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1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 20 september 2019 een
aanvraag ontvangen van Nieuw Stadion B.V. te Rotterdam, om een vergunning als
bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van
handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:
het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de Nieuwe Maas door, anders dan
in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of
daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan
wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen,
of deze te laten staan of liggen, zijnde het realiseren van een tijdelijke
landaanwinning, een permanente landaanwinning en een langsdam, ter hoogte
van kilometerraai 997, in de gemeente Rotterdam.

De aanvraag is namens aanvrager ingediend door Rho Adviseurs B.V.
te Rotterdam.
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De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2019-00014280.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
- Aanvraagformulier;
- Toelichting op de aanvraag waterkering en langsdam_Rho_V1_20-09-2019;
- Doorsneden watercompensatie bouwfase langsdam en

landaanwinning_rhdv_22-07-2019;
- Doorsneden watercompensatie eindfase langsdam en

landaanwinning_rhdv_22-07-2019;
- Plattegrond watercompensatie bouwfase langsdam en

landaanwinning_rhdhv_22-07-2019;
- Plattegrond watercompensatie eindfase langsdam en

landaanwinning_rhdhv_22-07-2019;
- Rivierkundige_beoordeling_RHDHV_V2_13-09-2019;
- Rivierkundige_analyse_hydrologie_RHDHV-versie1_13-09-2019;
- Nautisch onderzoek verplaatsen vaargeul_langsdam_marin_versierev.2_05-12-2018;
- Machtigingsformulier Rho watervergunning 200919.

De aanvrager is per brief d.d. 15 november 2019 schriftelijk op de hoogte
gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden
bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld
om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 1 december 2019 aan de
aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 29 november 2019
ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2019-00014280. Daarmee
is de procedure opgeschort met 14 dagen.

De aanvullende gegevens omvatten de volgende stukken:
- Memo beantwoording verzoek om aanvullingen zaaknummer RWSZ2019-00014280

d.d. 29-11-2019;
o Bijlage 1.5 toelichting waterwetaanvraag langsdam en

landaanwinning _29-11-2019;
o Bijlage 10.2 Bodemonderzoek waterbodem_Gemeente_24-07-2018;
o Bijlage 13.1 Tijdelijke landaanwinning_Rho_26-11-2019;
o Bijlage 13.2 Beginsituatie langsdam en landaanwinning_Rho_26-11-2019;
o Bijlage 13.3 Eindsituatie langsdam en landaanwinning_Rho_26-11-2019;
o Bijlage 14 rivierkundige beoordeling _langsdam en

landaanwinning_RHDHV_29-11-2019;
o Bijlage 15.1 Oplegnotitie Nautisch onderzoek verplaatsen

vaargeul_marin_29-11-2019_A8;
o Bijlage 27 Langsdam en landaanwinning_BPRW-toets_RHDHV_26-11-2019_A10;
o Bijlage 28 Langsdam stabiliteit en erosiebestendigheid_RHDHV_29-11-2019_A9.
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Naar aanleiding van de op 29 november 2019 ontvangen stukken, heb ik met
mijn brief van 20 december 2019 aanvrager om nadere aanvullende informatie
gevraagd en in de gelegenheid gesteld om voor 6 januari 2020 de aanvullende
informatie aan de aanvraag toe te voegen. De aanvullende informatie is
op 17 januari 2020 ontvangen en geregistreerd onder
zaaknummer RWSZ2019-00014280. Daarmee is de procedure nogmaals
opgeschort, met 28 dagen.

De aanvullende gegevens omvatten de volgende stukken:
- Bijlage 1.5 toelichting waterwetaanvraag langsdam en

landaanwinning_17-01-2020;
- Bijlage 14 Rivierkundige_Beoordeling_RHDHV_versie4_17-01-2020;
- Bijlage 27 langsdam en landaanwinning_BPRW-toets_RHDHV_17-01-2020_A11;
- Bijlage 29 Stromingsbeeld_Aanvullende_berekeningen_Svasek_14-01-2020_A8.

Op 3 februari 2020 is het volgende stuk ontvangen:
- Bijlage 15.1 nautisch onderzoek verplaatsen vaargeul_oplegnotitie_marin_31-01-2020.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling,
de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit
de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c Waterwet en
artikel 6.12 Waterbesluit aan Nieuw Stadion B.V. te Rotterdam te verlenen
voor het gebruikmaken van het waterstaatswerk de Nieuwe Maas, door,
anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven,
daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of
te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen
of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, zijnde het realiseren van
een tijdelijke landaanwinning, een permanente landaanwinning en een
langsdam in de gemeente Rotterdam, ter hoogte van kilometerraai 997.

II. De vergunning voor de tijdelijke landaanwinning te verlenen voor een periode
van maximaal 5 jaar, gerekend vanaf de start van werkzaamheden.

III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de
in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen, alsmede een
omschrijving van de vergunde werken, wordt verwezen naar bijlage 1 van deze
vergunning.
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3. Voorschriften

3.1 Standaardvoorschriften

Voorschrift 1
Plaatsbepaling werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is
aangegeven op de bij deze beschikking behorende bijlagen:
- Bijlage 2.1 Tijdelijke landaanwinning_Rho_26-11-2019;
- Bijlage 2.2 Beginsituatie langsdam en landaanwinning_Rho_26-11-2019;
- Bijlage 2.3 Eindsituatie langsdam en landaanwinning_Rho_26-11-2019.

Voorschrift 2
Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen
onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden
verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan
te maken ten aanzien van:
a. het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of

bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies;
b. de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.

2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig
mogelijk, binnen 24 uur, aan de waterbeheerder.

3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij
bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
a. De oorzaak/oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het

voorval zich heeft voorgedaan;
b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen

voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen

van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de

vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de
maatregelen die worden getroffen om te voorkomen dat een zodanig voorval
zich nogmaals kan voordoen.

5. De meldingen genoemd in lid 2, 3 en 4, dienen gericht te worden aan de
afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,
per e-mail: handhavingzh@rws.nl.
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Voorschrift 3
Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 10 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen
moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder.

2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal
aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed
worden voortgezet.

3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit
uiterlijk binnen twee dagen worden gemeld aan de waterbeheerder.

4. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 10 werkdagen gemeld
worden aan de waterbeheerder.

5. De meldingen, genoemd in lid 1, 3 en 4, dienen gericht te worden aan de
afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,
per e-mail: handhavingzh@rws.nl.

3.2 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 4
Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het
bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze
vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder
in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.

2. De vergunninghouder deelt binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking
is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer
van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Dit kan
schriftelijk of via e-mail: handhavingzh@rws.nl.

3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

3.3 Specifieke voorschriften

Voorschrift 5
Beheer en onderhoud werken

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig
functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

2. De ter zake door of namens de waterbeheerder gegeven aanwijzingen,
ter bescherming van het waterstaatswerk of ter verzekering van het veilig en
doelmatig gebruik daarvan, dienen te worden opgevolgd.
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Voorschrift 6
Revisietekeningen

1. De vergunninghouder moet binnen twee maanden na het voltooien van de
werken, digitale revisietekeningen in de vorm van Pdf-bestanden en
shape-files inzenden aan de waterbeheerder (handhavingzh@rws.nl).

2. De vergunninghouder moet de ligging, diepte en de technische uitvoering van
de werken, ten genoegen van de waterbeheerder, op een overzichtelijke schaal
ten opzichte van NAP en in (x-, y- en z-) coördinaten conform
Rijksdriehoeksstelsel aangeven.

Voorschrift 7
Watercompensatie

1. De als gevolg van het realiseren van de landaanwinning en de langsdam
ingenomen ruimte van de rivier tussen gemiddeld hoogwater en maatgevend
hoogwater, ter grootte van 41.000 m3 dient in de nabijheid van de locatie
duurzaam te worden gecompenseerd.

2. De watercompensatie vindt plaats als beschreven in paragraaf 3.1.2.3 van het
rapport Rivierkundige beoordeling landaanwinning en langsdam d.d. 17-01-2020
(bijlage 14 bij de aanvraag).

3. De watercompensatie als beschreven in lid 2 van dit voorschrift dient binnen
1 jaar na afronding van de werkzaamheden te zijn gerealiseerd.

Voorschrift 8
Ecologische vereffening

1. De afname van het ecologisch relevant areaal als gevolg van de realisatie van
de landaanwinning en de langsdam, dient duurzaam vereffend te worden.

2. De vereffening vindt plaats als beschreven in het rapport ‘Langsdam en
landaanwinning BPRW-toets’ d.d. 17-01-2020 (bijlage 27 bij de aanvraag).

3. De vereffening wordt concreet gemaakt in een door vergunninghouder in te
dienen en door mij goed te keuren Inrichtingsplan.

Voorschrift 9
Werkplan

1. Minimaal 3 maanden vóór de aanvang van de werkzaamheden, dient de
vergunninghouder schriftelijk een uitgewerkt werkplan in bij
de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,
per e-mail: handhavingzh@rws.nl, waarin in ieder geval is opgenomen:
a. Planningsoverzicht van de werkzaamheden (inclusief startdatum, einddatum

en fasering);
b. Ondertekende watercompensatieovereenkomsten met de

gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Rotterdam;
c. Bestortingsplan voor de dekking van zinker Z18;
d. Inrichtingsplan ten behoeve van de vereffening van ecologisch relevant

areaal.
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2. De realisering van de werken dient overeenkomstig het werkplan uitgevoerd
te worden.

3. Met de realisering van de werken mag alleen worden begonnen nadat het
werkplan schriftelijk is goedgekeurd door de afdeling Vergunningverlening van
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Op deze goedkeuring is de procedure
van afdeling 4.1 Awb van toepassing.

4. Zonder schriftelijke toestemming van de afdeling Handhaving van
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (handhavingzh@rws.nl) mag niet van het
goedgekeurde werkplan worden afgeweken.

Voorschrift 10
Monitoringsplan

1. Minimaal 3 maanden vóór de aanvang van de werkzaamheden, dient de
vergunninghouder een monitoringsplan ter goedkeuring in bij
de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

2. De monitoring vindt plaats op het gedeelte van de Nieuwe Maas tussen
kilometerraai 996 en kilometerraai 998.

3. Het monitoringsplan dient inzicht te geven in de mogelijke effecten van de
realisatie van de landaanwinning en de langsdam op de:

Aanzanding van de vaarweg;
Ondieptes van de vaargeul;
Erosie ter plaatse van de vergunde werken;
Erosiekuil boven de zinker Z18;
Effecten op de erosiekuil als gevolg van de aan te brengen dekkingslaag van
de zinker Z18.

4. Het monitoringsplan dient een overzicht te bevatten van de, bij het optreden
van effecten, inzetbare maatregelen ter herstel voor de beheersing van de in
lid 3 genoemde effecten.

5. Het monitoringsplan geeft aan welke maatregelen door vergunninghouder
worden getroffen en welke, op kosten van vergunninghouder, door de
waterbeheerder.

6. Het voorkomen, mitigeren of compenseren van effecten zijn voor rekening en
risico van vergunninghouder.

7. Met de realisatie van de werken mag alleen worden begonnen nadat het
monitoringsplan schriftelijk is goedgekeurd door de afdeling Vergunningverlening
van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Op deze goedkeuring is de procedure
van afdeling 4.1 Awb van toepassing.

8. Zonder schriftelijke toestemming van de afdeling Handhaving van
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (handhavingzh@rws.nl) mag niet van het
goedgekeurde plan worden afgeweken.

9. Tien jaar na beëindiging van de werkzaamheden kunnen op schriftelijk verzoek van
de vergunninghouder en ter beoordeling van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,
afdeling Vergunningverlening, onderdelen van het monitoringsplan worden gewijzigd,
dan wel verplichtingen uit het monitoringsplan worden beëindigd.
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Voorschrift 11
Verwijdering tijdelijke landaanwinning

1. De tijdelijke landaanwinning dient uiterlijk 5 jaar na aanvang van de
werkzaamheden te zijn verwijderd.

2. Minimaal 6 maanden vóór aanvang van de verwijdering van de tijdelijke
landaanwinning, dient de vergunninghouder schriftelijk een uitgewerkt
Verwijderplan in bij de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid, per e-mail: handhavingzh@rws.nl.

4. Aanvraag

4.1 Aanleiding
Binnen het gebied Stadionpark te Rotterdam vindt de komende jaren de
ontwikkeling Feyenoord City plaats. Dit is een grootschalige gebiedsontwikkeling
rond sport, vrije tijd en wonen. Hierbij wordt een nieuw stadion aan
de Nieuwe Maas ontwikkeld. Het stadion is gedeeltelijk in de Nieuwe Maas
gelegen. Om het stadion te kunnen realiseren is een landaanwinning nodig.
Als aanvaarbescherming voor het later te realiseren stadion wordt een langsdam
gerealiseerd.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
De vergunning wordt aangevraagd voor het realiseren van een tijdelijke
landaanwinning (voor de duur van de werkzaamheden), een permanente
landaanwinning en een langsdam. Voor de realisatie van het stadion zelf loopt een
separate aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet
(zaaknummer RWSZ2019-000014276).

De hierboven beschreven handelingen vallen onder artikel 6.5, onder c van de
Waterwet.

Op grond van artikel 6.12 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning
van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken
van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het
Rijk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop,
daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te
maken of  te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te
plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

De hierboven genoemde handelingen zijn derhalve vergunningplichtig.
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4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de
handelingen plaatsvinden

De Nieuwe Maas stroomt van de Lek bij Krimpen aan de Lek naar de monding van de
Oude Maas bij Vlaardingen. Voor de Van Brienenoordbrug mondt de Hollandsche IJssel
uit in de Nieuwe Maas. De Nieuwe Maas doorkruist de Rotterdamse regio: één van de
dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Belangrijke bruggen over de rivier zijn de
Van Brienenoordbrug en de Erasmusbrug. Aan beide oevers van de rivier zijn grote
havenbekkens aangelegd, waar veel verschillende soorten industrieën zich hebben
gevestigd.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het
waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de
aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die
richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en

waterschaarste, in samenhang met;
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van

watersystemen, en;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen
van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet
mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling
door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet,
in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4
van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met
de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in
paragraaf 5.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het
waterbeheer.
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5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruikmaken van een
rijkswaterstaatswerk

5.1.1 Regelgeving en beleid
De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en
het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij
rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden
voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP),
planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de
beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de
Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en
doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende
beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn grote rivieren,
de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt
dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar
functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een
toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en
beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is
vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische
doelstellingen die op grond van het BPRW 2016-2021 gelden voor
KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk
van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs
via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed
vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand.
Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken.
Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is
beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de
Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren
(de beleidsregels). Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is het
behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit
de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden
- ter uitwerking van dat doel - de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in
het rivierbed:
- Het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het

rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden.
- Het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming

door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.
Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde
randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de BGR eraan bijdraagt riviergebonden
functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een ‘ja, mits’-methodiek).

Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de
bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in ‘nee, tenzij’).
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De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder
wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Nieuwe Maas.

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de voorkoming en beperking van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en
waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de
doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het
Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en
bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende,
schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk
van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs
via de rivieren naar zee nodig. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze
waterstaatskundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn grote rivieren,
de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed
functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij
centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte
en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast,
waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt
binnen het waterveiligheidsbeleid.

Beleidslijn grote rivieren
De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap
de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven
in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van
activiteiten/ingrepen.

De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders,
te weten:
1. eenmalige uitbreiding, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van

rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime

(artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend

regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Er is sprake van activiteiten op een locatie waar het bergend regime geldt en dus
is punt 2, ofwel artikel 4 van de Beleidsregels, van toepassing.
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Artikel 4 Beleidsregels
Voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime van
toepassing is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste en tweede lid,
toestemming gegeven.

Artikel 7 Beleidsregels
1. De toestemming, bedoeld in artikel 4, wordt alleen gegeven indien:

a. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat
het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;

b. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de
afvoercapaciteit, en;

c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de
waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering
mogelijk is.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor het geven van de
toestemming, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6, aanhef en de onderdelen a, b
en c, met dien verstande dat de resterende waterstandseffecten of de afname
van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd waarbij de
financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.

Ad. 1a.
Bij onderhavige vergunningaanvraag is sprake van een dusdanige situering en
uitvoering van de werkzaamheden dat het veilig functioneren van het
rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Ad. 1b.
Op dit moment zijn er geen plannen bekend om de afvoercapaciteit van
de Nieuwe Maas te vergroten. Er is geen sprake van een feitelijke belemmering
voor vergroting van de afvoercapaciteit.

Ad. 1c.
De situering en uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken een afname aan
bergend vermogen. Deze afname wordt duurzaam gecompenseerd
(zie onder Ad. 2).

Ad. 2
Permanente landaanwinning en langsdam
Met het realiseren van de permanente landaanwinning en de langsdam gaat
41.000m3 waterbergend vermogen van het waterstaatswerk de Nieuwe Maas
verloren. Dit verlies wordt door vergunninghouder gecompenseerd:
1. op het Eiland van Brienenoord, in de gemeente Rotterdam, wordt met het

realiseren van een getijdepark 34.500 m3 waterberging gecreëerd;
2. met de herontwikkeling van bedrijventerrein Stormpolder, in de

gemeente Krimpen aan den IJssel, wordt 6.500 m3 waterberging gecreëerd.
Hiertoe is vergunninghouder voornemens met de gemeente Rotterdam en met de
gemeente Krimpen aan den IJssel watercompensatieovereenkomsten af te sluiten.
Hierdoor is er in de zone tussen gemiddeld hoogwater en maatgevend hoogwater
netto geen verlies aan waterbergend vermogen.
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Tijdelijke landaanwinning
Met het realiseren van de tijdelijke landaanwinning ontstaat een tijdelijk verlies
aan waterbergend vermogen van circa 30.000 m3. Omdat dit niet leidt tot een
waterstandsverhoging van meer dan 1 mm, is geen watercompensatie nodig.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de
Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft,
worden toegestaan.

5.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van
watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunning
dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de
toetsing aan algemene regels zoals het Besluit Bodemkwaliteit (BBK).
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder de condities van het BBK.
Voor de bemaling, het baggeren en grondverzet zullen separaat nog meldingen in
het kader van het BBK en het Besluit lozingen buiten inrichtingen worden
ingediend.
In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de
ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik
gemaakt van het gedeelte ecologie van het toetsingskader voor individuele
besluiten uit het BPRW 2016-2021. In bijlage van de aanvraag is het initiatief
getoetst met de nieuwe werkwijze, aan het ecologisch toetsingskader (Bijlage 5,
BPRW 2016-2021).

In de definitieve situatie heeft de landwinning en de langsdam een beperkt en
lokaal effect op de ecologie in de Nieuwe Maas. Dit omdat een deel van de
stortstenen oevers wordt afgegraven en met een kade kunstmatig wordt ingericht,
waardoor habitat, waaronder schuilmogelijkheden voor vissen en macrofauna,
verdwijnen.

Deze negatieve effecten worden vereffend door de binnenzijde van de langsdam
ecologisch in te richten en de Stormpolder, een voormalige industrieterrein, dat
deels als natte natuur wordt ingericht. Hierdoor zal de uiteindelijke situatie een
positief effect voor het onderwaterleven en de KRW opleveren.

Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen leidt niet
tot een toename van lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen en heeft geen
beperking in de uitvoering van het ecologische herstel tot gevolg.
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5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen

Functies van het watersysteem
Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties
toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende
rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor
de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW). Een groot deel van het beheer is gericht op
de instandhouding van de basisfuncties en de bijbehorende infrastructuur.
Uitgangspunt is daarbij te voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen en
doelstellingen. Als de basisfuncties op orde zijn, ontstaan ook gunstige condities
voor de gebruiksfuncties. Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater is
bijvoorbeeld een voorwaarde voor de winning van drinkwater en voor zwemmen.
De aanwezigheid van voldoende water is belangrijk voor de scheepvaart en de
natuur.

Aan de Nieuwe Maas zijn specifiek de volgende gebruiksfuncties gekoppeld:
‘’scheepvaart, met inbegrip van havenfaciliteit, of recreatie’’.

Ik heb deze aanvraag afgestemd met de nautisch beheerder van de Nieuwe Maas,
zijnde de Dienst Havenmeester Rotterdam (DHMR).
De realisatie van de landaanwinning en langsdam brengt met zich mee dat de
vaargeul circa 35 meter naar het noorden wordt verplaatst. DHMR heeft onderzoek
laten uitvoeren naar de nautische gevolgen hiervan. Uit dit onderzoek volgt dat er
geen negatieve effecten zijn van de verplaatsing van de vaarweg en de realisatie
van de landaanwinning en langsdam op de nautische veiligheid.

De Nieuwe Maas is onderdeel van het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
Het Basisnet heeft als doel een evenwicht voor de lange termijn te creëren tussen
de belangen van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de bebouwde omgeving en
de veiligheid van mensen die wonen of verblijven dicht in de buurt van de
infrastructuur waar dit vervoer plaatsvindt. Het Basisnet stelt verder regels aan
het vaststellen en beheersen van de risico's voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen (vervoerskant). Gevaarlijke stoffen vervoeren is risicovol en zorgt dus voor
beperkingen voor de ruimtelijke ordening (ruimtelijke ordeningskant).

Voortvloeiend uit het Basisnet is vanuit het toetsingskader van de Waterwet van
belang dat de realisatie van de landaanwinning en langsdam niet zorgt voor een
nieuwe flessenhals in de Nieuwe Maas. Dit is beoordeeld aan de hand van de
Handreiking bouwbeperkingen in en langs vaarwegen. Gezien de breedte van de
vaarweg ter hoogte van de landaanwinning en langsdam is dit niet aan de orde.

Hieruit volgt dat na realisering van de landaanwinning en langsdam het
waterstaatswerk Nieuwe Maas de functie van (onderdeel van)
het Basisnet Vervoer Gevaarlijke stoffen kan blijven behouden. Zoals aangegeven
in de paragrafen 5.1.1 tot en met 5.1.3 heeft het gebruik van het waterstaatswerk
geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. De vergunde werken hebben
geen onaanvaardbare gevolgen voor de chemische en ecologische waterkwaliteit.
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Ook heeft het gebruik geen negatieve effecten op de scheepvaartveiligheid en de
functie van de Nieuwe Maas als onderdeel van het Basisnet. De gebruiksfuncties
worden door onderhavig initiatief niet geschaad.

Er wordt daarom ook voldaan aan bovengenoemde gebruiksfuncties.

5.1.5 Toelichting voorschriften
Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden zodat met het toestaan van de
werken de doelen van de Waterwet worden geborgd. Hieronder volgt een korte
toelichting op enkele voorschriften.

Voorschrift 7 Watercompensatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd in het gedeelte van het rivierbed waarop het
bergend regime van toepassing is.

Door de realisatie van de permanente landaanwinning en de langsdam wordt ruimte
van de rivier ingenomen. Hiervoor kan vergunning worden verleend indien deze
ingenomen ruimte duurzaam wordt gecompenseerd en hiervoor de financiering en
de tijdige realisering is geborgd.

De compensatie is noodzakelijk voor de ingenomen ruimte van de rivier tussen
gemiddeld hoogwater (ter plaatse 1,32 m+NAP) en maatgevend hoogwater
(ter plaatse 3,30 m+NAP).

De wijze waarop de compensatie wordt uitgevoerd staat beschreven in het rapport
Rivierkundige beoordeling landaanwinning en langsdam. Voor de compensatie
worden door vergunninghouder watercompensatieovereenkomsten afgesloten
met de gemeente Rotterdam (locatie Eiland van Brienenoord) en
de gemeente Krimpen aan den IJssel (locatie Stormpolder). Deze overeenkomsten
dienen ondertekend en overgelegd te zijn voordat met de werkzaamheden mag
worden begonnen.

Voorschrift 8 Ecologische vereffening
De realisatie van de landwinning en de langsdam hebben een beperkt en lokaal
effect op de ecologie in de Nieuwe Maas. Dit komt omdat een deel van de
stortstenen oevers wordt afgegraven en met een kade kunstmatig wordt ingericht,
waardoor habitat, waaronder schuilmogelijkheden voor vissen en macrofauna,
verdwijnen.

Deze negatieve effecten worden vereffend door de binnenzijde van de langsdam
ecologisch in te richten en de Stormpolder, een voormalige industrieterrein dat
deels als natte natuur wordt ingericht. Hierdoor zal de uiteindelijke situatie een
positief effect voor het onderwaterleven en de KRW opleveren. Voor de inrichting
van de Stormpolder en de langsdam is een voorschrift opgenomen. Hiertoe dient
vergunninghouder een Inrichtingsplan in te dienen.
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Voorschrift 9 Werkplan
Voordat vergunninghouder mag starten met de werkzaamheden dient een aantal
zaken meer concreet te worden uitgewerkt. Het werkplan waarmee dit gebeurt en
waarmee enkele documenten worden aangeleverd wordt door mij getoetst.
De uitkomst van deze toetsing vindt plaats in de vorm van een besluit waartegen
de mogelijkheid van bezwaar open staat.

Voorschrift 10 Monitoringsplan
Uit de rivierkundige beoordeling volgt dat als gevolg van de realisatie van de
landaanwinning en de langsdam het stroombeeld wijzigt. Als gevolg van de
vernauwing van de Nieuwe Maas ter plaatse van de locatie van de werken ontstaat
een toename van de stroomsnelheden onder zowel dagelijkse als extreme
omstandigheden.

Omdat enige morfologische effecten als gevolg van de realisatie van de
landaanwinning en de langsdam niet uitgesloten kunnen worden, dienen deze
gemonitord te worden. Vergunninghouder moet hiertoe een monitoringsplan
opstellen. Het monitoringsplan bevat in ieder geval een nulmeting, metingen
tijdens de realisatiefase en metingen tijdens de operationele periode. Tijdens de
metingen kan naar voren komen dat er inderdaad effecten optreden als gevolg
van de realisatie of exploitatie van de werken. Vergunninghouder moet in het
monitoringsplan beschrijven welke stappen worden ondernomen bij optredende
effecten. Deze stappen dienen met mij te worden afgestemd. Het voorkomen,
mitigeren of compenseren van effecten zijn voor rekening en risico van
vergunninghouder.

De uitkomst van de toetsing van het monitoringsplan vindt plaats in de vorm van
een besluit waartegen de mogelijkheid van bezwaar open staat.

5.2 Geldigheid/Rechtsopvolging van de vergunning
Geldigheid van de vergunning
Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de
vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren
niet is gebruikt.

Rechtsopvolging
Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet dient de rechtsopvolger van de
vergunninghouder binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan
gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag te doen.

6. Procedure

6.1 Algemeen
De voorbereiding van de beschikking op grond van de Waterwet zal conform het
gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsvinden. Niet alle
belanghebbenden in deze procedure zijn bekend, waardoor deze belanghebbenden
door toepassing van de afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid
hebben om hun zienswijzen kenbaar te maken en de mogelijkheid hebben om in
beroep te treden tegen deze vergunning.
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6.2 Procedure Milieueffectrapport
Gelijk met de ontwerp-watervergunning ligt een ontwerp-omgevingsvergunning
ter inzage. De initiatiefnemer heeft een Milieueffectrapport (MER) opgesteld,
getiteld “MER Feyenoord City”, opgesteld door adviesbureau Royal HaskoningDHV,
en bij de aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend.

6.3 Coördinatie
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben mij ingevolge
het bepaalde in artikel 3.31, lid 1, van de Wet op de ruimtelijke ordening verzocht
mee te werken aan een gecoördineerde voorbereiding. Ik heb met dat verzoek
ingestemd.

6.4 Behandeling van zienswijzen
p.m.

7. Conclusie
De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen
van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de
bovenstaande overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het
verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

N.C. Knaap
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9. Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde
contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit.
De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en
aandachtspunten u helpen:
- Is de inhoud van het ontwerpbesluit duidelijk en is helder wat het concreet

voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het ontwerpbesluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u

behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het ontwerpbesluit en heeft u alle gegevens

verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het ontwerpbesluit of de procedure,
of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij
de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, gedurende een
periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is
gelegd, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpvergunning naar
voren brengen.

Een zienswijze moet worden gericht aan:
Gemeente Rotterdam
Directeur Stadsontwikkeling, R&W Bestemmingsplannen
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam
o.v.v. zienswijze Feyenoord City

10. Bijlagen

Bijlage 1: Begripsbepalingen
Bijlage 2: Tekeningen
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Bijlage 1. Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
van heden, nummer RWS-2020/

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. ‘Aanvraag’: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op

20 september 2019 ontvangen door Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en
geregistreerd onder zaaknummer: RWSZ2019-00014280.

2. ‘BPRW 2016-2021’: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021
(te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl).

3. ‘Ongewoon voorval’: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het
oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.

4. ‘Oppervlaktewaterlichaam’: samenhangend geheel van vrij aan het
aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede
de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen
krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.

5. ‘Vergunninghouder’: diegene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht.

6. ‘Waterbeheerder’: de minister van Infrastructuur en Waterstaat,
per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid,
Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

7. ‘Werkzaamheden’: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen
van de op grond van de vergunning te behouden werken.

8. ‘Werken’: het realiseren van een tijdelijke landaanwinning, een permanente
landaanwinning en een langsdam.
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Bijlage 2. Tekeningen

- Bijlage 2.1 Tijdelijke landaanwinning_Rho_26-11-2019;
- Bijlage 2.2 Beginsituatie_langsdam en landaanwinning_Rho_26-11-2019;
- Bijlage 2.3 Eindsituatie_langsdam en landaanwinning_Rho_26-11-2019.









Bijlage 1.5 Toelichting waterwetaanvraag langsdam en landaanwinning  



Feyenoord City waterwetaanvraag realisatie langsdam en landaanwinning blz. 1 

TOELICHTING OP DE VERGUNNINGAANVRAAG 

Van : 

Project : 

Opdrachtgever : 

mw. G. Kagchelland

Langsdam en landaanwinning 

Nieuw Stadion B.V. 

Datum : 17 januari 2020 

Aan : Rijkswaterstaat  

Betreft : Waterwetvergunning langsdam en landaanwinning begeleidend memo 

1. Inleiding

Binnen het gebied Stadionpark te Rotterdam vindt de komende jaren de ontwikkeling Feyenoord City plaats. Dit 
is een grote gebiedsontwikkeling rond sport, vrijetijd en wonen. Hierbij wordt een langsdam en landaanwinning 
gerealiseerd ten behoeve van een toekomstig stadion (mandje 2). Voorliggende toelichting op de aanvraag 
waterwetvergunning is ten behoeve van de realisatie van de langsdam en de landaanwinning. 

Figuur 1 landaanwinning en langsdam eindsituatie (bron: Bijlage 13.3 Eindsituatie langsdam en landaanwinning, 
Rho, 26-11-2019) 

1.1 Actualisatie ontwerp langsdam 

Ten opzichte van de op 20 september ingediende stukken is de langsdam aan de noordzijde met 30 meter 
ingekort. Het inkorten van de langsdam is noodzakelijk om de afstand van de langsdam tot Evides leidingen te 
houden op 50 meter. De effecten hiervan op het stroombeeld zijn niet significant, aanvullend onderzoek van 
Svasek (Januari 2020) bevestigd dit (bijlage A8).De compensatieopgave kan met de inkorting van de langsdam 
met circa 560 m3 verminderd worden. Gezien het om een kleine afname van de compensatieopgave gaat is de 



  

 blz. 2 

vermindering niet verwerkt. In paragraaf 1.2 van de rapportage rivierkundige beoordeling (bijlage 14) is de 
volledige actualisatie van de vergunningaanvraag opgenomen.  
 

1.2 Samenhang met overige vergunningen 

Planologisch wordt de langsdam en landaanwinning mogelijk gemaakt met een nieuw bestemmingsplan 
‘Feyenoord City’. De vergunningen uit tabel 1 worden gecoördineerd aangevraagd met het bestemmingsplan. 
Onderstaand is een overzicht weergegeven van de benodigde toestemmingsvereisten die aangevraagd worden. 
Het bevoegd gezag voor  

 
Projectmodule (mandje 1): 
1. Bestemmingsplan Feyenoord City gebiedsontwikkeling; 
2. Omgevingsvergunning bouwen langsdam en landaanwinning (definitief deel); 
3. Omgevingsvergunning uitvoeren van een werk langsdam en landaanwinning i.v.m. 

archeologie (definitief deel); 
4. Omgevingsvergunning uitvoeren van een werk landaanwinning i.v.m. archeologie (tijdelijk 

deel); 
5. Omgevingsvergunning bouwen landaanwinning (tijdelijk deel); 
6. Waterwetvergunning langsdam en landaanwinning (tijdelijk en definitief deel); 
7. Wegonttrekking (eerste deel); 
8. Wet natuurbescherming (besluitvorming vergunning niet noodzakelijk en ontheffing soorten, 
buiten coördinatie) 
 
Uitvoeringsmodule (mandje 2): 
9. Omgevingsvergunning bouwen stadion; 
10. Omgevingsvergunning milieu stadion; 
11. Omgevingsvergunning bouwen radarstation; 
12. Waterwetvergunning bouwen op de waterkering/ effectgebied in de waterkering. 

2. Projectomschrijving  

De Langsdam wordt gerealiseerd aan de noordzijde van het toekomstige stadion in de Maas. Voor de langsdam 
en landaanwinning wordt gelijktijdig een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Rotterdam 
(mandje 1). Met voorliggende vergunningaanvraag wordt aangevraagd  het bouwen, graven, aanleggen en 
andere activiteiten in een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren: 

 De langsdam; 

 Tijdelijke landaanwinning; 

 Definitieve landaanwinning. 
 
De beoogde locatie voor het toekomstig stadion is deels voorzien in de huidige vaargeul. Hiermee heeft deze 
ontwikkeling een te beoordelen effect op de functies in het riviersysteem. Bij de beoordeling van de realisatie 
van het nieuwe stadion en de bijhorende langsdam in zowel de bouwfase als de eindsituatie een aantal aspecten 
zorgvuldig beoordeeld. Effecten van de realisatie van de langsdam en landaanwinning zijn hierbij in beeld 
gebracht: 

1. Compenserende maatregelen om negatieve rivierkundige aspecten te voorkomen; 

2. Effecten op de vaarweg (nautische effecten); 

3. Effecten op de waterstandshoogte en stroomsnelheid (rivierkundige aspecten); 

4. Ecologische effecten (BPRW-toets); 
 

Onderstaand worden de onderdelen waarop deze waterwet vergunningaanvraag toeziet nader toegelicht. 
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2.1 Compenserende maatregelen om negatieve rivierkundige aspecten te voorkomen  

In figuur 1 is de eindsituatie weergegeven waarbij in totaal 41.000 m3 gecompenseerd moet worden ten behoeve 
van de landaanwinning voor het stadion en realisatie van de langsdam. Gecompenseerd wordt op twee 
nabijgelegen locaties, zie figuren 2 en 3 voor een schematische weergave van de locaties. De verdeling in het 
compensatieplan is als volgt:  

 Eiland van Brienenoord 34.500 m3;  

 Stormpolder 6. 500 m3.  

Figuur 2 Schematische weergave compensatie locatie eiland van Brienenoord (bron: Bijlage 14_rivierkundige 
beoordeling_RHDHV_17-01-2020) 

 

Figuur 3 Schematische weergave compensatie locatie Stormpolder (bron: Bijlage 14_rivierkundige 
beoordeling_RHDHV_17-01-2020) 
 
Gedurende de bouwfase is sprake van een grotere landaanwinning dan in de eindfase (figuur 3). De tijdelijke 
landaanwinning wordt gebruikt als werkterrein. De tijdelijke landaanwinning wordt na maximaal 5 jaar 
teruggebracht naar water. Voor tijdelijke situaties, korter dan 5 jaar, hoeft conform de waterwet geen 
compensatie van het bergend vermogen plaats te vinden zolang de veroorzaakte opstuwing binnen de 1,0 mm 
blijft. In de rivierkundige beoordeling, paragraaf 3.1.1, is aangetoond dat dit het geval is. Compensatie voor de 

tijdelijke landaanwinning is daarmee niet aan de orde. In de bijlage 14 rapportage rivierkundige beoordeling  is 

het compensatieplan opgenomen. 
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  Figuur 3 Tijdelijke landaanwinning (oranje) (bron: bijlage 13.1 tijdelijke landaanwinning, Rho, 17-01-2020) 
 

2.2 Effecten op de vaarweg (nautische effecten) 

Met de realisatie van de langsdam en landaanwinning moet de vaargeul (Bocht van Esch) 35 meter naar het 
noorden verplaatst worden. Door Marin zijn analyses uitgevoerd naar de nautische veiligheid. De volledige 
rapportage is opgenomen als bijlage 15 bij deze vergunningaanvraag (bijlage A8 uit de rivierkundige 
beoordeling).  

 
Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een analyse van het gebruik van de huidige vaarweg met behulp van AIS-
gegevens en een beoordeling van de nieuwe situatie met aangepaste vaarweg. Hierbij zijn ook de effecten van 
veranderende stroombeelden en een veranderend windpatroon (vooral bij ZW-wind) meegenomen. Daarnaast 
is de huidige en toekomstige vaarweg getoetst aan de Richtlijnen Vaarwegen 2017 [1]1 en is een vergelijking 
gemaakt met de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek voor gelijksoortige bochten. 

 

Op het gebied van nautische veiligheid voor schepen in de vaarweg zijn het de eindsituatie en de tijdelijke situatie 

nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Zoals ook in rapportage nautische veiligheid en rivierkundige 

beoordeling is opgenomen, heeft het verschuiven van de vaargeul geen ontwerpopgave in de binnenbocht tot 

gevolg. Extra oeverbescherming of initieel  baggeren van de binnenbocht lijkt niet noodzakelijk doordat er geen 

wijziging in belastingen plaats vindt door de scheepvaart ten opzichte van de huidige situatie. In de buitenbocht 

moet de langsdam ontworpen worden op maatgevende stroomsnelheden, maatgevende scheepsgolven en moet 

rekening worden gehouden met stroombelasting ten gevolge van schroefstralen van langskomende schepen. 

Ook moet rekening gehouden worden met de dynamiek van de rivierbodem (ondanks dat deze afgepleisterd is), 

waarmee een adequate teenconstructie van de dam moet worden ontworpen.  

 
In de bijlage 15.1 Oplegnotitie nautische veiligheid (bijlage A9 in de rivierkundige beoordeling) is beschreven dat 
tijdens de bouwfase, wanneer er nog geen bebouwing op de landaanwinning staat, er geen nadelige 
windeffecten verwacht zijn voor de scheepvaart. De analyse nautische veiligheid concludeert dat er geen 
merkbare negatieve effecten zijn op de veiligheid en vlotheid van de scheepvaart ten gevolge van de 
ontwikkelingen. 
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2.3 Effecten op de waterstandshoogte en stroomsnelheid (rivierkundige aspecten) 

Door RHDHV is de ontwikkeling zowel voor de bouwfase als eindsituatie hydraulisch doorgerekend en 
rivierkundig beoordeeld op de verschillende deelonderwerpen. De resultaten hiervan zijn per onderdeel in 
onderstaande tabel weergegeven. Het onderscheid tussen de twee varianten (bouwfase en eindsituatie) is voor 
alle criteria zeer klein. 
 
Tabel 1 resultaten eindsituatie (bron: Bijlage 14 rivierkundige beoordeling_langsdam en 
landaanwinning_RHDHV_29-11-2019) 

 
 
In de huidige situatie ligt het bestaande maaiveld met hoogtes van ca. NAP+3,8 m overal boven het uitgiftepeil 
(3,60m+NAP) van de Gemeente Rotterdam. De ontwikkellocatie voldoet aan de referentiewaarde voor het 
individueel overstromingsrisico. Volgens het uitgiftepeilenbeleid is er daarmee op de ontwikkelingslocatie in de 
huidige situatie geen sprake van een overstromingsrisico hoger dan de  referentiewaarde. In de toekomstige 
situatie blijft dit zo, de kade wordt zelfs nog verhoogd ten opzichte van de huidige situatie waardoor het risico 
afneemt. 
 
De belangrijkste aandachtspunten liggen bij de morfologische effecten, de mogelijke negatieve effecten zijn 
echter op te lossen door het aanvullen van de bestaande bodembescherming, adequaat ontwerp van de 
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langsdam en een actiever sedimentbeheer (t.g.v. autonome bodemontwikkeling van de erosiekuil en 
zandwinning). De overige beoordelingsaspecten uit het rivierkundig beoordelingskader; Maatgevende 
waterstand, Volume waterberging, Stroombeeld en Nautische veiligheid, scoren neutraal of positief. 

 
 

2.4 Ecologische effecten (BPRW-toets) 

Voor ingrepen in rijkswateren heeft Rijkswaterstaat een toetsingskader vastgesteld: de toets op het Beheer- en 
Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW-toets). Daarmee moet worden getoetst of een ingreep mogelijk 
effect heeft op de ecologische of chemische toestand van een rijkswater. Door RHDHV is de BPRW-toets 
opgesteld wegens het uitvoeren van ingrepen in KRW-oppervlaktewaterlichaam Nieuwe Maas, zie ook bijlage 27 
bij deze vergunningaanvraag (bijlage A11 in de rivierkundige beoordeling).  
 
Sprake is van een zeker effect op een aantal biologische kwaliteitselementen, met name op de habitat van vis en 
macrofauna. Het betreft een tijdelijke effect door verstoring en een permanent effect door areaalverlies (circa 
20.200 m2). Tijdelijke verstoringseffecten bij aanleg zijn niet significant omdat de vissen voldoende 
uitwijkmogelijkheden hebben. De negatieve effecten als gevolg van areaalverlies worden vereffend doordat op 
locatie Stormpolder nieuw water wordt gecreëerd (circa 7.000 m2) en de habitatkwaliteit van dit nieuwe water 
beter is voor macrofauna en vissen dan de huidige habitatkwaliteit. Ook zullen de afwerking van de langsdam 
met stortsteen, het creëren van luwte achter de langsdam en de realisatie van een flauw talud van de langsdam 
zorgen voor betere omstandigheden voor macrofauna en vis. Uitvoering van de maatregelen wordt geborgd door 
deze op te nemen in op te stellen inrichtingsplannen die voorafgaand aan realisatie ter goedkeuring zullen 
worden voorgelegd aan Rijkswaterstaat. 
 
Door de maatregelen verbeteren de ecologische omstandigheden in de Nieuwe Maas. Na het treffen van de 
vereffende maatregelen is er daarom geen sprake van netto significant negatieve effecten op de relevante 
biologische kwaliteitselementen. Er is geen negatieve invloed op scores op de biologische maatlatten voor 
fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vis voor het waterlichaam Nieuwe Maas. 
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3. Bijlagen bij deze vergunningaanvraag  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Bijlage 10.2 Bodemonderzoek waterbodem 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Het Ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam (IGR) heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren 

van een milieuhygiënisch waterbodemonderzoek ter plaatse van de bouw van een nieuw stadion en 

herinrichting van de nabije omgeving, bekend onder de naam Feyenoord City. 

Met het Nieuwe Stadion voldoet Feyenoord weer aan de actuele eisen voor KNVB, UEFA en 

verschillende evenementen. Het Rotterdamse architectenbureau OMA ontwerpt het Nieuwe Stadion 

en houdt rekening met de sfeerbepalende elementen van de huidige Kuip. 

De opdrachtgever is Projectbureau Feijenoord City. 

Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau is een onafhankelijk bureau en heeft geen enig belang met 

de opdrachtgever(s). 

 

1.2 Doel 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem, de 

hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende waterbodem en de veiligheidsmaatregelen bij werken 

in de waterbodem (indicatie). 

 

1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk twee beschrijft het vooronderzoek en de onderzoeksstrategie. In hoofdstuk drie wordt de 

uitvoering van het onderzoek en worden de resultaten behandeld. In hoofdstuk vier worden de resul-

taten geïnterpreteerd. Het rapport wordt in hoofdstuk vijf afgesloten met conclusies en vervolgacties. 

Dit onderzoek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Voor meer informatie over de 

kwaliteit van dit rapport wordt verwezen naar bijlage 9. 
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2 Vooronderzoek en resultaten 

2.1 Algemeen 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5717 [lit.2]. Het vooronderzoek bestaat uit diverse 

stappen: 

 Kader en doelstelling vastleggen 

 Archiefonderzoek en overige relevante aspecten 

 Locatie-inspectie 

 Hypothese. 

In bijlage 8 is een checklist opgenomen. 

 

2.2 Kader en doelstelling 
De scope van het project is aangeleverd door de opdrachtgever. De horizontale scope van het 

project wordt bepaald door het ontwerp van de voorgenomen werkzaamheden. In figuur 1 is de 

horizontale scope van het project weergegeven. Er worden geen deelgebieden onderscheiden.  

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1. De horizontale afbakening 

van de onderzoekslocatie is door de opdrachtgever op kaartmateriaal aangegeven eveneens 

opgenomen in bijlage 1. In onderstaande tabel zijn algemene kenmerken van onderzoekslocatie 

weergegeven. 

 

Figuur 1 horizontale scope onderzoeksgebied (blauw is waterbodem) 
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Tabel 1 kenmerken onderzoekslocatie 

Locatie  Ligging en 

gebruik 

Type  Stroming  Oppervlakte  Onderzoeksdiepte 

Nieuwe Maas 

t.h.v. km 997 

zuidzijde 

Aanlegplaats en 

intensieve 

beroepsvaart 

Nieuwe Maas: 

overig water,  

lintvormig 

Matige getijde-

invloeden 

71.695 m2  

L: ca. 600 m 

B: gem. 120 m 

0,5 m-slib 

 

Beheer 

De projectlocatie ligt in het publiekrechtelijk beheergebied van Rijkswaterstaat (RWS), waarbij RWS 

verantwoordelijk is voor het waterkwaliteits-, waterkwantiteits- en waterstaatkundig beheer. 

Hier onder zijn uitsneden van kaartblad 159, opgenomen in de Waterregeling, weergegeven.  

 

Figuur 2 overzicht beheer  
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Bepaling watertype 

De Nieuwe Maas betreft een lintvormig water in de zin van de NEN 5717. Er is sprake van een 

vaargeul dat zich kenmerkt door een laminair stromingspatroon. De waterbewegingen worden echter 

gekenmerkt door een turbulent stromingspatroon. De mate en richting van de stroming varieert in tijd 

en ruimte, zodanig dat de locatie niet als lintvormig kan worden aangemerkt. 

 

Figuur 3 stromingspatronen 

 
 

Doelstellingen verkennend bodemonderzoek 

Het doel van het onderzoek is meerledig. In de eerste plaats dient met het waterbodemonderzoek de 

milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem te worden bepaald. Dit is nodig om inzicht te krijgen 

in de kwaliteit en de verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende waterbodem. Het onderzoek 

moet (kunnen) leiden tot een bewijsmiddel, een milieuhygiënische verklaring in het kader van de 

Regeling bodemkwaliteit (Rbk). Het onderzoek moet verder input leveren voor de overige water 

gerelateerde wettelijke procedures lozingsaspecten (Blbi). Tot slot is het onderzoek in het kader van 

de uitvoering belangrijk voor het bepalen van de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen (ARBO).  

 

2.3 Archiefonderzoek en overige relevante aspecten 
Historie locatie en omgeving 

De Nieuwe Maas is de rivier waaraan de steden Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zijn gelegen. 

De rivier ontstaat ter hoogte van Slikkerveer uit de samenvloeiing van de Lek en de Noord en eindigt 

24 kilometer westelijker bij Vlaardingen, vanwaar zij samengaat met de Oude Maas en via het 

Scheur en ten slotte vanaf de Maeslantkering via de Nieuwe Waterweg verder naar de Noordzee 

stroomt. De voornaamste zijrivier is de Hollandse IJssel die zich 4 kilometer van het begin, ter hoogte 

van Kralingseveer, bij de Nieuwe Maas voegt. (bron: wikipedia) 

 

Op de opgenomen topografische kaarten is de locatie weergegeven in ruim een eeuw tijd. De 

contour van de Nieuwe Maas is in ruim een eeuw tijd niet gewijzigd. Wel zijn enkele insteekhaventjes 

gegraven en weer gedempt. Op de oudste kaarten is bij Mallegat nog een duidelijke ingang naar het 

westen te zien.  

Op het vaste land is begin 20e eeuw nog niet alles als bedrijfsterrein in gebruik. Op het kaartje van 

1915 is aan de oostzijde een scheepswerf (P. Smit jr.) zichtbaar. De werf breid zich, zowel in 

oostelijke als westelijke richting, gestaag uit, maar gaat uiteindelijk in 1987 failliet. Het terrein wordt 

verkocht aan een aannemer, die het meest westelijke deel benut voor eigen activiteiten en verder 

alle gebouwen sloopt. Met het vrijkomend puin worden de resterende hellingen en insteekhavens 

gedempt. In 1991 wordt het grotendeels braakliggende terrein doorverkocht aan gemeente Rotter-

dam, om dit te herontwikkelen als woon- en bedrijfsgebied. In het contract wordt overeengekomen 

dat de aannemer het terrein verder mag ophogen met schone en licht verontreinigde grond. Tussen 

1994 en 1996 wordt het terrein gesaneerd. Het terrein wordt geëgaliseerd op NAP +3,25 m en verder 
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opgehoogd met schoon zand tot circa NAP +4,25 meter. De laatste gebouwen worden gesloopt. 

Terreindelen worden tijdelijk ingericht als parkeerterrein voor het voetbalstadion “De Kuip”; dit is ook 

te zien op de topografische kaart van 2012 en de luchtfoto van 2015). Op de luchtfoto zijn tevens 

diverse ligplaatsen op het water en de aanleg bij de vaste wal zichtbaar. De ligplaats aan vaste wal 

behoort bij het bedrijf Eerland Shiprepair B.V. waar reparatiewerkzaamheden aan binnenvaart- en 

kleine handelsvaartschepen plaatsvindt (zie foto’s). 

 

Figuur 4 topografische kaarten en (lucht)foto’s 

 

1895 

 

1915 

 

1945 

 

1965 

 

2012 

 

Luchtfoto 2015 

Eerland Shiprepair B.V. 
 

Eerland Shiprepair B.V. 

(bronnen: kaarten: topotijdreis.nl, luchtfoto: Gisweb gemeente Rotterdam en foto’s (Eerland Shiprepair B.V.) 
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Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale bodemopbouw is bepaald op basis van de Grondwaterkaart van Nederland (37 West, 

37 Oost, oktober 1984). 

 
Tabel 2 regionale bodemopbouw 

Diepte (m-mv) Samenstelling Geohydrologische laag 

0 tot 20 Zand, klei en veen Deklaag 

20 tot 35 Zand (grof en fijn) Eerste watervoerend pakket 

35 tot 75 Leem en klei (zandig) Eerste scheidende laag 

> 75 Zand (fijn) Tweede watervoerend pakket 

 

De onderzoeksdiepte is 0,5 m-slib; de waterbodem ter plaatse bevindt zich op maximaal NAP -9 m 

(gegevens afgeleid van peilkaart september 2016), waarmee alleen onderzoek plaatsvindt in de 

deklaag (direct onder het slib). 

 

De bodemopbouw is op basis van de bekende en beschikbare informatie op globaal niveau te 

voorspellen en in te schatten. Plaatselijk kunnen binnen de onderzoekslocatie echter sterke 

verschillen worden waargenomen. In algemene zin wordt een sliblaag met een variërende diepte 

verwacht (1 tot 3 m), met daaronder zand en klei.  

 

Getij / grondwaterstroming 

Het getij dringt de Nieuwe Waterweg binnen vanaf de Noordzee. Vanaf de Maasmond loopt het 

getij enerzijds via de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas en anderzijds via het Hartelkanaal en 

Oude Maas landinwaarts. De verschillende noord-zuid verbindingen tussen de hoofd-riviertakken 

maken het dat de getijvoortplanting niet onafhankelijk verloopt in elk van de takken en dat er ook 

getij is op de Maas. Over het algemeen geldt, hoe verder stroomopwaarts, hoe verder de getij-

amplitude afneemt. Uit de modelsimulaties volgt dat tijdens vloed relatief zout water via de Nieuwe 

Waterweg de splitsing Hartelkanaal/ Oude Maas kan bereiken dat vervolgens bij eb deels terug-

stroomt via het Hartelkanaal. Het tweemaal-daags getij zorgt ook voor een voeding van slib, zand 

en van zout vanuit zee [lit.11]. 

 

Figuur 5 voorbeeld getijamplitude / waterhoogte t.p.v. de Brienenoordbrug (april 2018) 
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Zoutgehalte  

Het zoutgehalte ter plaatse van de Brienenoordbrug (op een diepte van NAP -6,5 m) bedraagt op 4 

april 2018: 102 mg/l. 

 

Monstercampagne 

Op basis van de Monstercampagne gegevens 2016 van het HbR, blijkt dit gedeelte van de Nieuwe 

Maas niet te worden meegenomen met de tweejaarlijkse campagnes. De noordelijk gelegen 

insteekhavens worden wel meegenomen met het onderzoek, waarbij de kwaliteit van de toplaag van 

het slib wordt vastgesteld. Hiernaast is een uitsnede weergegeven. 

(bron: HbR, d.d. 2 oktober 2017) 

 

Figuur 6 gegevens zoutgehalte en Monstercampagne 

 

Puntbronnen  

In het havengebied zijn veel industriële lozingen op oppervlaktewater, die potentieel een negatieve 

invloed hebben op de water- en waterbodemkwaliteit. . 

Een medewerker van Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat een lozing plaatsvindt afkomstig van 
de bodemsanering van de voormalige gasfabriek Feyenoord. In het maatwerkbesluit zijn ten 
opzichte van de algemene regels afwijkende normen voor PAK en naftaleen op genomen. 
Wellicht dat de kwaliteit van de waterbodem met deze stoffen is beïnvloed. Overige relevante 
stoffen waarop gemonitord wordt, zijn: BTEXN (vluchtige aromaten), minerale olie en zware 
metalen. 
 
Asbest 

Asbest vormt geen risico voor het aquatisch milieu, maar kan bij uitvoering van baggerwerkzaam-

heden of hergebruik van baggerspecie op landbodem wel een risico vormen. Door het drogen van 

de baggerspecie kunnen in de specie aanwezige vezels vrijkomen en ingeademd worden, bij natte 

baggerspecie is dit risico niet aanwezig. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor aanwezigheid 

van asbest in de waterbodem. Wel is de locatie voormalige scheepswerf P. Smitterrein asbest-

verdacht (en is daar ook aangetoond). Het uit het veldwerk te verkrijgen monstermateriaal zal 

derhalve zintuiglijk goed op asbest worden onderzocht. 
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Calamiteiten 

In het geval van een calamiteit waarbij de waterbodem verontreinigd is of dreigt te raken, dient 

volgens artikel 5.15 van de Waterwet Rijkswaterstaat als publiekrechtelijk beheerder maatregelen 

te nemen om de verontreiniging weg te nemen en de gevolgen hiervan te beperken en zoveel 

mogelijk ongedaan te maken. Zowel het Havenbedrijf Rotterdam als Rijkswaterstaat hebben een 

calamiteitenplan en –organisatie voor morsincidenten. De organisatie treedt direct in werking bij 

een incident. Gesteld kan worden dat er in het algemeen geen waterbodemverontreiniging optreedt 

als gevolg van morsincidenten. Er zijn geen gegevens bekend over calamiteiten ter plaatse. 

 

Niet gesprongen explosieven (NGE) 

De locatie is niet verdacht op aanwezigheid van explosieven bron1. Dit houdt in dat geen extra 

maatregelen (zoals NGE-detectie) nodig zijn. Wel wordt opgemerkt dat er altijd kans bestaat op het 

aantreffen van een onvoorziene vondst in een onverdacht gebied. Een kaartje is opgenomen in 

bijlage 1. 

 

Eerder uitgevoerd waterbodemonderzoek 

In 2015 is een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter hoogte van het Mallegat [lit. 13]. 

Deze locatie is gelegen ter hoogte van de voormalige gasfabriek Feyenoord (ten noorden van 

onderhavige locatie Feyenoord City).  

Als onderdeel van het stadsregionale programma ‘Rivier als getijdepark’ is hier een natuurvriende-

lijke oever gepland. Voor het Mallegat zou dat inhouden dat de waterbodem wordt voorzien van een 

dam en een mogelijke verondieping. De werkzaamheden zijn tot op heden niet uitgevoerd. 

 

Figuur 7 onderzoekslocatie Mallegat De bij de diverse mengmonsters onderzochte “gasfabriekparameters” 

cyanide en vluchtige aromaten (BTEX(N)) zijn aangetroffen, echter er 

is geen toetsoordeel aangegeven. Er zijn wel normen aangegeven in 

het document Nieuwe normen Waterbodems. Hier zijn normen voor 

cyanide (vrij), cyanide complex en de individuele BTEX(N) 

opgenomen.  

De aangetoonde waarden van cyanide (totaal) bevinden zich alle 

onder de interventiewaarde van cyanide complex (voor “totaal” zelf is 

geen norm). Ook de waarden van BTEX(N) bevinden zich alle onder 

de interventiewaarden van de aangegeven individuele parameters.  

De “gasfabriekparameters” zijn derhalve niet klasse bepalend. 

 

Vanwege het oppervlak is de locatie verdeeld in drie onderzoeksvakken, waarbij de waterbodem tot 

0,5 m minus slib is onderzocht.  

De voornamelijk uit slib en plaatselijk uit zand bestaande toplaag is sterk verontreinigd. De bodem-

laag onder het slib is eveneens sterk verontreinigd.  

De kwaliteitsbepalende parameters betreffen enkele zware metalen (m.n. cadmium, koper en kwik), 

minerale olie, PAK en/of PCB. Dit komt overeen met kwaliteitsklasse Nooit Toepasbaar. Bij slechts 1 

mengmonster (slib onder kleilaag) is kwaliteitsklasse B aangetoond.  

Derhalve is gesteld dat de gehele onderzochte waterbodem tot 0,5 m minus slib / bovenste 0,5 m 

(indien geen slib) sterk verontreinigd is. 

                                                      
1   Bron: Gemeente Rotterdam, SB, Leidingenbureau en Beheer Ondergrond, de heer H. van Brast, 29 maart 2018 
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Al het onderzochte materiaal is niet / nooit op land of onderwater toepasbaar / verspreidbaar. 

De verontreiniging boven de interventiewaarde is zowel horizontaal als verticaal niet afgeperkt en 

bedraagt meer dan 1.000 m3. 

 

In principe geldt dat bij een waterbodemonderzoek conform NEN5720, waarbij sterk verontreinigd 

materiaal wordt aangetroffen, een nader onderzoek noodzakelijk is. De gehele locatie is sterk 

verontreinigd. Een nadere afperking binnen het onderzoeksgebied werd niet zinvol geacht.  

 

2.4 Locatie-inspectie 
Voorafgaand aan het bemonsteren is op de locatie een inspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie 

zijn geen bijzonderheden, afwijkingen van de verwachte situatie, waargenomen. Er zijn geen directe 

aanwijzingen op aanwezigheid van puntbronnen of asbest. 

 

2.5 Hypothese  
Gelet op de historie, de getijdewerking en het omliggende gebied / watergangenstelsel, wordt 

aangenomen dat de kwaliteit van het slib en direct onderliggende waterbodem klasse B tot Nooit 

Toepasbaar zal zijn.  

  

2.6 Conclusie vooronderzoek en onderzoeksinspanning 
Op basis van het vooronderzoek is er geen reden deellocaties te definiëren. 

Ter hoogte van vak VI is in het verleden de scheepswerf P. Smit jr. geweest. Ter hoogte van vak III 

bevindt zich thans het scheepsreparatiebedrijf Eerland Shiprepair. (Oude) Scheepsbedrijven kunnen 

verdacht zijn voor tributyltin (TBT, onderdeel van organotin). Aangezien de stromingsrichting meer 

richting zee is, is besloten om TBT als extra parameter mee te nemen in de analyses van vak III. In 

verband met afzetmogelijkheden (en eisen die bepaalde depots stellen) wordt de monsters uit dit vak 

eveneens op chloride onderzocht. 

Voor het waterbodemonderzoek wordt uitgegaan van de strategie overig water, normale onderzoeks-

inspanning (ON).  
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3 Uitvoering onderzoek en resultaten 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Op basis van de informatie uit dit vooronderzoek dient de locatie onderzocht te worden conform de 

NEN 5720 [lit.1], onderzoekstrategie ON (overig water, normale onderzoeksinspanning).  

. Verder zijn de volgende beleidsdocumenten van toepassing: 

 het Besluit bodemkwaliteit [lit.3] 

 de Regeling bodemkwaliteit [lit.4] 

 de Waterwet [lit.5] 

 de VKB protocollen [lit.6]. 

 

Onderzoeksplan 

Op basis van het oppervlakte (ca. 7,2 hectare) dient de onderzoeksinspanning conform de strategie 

ON worden ingedeeld in minimaal 6 onderzoeksvakken; zie figuur 8. De onderzoeksdiepte is vast-

gesteld op het bemonsteren van de volledige sliblaag en de toplaag van de vaste bodem (0,5 m-

waterbodem). Binnen een onderzoeksvak dienen minimaal 6 boringen te worden verricht. Gelet op 

het onderzoeksprotocol en de strikte hantering van de regels, wordt geadviseerd om standaard 2 

extra boringen per vak te plaatsen om aan de NEN5720 te voldoen. 

In onderstaande tabel is het onderzoeksprogramma opgenomen.  
 

Tabel 3 onderzoeksprogramma waterbodem               Figuur 8 overzicht vakindeling 

Oppervlakte Aantal 

vakken 

Aantal 

boringen 

Geschat aantal 

boormeters 

 

7,2 ha 6 48 Ca. 3 m per boring 

Geschat aantal analyses Analyses en aantal waterbodem 

6 per vak  

(gemiddeld per  

0,5 m een analyse) 

36x C2 pakket 

6x TBT 

6x Chloride 

 

Het C2 pakket is een uitgebreid analysepakket, 

inclusief zeefkrommen en bevat meer parameters 

dan het ‘standaard’ C1 pakket. Op grond van de 

gegevens uit het vooronderzoek is onderzoek op 

asbest, indien het zintuiglijk niet wordt aangetroffen, 

niet noodzakelijk. 

 

3.2 Veldwerkonderzoek 
Het veldwerk is uitgevoerd door het IGR. Het IGR is gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000 en 2100 

[lit.7 en 8], waardoor is voldaan aan de eisen van Kwalibo (Kwaliteitsborging in het bodembeheer).  

 

Het veldwerk is uitgevoerd op 22, 23 en 29 mei 2018 onder leiding van M. Lensen.  

De bemonstering heeft plaatsgevonden vanaf werkschip ‘Sond 1’ (zie bijlage 7). Door middel van 

EDGPS is het schip naar de exacte onderzoekslocatie gebracht. De bemonstering heeft middels 
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mechanisch boren (pulsen en steken) plaatsgevonden. Normaliter wordt per meter een gecontro-

leerde, continue gestoken steek uitgevoerd. Hiermee valt de daadwerkelijke opbouw van de water-

bodem te beschrijven. Een overzicht van de boringen is weergegeven op de boorplantekening in 

bijlage 1. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

Een overzicht van de boringen is opgenomen in tabel 4. De zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

(zoals puin of oliegeur) zijn in tabel 5 opgenomen. 

 
Tabel 4 overzicht boringen 
Meetpunt  Deellocatie  Datum 

bemonstering 
Diepte 

t.o.v. wsp 
(in m) 

Hoogte 
wsp t.o.v. 

NAP (in m)

Diepte  
t.o.v. NAP 

(in m) 

X Y 

BS001 Vak I 29-05-2018 7,30 -0,40 7,70 95021,65 435246,76 
BS002  29-05-2018 7,65 -0,35 8,00 95053,71 435233,76 
BS003  29-05-2018 7,00 -0,40 7,40 95056,3 435192,72 
BS004  29-05-2018 8,25 -0,35 8,60 95087,53 435179,53 
BS005  29-05-2018 7,90 -0,40 8,30 95093,21 435141,81 
BS006  29-05-2018 7,75 -0,35 8,10 95124,79 435128,61 
BS007  29-05-2018 7,30 -0,35 7,65 95135,11 435093,43 
BS008  29-05-2018 8,25 -0,35 8,60 95166,45 435080,11 
BS009 Vak II 22-05-2018 5,85 +1,15 4,70 94983,15 435224,34 
BS010  22-05-2018 7,25 +1,25 6,00 95016,88 435213,58 
BS011  22-05-2018 6,65 +1,20 5,45 95018,84 435171,05 
BS012  22-05-2018 7,55 +1,15 6,40 95052,96 435160,42 
BS013  22-05-2018 6,60 +0,70 5,90 95057,6 435119,46 
BS014  22-05-2018 7,80 +1,10 6,70 95090,74 435108,02 
BS015  22-05-2018 6,70 +0,75 5,95 95098,28 435070,85 
BS016  22-05-2018 7,20 +1,00 6,20 95132,17 435060,64 
BS017 Vak III 22-05-2018 5,65 +0,35 5,30 94944,57 435206,55 
BS018  22-05-2018 6,20 +0,65 5,55 94973,74 435192,81 
BS019  22-05-2018 6,20 +0,85 5,35 94982,08 435162,81 
BS020  22-05-2018 6,60 +1,00 5,60 95012,6 435140,18 
BS021  22-05-2018 6,85 +1,25 5,60 95031,28 435118,62 
BS022  22-05-2018 6,95 -0,10 7,05 95051,32 435089,92 
BS023  22-05-2018 5,70 -0,25 5,95 95060,45 435050,24 
BS024  22-05-2018 6,85 -0,40 7,25 95093,61 435041 
BS025 Vak IV 29-05-2018 7,95 -0,05 8,00 95181,53 435039,42 
BS026  29-05-2018 8,55 -0,15 8,70 95225,37 435025,68 
BS027  29-05-2018 7,45 -0,20 7,65 95245,83 434987,62 
BS028  29-05-2018 7,55 -0,25 7,80 95289,95 434973,72 
BS029  29-05-2018 8,75 -0,25 9,00 95314,68 434941,38 
BS030  29-05-2018 9,95 -0,30 10,25 95359,45 434929,81 
BS031  29-05-2018 7,55 -0,35 7,90 95385,18 434900,01 
BS032  29-05-2018 7,90 -0,35 8,25 95431,57 434890,31 
BS033 Vak V 23-05-2018 6,40 +0,70 5,70 95154,83 435010,62 
BS034  23-05-2018 6,90 -0,20 7,10 95197,63 434996,93 
BS035  23-05-2018 7,05 -0,15 7,20 95219,66 434958,62 
BS036  23-05-2018 7,75 0 7,75 95264,84 434947,31 
BS037  23-05-2018 6,95 +0,75 6,20 95291,23 434914,22 
BS038  23-05-2018 8,25 +0,95 7,30 95337,71 434907,82 
BS039  23-05-2018 9,70 +1,10 8,60 95362,81 434875,21 
BS040  23-05-2018 8,65 +1,15 7,50 95410,89 434868,11 
BS041 Vak VI 22-05-2018 3,60 0 3,60 95127,34 434982,74 
BS042  22-05-2018 5,90 -0,50 6,40 95169,63 434967,63 
BS043  22-05-2018 3,60 +0,35 3,25 95188,71 434931,98 
BS044  22-05-2018 6,55 -0,45 7,00 95238,51 434920,63 
BS045  22-05-2018 3,60 +0,95 2,65 95264,95 434888,19 
BS046  22-05-2018 6,35 -0,40 6,75 95313,86 434881,71 
BS047  22-05-2018 3,70 -0,70 4,40 95342,57 434851,62 
BS048  22-05-2018 8,25 -0,10 8,35 95387,87 434844,82 
Toelichting: 
Diepte t.o.v. wsp:   diepte ten opzichte van de waterspiegel. Vermeld op de monsterselectie en in de tabellen. 
Hoogte / diepte t.o.v. NAP:  de NAP-hoogte per boring is naderhand vastgesteld.   
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Tabel 5 zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte 

(m-wsp) 
Traject 
(m-wsp) 

Bodemlaag Waargenomen bijzonderheden 

BS001 7,30 6,80 - 7,30 Klei zwak schelphoudend, sterk grindhoudend 
BS002 7,65 7,15 - 7,65 Zand sterk grindhoudend, zwak schelp- en steenhoudend 
BS003 7,00 6,50 - 7,00 Zand sterk grindhoudend, zwak schelphoudend 
BS004 8,25 7,75 - 8,25 Zand sterk grindhoudend, zwak schelp- en steenhoudend 
BS005 7,90 7,40 - 7,90 Zand matig grindhoudend, zwak schelphoudend 
BS006 7,75 7,25 - 7,75 Zand sterk grindhoudend, zwak schelphoudend 
BS007 7,30 6,80 - 7,30 Zand sterk grindhoudend, zwak schelphoudend 
BS008 8,25 7,75 - 8,25 Zand sterk grindhoudend, zwak schelphoudend 
BS013 6,60 5,90 - 6,10 Slib zwak schelphoudend 
BS016 7,20 6,70 - 7,20 Zand zwak schelphoudend 
BS025 7,95 7,45 - 7,95 Zand zwak grindhoudend, sterk schelphoudend 
BS026 8,55 8,05 - 8,55 Zand matig schelphoudend, sterk grindhoudend 
BS027 7,45 6,95 - 7,45 Klei sterk grindhoudend 
BS028 7,55 7,05 - 7,55 Zand sterk grindhoudend, zwak schelphoudend 
BS029 8,75 8,25 - 8,75 Klei zwak schelphoudend 
BS030 9,95 9,45 - 9,95 Zand zwak grindhoudend, sterk schelphoudend 
BS031 7,55 7,05 - 7,55 Klei sterk grindhoudend 
BS032 7,90 7,40 - 7,90 Zand zwak schelp- en grindhoudend 
BS035 7,05 6,55 - 7,05 Klei zwak houthoudend 
BS043 3,60 3,10 - 3,60 Klei sterk puinhoudend 
BS045 3,60 3,10 - 3,60 Klei sterk puinhoudend 
BS047 3,70 3,20 - 3,70 Zand zwak puinhoudend 
Toelichting: 
Schelp- en grindhoudend zijn van natuurlijke oorsprong (afzettingen) 

 

3.3 Opzet analyseprogramma 
Het chemisch-analytisch onderzoek is uitbesteed aan het geaccrediteerde laboratorium Omegam te 

Amsterdam. In het kader van Kwalibo is het laboratoriumonderzoek ten aanzien van de waterbodem 

uitgevoerd onder het AS3000 certificaat.  

Het analyseprogramma voor de waterbodem is weergegeven in tabel 6. 
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Tabel 6 analyseprogramma  
Analyse- 
monster 

Traject 
(m-wsp) 

Deelmonsters 
bodemlaag t.o.v. 
waterspiegel 

Bodemlaag t.o.v. 
bovenzijde 
waterbodem 

Analysepakket 

W vak1 zand 6,50 - 8,25 BS002 (7,15 - 7,65)
BS003 (6,50 - 7,00) 
BS004 (7,75 - 8,25) 
BS006 (7,25 - 7,75) 
BS007 (6,80 - 7,30) 
BS008 (7,75 - 8,25)

0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50

C2-pakket 

W vak2 slib 1 4,95 - 7,30 BS009 (4,95 - 5,35) 
BS010 (5,95 - 6,45) 
BS011 (5,40 - 5,90) 
BS013 (5,90 - 6,10) 
BS014 (7,00 - 7,30) 
BS015 (5,70 - 6,20) 

0,00-0,40 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,20 
0,00-0,30 
0,00-0,50 

C2-pakket 

W vak2 slib 2 5,90 - 6,75 BS010 (6,45 - 6,75) 
BS011 (5,90 - 6,15) 

0,50-0,80 
0,50-0,75 

C2-pakket 

W vak2 klei 5,35 - 7,80 BS009 (5,35 - 5,85) 
BS010 (6,75 - 7,25) 
BS011 (6,15 - 6,65) 
BS013 (6,10 - 6,60) 
BS014 (7,30 - 7,80) 
BS015 (6,20 - 6,70) 

0,40-0,90 
0,80-1,30 
0,75-1,25 
0,20-0,70 
0,30-0,80 
0,50-1,00 

C2-pakket 

W vak3 slib 1 3,75 - 5,50 BS018 (4,20 - 4,70) 
BS019 (3,75 - 4,25) 
BS020 (4,60 - 5,10) 
BS021 (4,95 - 5,45) 
BS022 (5,00 - 5,50) 
BS024 (4,90 - 5,40) 

0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 

C2-pakket + Organotin + 
Chloride 
 

W vak3 slib 2 4,25 - 6,00 BS018 (4,70 - 5,20) 
BS019 (4,25 - 4,75) 
BS020 (5,10 - 5,60) 
BS021 (5,45 - 5,95) 
BS022 (5,50 - 6,00) 
BS024 (5,40 - 5,90) 

0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 

C2-pakket + Organotin + 
Chloride 
 

W vak3 slib 3 4,75 - 6,45 BS018 (5,20 - 5,70) 
BS019 (4,75 - 5,25) 
BS020 (5,60 - 6,10) 
BS021 (5,95 - 6,35) 
BS022 (6,00 - 6,45) 
BS024 (5,90 - 6,35) 

1,00-1,50 
1,00-1,50 
1,00-1,50 
1,00-1,40 
1,00-1,45 
1,00-1,45 

C2-pakket + Organotin + 
Chloride 
 

W vak3 klei 5,70 - 6,95 BS018 (5,70 - 6,20) 
BS019 (5,70 - 6,20) 
BS020 (6,10 - 6,60) 
BS021 (6,35 - 6,85) 
BS022 (6,45 - 6,95) 
BS024 (6,35 - 6,85) 

1,50-2,00 
1,95-2,45 
1,50-2,00 
1,40-1,90 
1,45-1,95 
1,45-1,95 

C2-pakket + Organotin + 
Chloride 
 

W vak4 zand 7,05 - 9,95 BS025 (7,45 - 7,95)
BS026 (8,05 - 8,55) 
BS028 (7,05 - 7,55) 
BS030 (9,45 - 9,95) 
BS032 (7,40 - 7,90)

0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50

C2-pakket 

W vak4 klei 6,95 - 8,75 BS027 (6,95 - 7,45)
BS029 (8,25 - 8,75) 
BS031 (7,05 - 7,55)

0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50

C2-pakket 

W vak4 z+k 6,95 - 9,95 BS025 (7,45 - 7,95)
BS026 (8,05 - 8,55) 
BS027 (6,95 - 7,45) 
BS028 (7,05 - 7,55) 
BS030 (9,45 - 9,95) 
BS031 (7,05 - 7,55) 

0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 

C2-pakket 

W vak5 slib 1 4,80 - 7,75 BS033 (5,70 - 5,90)
BS034 (6,00 - 6,40) 
BS036 (4,80 - 5,30) 
BS037 (6,00 - 6,45) 
BS038 (7,45 - 7,75) 
BS039 (5,90 - 6,40)

0,00-0,20 
0,00-0,40 
0,00-0,50 
0,00-0,45 
0,00-0,30 
0,00-0,50

C2-pakket 
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Analyse- 
monster 

Traject 
(m-wsp) 

Deelmonsters 
bodemlaag t.o.v. 
waterspiegel 

Bodemlaag t.o.v. 
bovenzijde 
waterbodem 

Analysepakket 

W vak5 slib 2 5,30 - 6,90 BS035 (5,65 - 6,15)
BS036 (5,30 - 5,80) 
BS039 (6,40 - 6,90)

0,50-1,00 
0,50-1,00 
0,50-1,00 

C2-pakket 

W vak5 klei 5,90 - 8,65 BS033 (5,90 - 6,40) 
BS034 (6,40 - 6,90) 
BS035 (6,55 - 7,05) 
BS037 (6,45 - 6,95) 
BS038 (7,75 - 8,25) 
BS040 (8,15 - 8,65) 

0,20-0,70 
0,40-0,90 
1,40-1,90 
0,45-0,95 
0,30-0,80 
0,00-0,50 

C2-pakket 

W vak6 slib 1 2,25 - 5,35 BS041 (2,40 - 2,90) 
BS042 (4,40 - 4,90) 
BS043 (2,25 - 2,75) 
BS044 (4,35 - 4,85) 
BS046 (4,85 - 5,35) 
BS048 (4,60 - 5,10) 

0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 

C2-pakket 

W vak6 slib 2 2,75 - 5,85 BS041 (2,90 - 3,40) 
BS042 (4,90 - 5,40) 
BS043 (2,75 - 3,10) 
BS044 (4,85 - 5,35) 
BS046 (5,35 - 5,85) 
BS048 (5,10 - 5,60) 

0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-0,85 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 

C2-pakket 

W vak6 klei 3,10 - 8,25 BS042 (5,40 - 5,90) 
BS043 (3,10 - 3,60)  
BS044 (6,05 - 6,55) 
BS045 (3,10 - 3,60)  
BS046 (5,85 - 6,35) 
BS048 (7,75 - 8,25) 

1,00-1,50 
0,85-1,35 
1,70-2,20 
0,40-0,90 
1,00-1,50 
3,15-3,65 

C2-pakket 

W vak5+6 slib 3 5,35 - 7,40 BS035 (6,15 - 6,55)
BS036 (5,80 - 6,30) 
BS039 (6,90 - 7,40) 
BS044 (5,35 - 5,85) 
BS048 (5,60 - 6,10)

1,00-1,40 
1,00-1,50 
1,00-1,50 
1,00-1,50 
1,00-1,50 

C2-pakket 

W vak5+6 slib dik 6,10 - 8,40 BS039 (7,40 - 7,90)
BS039 (7,90 - 8,40) 
BS048 (6,10 - 6,60) 
BS048 (6,60 - 7,10)

1,50-2,00 
2,00-2,50 
1,50-2,00 
2,00-2,50 

C2-pakket 

W vak5+6 slib 4h 6,1 - 7,9 BS039 (7,40 - 7,90)
BS048 (6,10 - 6,60)

1,50-2,00 
1,50-2,00 

C2-pakket 

W vak5+6 slib -1 6,30 - 8,90 BS036 (6,30 - 6,80)
BS039 (8,40 - 8,90) 
BS048 (7,10 - 7,60)

1,50-2,00 
2,50-3,00 
2,50-3,00 

C2-pakket 

W vak5+6 slib -0 6,80 - 9,20 BS036 (6,80 - 7,25)
BS039 (8,90 - 9,20) 
BS048 (7,60 - 7,75)

2,00-2,45 
3,00-3,30 
3,00-3,15 

C2-pakket 

Toelichting analysepakket:  
 C2-pakket droge stof, organische stof, lutum, zeeffractie van 2µ - 2mm, zware metalen (11), PAK (10), 

                                 chloorbenzenen (pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen), pentachloorfenol, PCB (7), OCB (24) en  
                  minerale olie. 

 Organotin tributyltin en trifenyltin  
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3.4 Afwijkingen samenstelling analyses / plaatselijk nieuwe vakindeling  
Per vak is per bodemlaag een mengmonster samengesteld. Vanwege de aangetroffen diversiteit in 

bodemsamenstelling is plaatselijk hiervan afgeweken. Hierdoor is de veld- en analysestrategie uit 

praktisch oogpunt aangepast. Gelet op het voornoemde zijn enkele afwijkingen opgetreden ten 

aanzien van de vigerende normen. Deze afwijkingen worden hier nader toegelicht. 

 

Omdat het plaatsen van extra boringen ten tijde van het onderzoek niet mogelijk was, is vooraf 

bepaald dat per vak 8 boringen in plaats van de minimale 6 boringen worden geplaatst.  

 

 in vak 2 zijn twee boringen die een iets dikkere sliblaag hebben dan de overige boringen in dit 

vak. Dit heeft geleid tot de samenstelling van een mengmonster met twee deelmonsters (W 

vak2 slib 2). 

 In vak 4 is geen slib aangetroffen; alleen zand en klei als hoofdbestanddeel. Van deze bodem-

laag is in eerste instantie per hoofdbestanddeel een mengmonster (w vak4 zand en w vak4 klei) 

samengesteld. Na bekend worden van de analyseresultaten is nog een gezamenlijk meng-

monster samengesteld en geanalyseerd (W vak4 k+z). 

 in vak 5 zijn drie boringen die een dikkere sliblaag hebben dan de overige boringen in dit vak. 

Dit heeft geleid tot de samenstelling van een mengmonster met drie deelmonsters (W vak5 slib 

2). 

 

De uitkomsten na uitvoering veldwerk heeft voor de vakken 5 en 6 geleid tot een deels nieuwe 

vakindeling. Er zijn boringen uit deze vakken gecombineerd om een betere monstersamenstelling 

mogelijk te maken.  

 Van 3 tot 5 boringen uit de vakken 5 en 6 is een nieuwe vakindeling gemaakt. Het gaat om de 

slibaag van 1 m diepte tot einde sliblaag. Voor een nieuwe vakindeling zijn het te weinig 

boringen, maar gelet op de eerdere opmerking over het bijplaatsen van boringen, is het de best 

mogelijke optie. In onderstaande figuur is aangegeven welke sliblagen / boringen uit de vakken 

5 en 6 zijn gecombineerd (kleuren: blauw, groen en rood).  

 Van de sliblaag 1,0-1,5 m is van de vijf boringen een mengmonster samengesteld (W vak5+6 

slib 3). 

 De sliblaag van de boringen 039 en 048 is nog een meter dikker. Hiervan is van een tussen-

liggende sliblaag één mengmonster samengesteld (kleur: roze) (W vak5+6 slib dik). Na bekend 

worden van de analyseresultaten van dit mengmonster en de bovenliggende laag (blauw), is 

besloten om alsnog de bovenste 0,5 m van de ‘roze laag’ separaat te analyseren (W vak5+6 slib 

4h).  

 Van de drie dikkere sliblagen 036, 039 en 048 zijn van de onderste twee sliblagen, twee meng-

monsters samengesteld (kleuren: groen en rood) (W vak5+6 slib -1 en W vak5+6 slib -0). 
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Figuur 9a aangepaste vakindeling verticaal gezien 

 
 

Figuur 9b aangepaste vakindeling horizontaal gezien (met nieuw stadion geprojecteerd) 
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3.5 Beoordelingskader 
Het beoordelingskader is opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit en bijhorende Regeling bodem-

kwaliteit. Een overzicht van het beoordelingskader is in onderstaande figuren opgenomen. 

 

Figuur 10a beoordelingskader voor toepassen onderwater 

 
                                             max.waarde klasse A    

 achtergrondwaarde max. waarde klasse B   

       

 

Generiek 

 

vrij  

toepasbaar 

klasse A 

toepasbaar 

klasse B 

 

nooit toepasbaar 

 

generiek 

gebiedsspecifiek Toepasbaar  ruimte voor lokale max.waarden  nooit 

toepasb. 

gebiedsspecifiek 

       

 achtergrondwaarde  saneringscriterium  

      interventiewaarde waterbodem  
 

  

Figuur 10b beoordelingskader voor toepassen op landbodem 

 
                 Achtergrondwaarde           Max. functie wonen           Max. functie  

                                                                                                        industrie  

       

generiek Altijd  Klasse wonen Klasse industrie  Nooit  generiek 

gebiedsspecifiek Toepasbaar Ruimte voor lokale max.waarde                ≠ toepasbaar gebiedsspecifiek 

        

                 Achtergrondwaarde                                                   I-waarde       Saneringscriterium 

                                                                                                  landbodem 

 
 

 

3.6 Toetsingsresultaten 
Het analytisch onderzoek is uitgevoerd volgens de bepalingsmethoden zoals vermeld op de analyse-

certificaten (bijlage 3). Voor de volledige toetsingsresultaten wordt verwezen naar bijlage 4. In de 

onderstaande tabel is een beknopt overzicht van de resultaten weergegeven. 

In bijlage 5 is een uitgebreid samenvattend overzicht van de diverse toetsingen opgenomen. 

 

Tabel 7 beknopt overzicht resultaten 
Analysemonster 
(certificaatnummer) 

Bbk kwaliteit / 
toepassing 
onderwater (T3) 

Bbk toepassing 
landbodem (T1) 

Bbk verspreiding 
zoete wateren (T6) 

Bbk verspreiding 
zoute wateren (T7) 

W vak1 zand 
(772252) 

Klasse B Industrie  Niet verspreidbaar Verspreidbaar 

W vak2 slib 1 
(770111) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak2 slib 2 
(770111) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak2 klei 
(770111) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak3 slib 1 
(770111) 
(770112) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak3 slib 2 
(770111) 
(770112) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak3 slib 3 
(770111) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 
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Analysemonster 
(certificaatnummer) 

Bbk kwaliteit / 
toepassing 
onderwater (T3) 

Bbk toepassing 
landbodem (T1) 

Bbk verspreiding 
zoete wateren (T6) 

Bbk verspreiding 
zoute wateren (T7) 

(770112) 
W vak3 klei 
(770111) 
(770112) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak4 zand 
(772252) 
 

Klasse A Industrie  Verspreidbaar  Verspreidbaar 

W vak4 klei 
(772252) 
 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak4 k+z 
(774597) 

Klasse B Niet toepasbaar Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar 

W vak5 slib 1 
(770173) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak5 slib 2 
(772544) 

Klasse B Niet toepasbaar Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar 

W vak5 klei 
(770173) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak6 slib 1 
(770173) 

Klasse B Niet toepasbaar Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar 

W vak6 slib 2 
(770173) 

Klasse B Niet toepasbaar Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar 

W vak6 klei 
(770173) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak5+6 slib 3 
(772544) 

Klasse B Niet toepasbaar Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar 

W vak5+6 slib dik 
(772544) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak5+6 slib 4h 
(774597) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak5+6 slib -1 
(772544) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

W vak5+6 slib -0 
(772544) 

Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

 

Toelichting organotin en chloride 

Van de vier onderzocht waterbodemlagen is naast het C2-pakket eveneens organotin en chloride 

geanalyseerd (zie certificaat 770112). De hoogst gemeten waarde aan tributyltin (TBT) is 0,011 

mgSn/kg.ds. Deze waarde ligt ruim beneden de norm van de ZBT toets (zie paragraaf 4.2). 

De hoogste waarde aan oplosbare chloride is 199 mg/kg.ds (in de kleilaag). In het slib is het gehalte 

aan oplosbare chloride < 150 mg/kg.ds.  

 

Toelichting monster W vak6 klei 

Dit mengmonster bevat twee ‘puinhoudende’ deelmonsters. Ten tijde van het laboratoriumonderzoek 

is gebleken dat het kleiige materiaal uit meer dan 10% glas en metaal delen bestond. Om dit in 

behandeling te kunnen nemen voor analyse, is het materiaal eerst gezeefd. Glas en metaal zijn niet 

asbesthoudend, derhalve is het niet op asbest onderzocht.  

 

Conserveringstermijnen 

Aangegeven op analysecertificaten 

Certificaat 770173, monster 5676008  --  W vak6 klei, bevat  meer dan 10% glas en metaaldelen. 

Om dit in behandeling te kunnen nemen heeft het laboratorium dit monster eerst moeten zeven. 

Hierdoor is de termijn van pentachloorfenol overschreden. Deze parameter is echter geen 

kwaliteitsbepalende parameter. 
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Vanwege de veldwerkresultaten in vak 5 en 6 is gewacht op de veldwerkresultaten van vak 4. 

Vanwege technische problemen met het vaartuig is het veldwerk van dit vak pas een week later 

uitgevoerd. De resultaten waren echter van dien aard dat een combinatie (van enkele sliblagen / 

monsters) toch niet aan de orde was. Derhalve zijn de gecombineerde monsters van vak 5 en 6 

zonder vak 4 bij het laboratorium ter analyse aangeboden en bekend onder certificaat 772644. Dit 

heeft geleid tot overschrijdingen van de conserveringstermijn voor de parameters droge stof, 

minerale olie en/of pentachloorfenol. 

Na bekend worden van de resultaten van certificaat 772644 zijn nog twee nieuwe mengmonsters 

samengesteld, bekend onder certificaat 774597. Dit heeft eveneens geleid tot overschrijdingen van 

de conserveringstermijn voor dezelfde parameters. 

Naar verwachting hebben de overschrijdingen geen / verwaarloosbare invloed op de kwaliteits-

resultaten van de mengmonsters. 

 

Volgens SIKB protocol 3001 [lit.9] 
Dit protocol geeft de volgende conserveringstermijnen aan:  

 Droge stof:    7 dagen 

 Minerale olie: 28 dagen  

 PCB:  28 dagen 

Gelet op deze termijnen zou inhouden dat alleen bij enkele analyses de termijn van droge stof is 

overschreden. De overige analyses zijn binnen de aangegeven termijnen onderzocht. 



 

 
Milieukundig Wabo Projectcode Datum Versie  Pagina 

Feyenoord City – fase 1 VO 2018-0082a 24 juli 2018 1.1  23 

 

4 Interpretatie 

4.1 Kwaliteit 
De kwaliteit van de waterbodem (toepassing onderwater; T3) wordt hier per twee vakken toegelicht. 

  

Vakken 1 en 4 

Deze vakken bevinden zich het verst van de kade. Bij de bemonstering is in deze vakken geen slib 

aangetoond, maar voornamelijk zand en plaatselijk klei. 

 In vak 1 is de zandhoudende toplaag matig verontreinigd; kwaliteitsklasse B (W vak1 zand). 

 In vak 4 is zowel de zand- als kleilaag eerst separaat onderzocht. Hieruit blijkt dat het zand licht 

verontreinigd is; kwaliteitsklasse A (W vak4 zand) en de klei is sterk verontreinigd; kwaliteitsklasse 

Nooit Toepasbaar (W vak4 klei). Indien hier gebaggerd gaat worden, dan is separaat ontgraven 

van zand en klei in de toplaag mogelijk niet haalbaar. Derhalve is eveneens een mengmonster 

van het zand en de klei samengesteld. Het resultaat geeft aan dat de gezamenlijke kwaliteit 

matig verontreinigd is; kwaliteitsklasse B (W vak4 k+z). 

 

Vakken 2 en 3 

In deze twee vakken zijn de sliblagen en onderliggende kleilaag onderzocht. 

 In vak 2 zijn de onderzochte sliblagen (2 stuks) en kleilaag sterk verontreinigd; kwaliteitsklasse 

Nooit Toepasbaar (W vak2 slib 1, W vak2 slib 2 en W vak2 klei). 

 In vak 3 zijn de onderzochte sliblagen (3 stuks) en kleilaag sterk verontreinigd; kwaliteitsklasse 

Nooit Toepasbaar (W vak3 slib 1, W vak3 slib 2, W vak3 slib 3 en W vak3 klei). 

 

Vakken 5 en 6 

In deze twee vakken zijn de sliblagen en onderliggende kleilaag onderzocht. Aangezien de slibdikte 

binnen deze twee vakken nogal varieert, is de vakindeling daarop aangepast (zie figuur 9b). 

 Met uitzondering van de bovenste sliblaag in vak 5 is het slib in de eerste drie lagen (tot max. 

1,5 m diepte) matig verontreinigd; kwaliteitsklasse B (W vak5 slib 2, W vak6 slib 1, W vak6 slib 2 en W 

vak5+6 slib 3). 

 De bovenste sliblaag in vak 5 en de dieper dan 1,5 m bevinden sliblagen zijn sterk 

verontreinigd; kwaliteitsklasse Nooit Toepasbaar (W vak5 slib1, W vak5+6 slib dik, W vak5+6 slib 4h, W 

vak5+6 slib-1 en W vak5+6 slib-0). 
 In zowel vak 5 als vak 6 is de onderzochte kleilaag sterk verontreinigd; kwaliteitsklasse Nooit 

Toepasbaar (W vak5 klei en W vak6 klei). 

 

4.2 Verspreidings- en hergebruiksmogelijkheden 
De analyseresultaten zijn verder getoetst aan de normstelling van de toetsingskaders: 

 Toepassen op de landbodem (T1) 

 Verspreiden in zoet oppervlaktewater (geen specifieke toepassing) (T6) 

 Verspreiden in zout oppervlaktewater (verspreiden op de Noordzee) (T7) 
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Toepassen op de landbodem (T1) 

 Het zand uit de vakken 1 en 4, welke geen slib bevat, is als Industrie beoordeeld. Indien het 

zand en de klei uit de bovenste laag van vak 4 niet separaat ontgraven kan worden, dient deze 

laag als Niet Toepasbaar te worden gezien. 

 Alle slib- en onderliggende lagen zijn verder als Niet Toepasbaar beoordeeld voor toepassing op 

de landbodem. 

 

Verspreiden in zoet oppervlaktewater (geen specifieke toepassing) (T6)   

 Alleen het zand uit vak 4 is Verspreidbaar in zoete wateren. Indien het zand en de klei uit de 

bovenste laag van vak 4 niet separaat ontgraven kan worden, dient deze laag als Niet 

Verspreidbaar te worden gezien. 

 Alle overige lagen zijn verder als Niet / Nooit Verspreidbaar beoordeeld voor toepassing in zoete 

wateren. 

 

Verspreiden in zout oppervlaktewater (verspreiden op de Noordzee) (T7) 

 Het zand uit de vakken 1 en 4 is Verspreidbaar in zoute wateren. Indien het zand en de klei uit 

de bovenste laag van vak 4 niet separaat ontgraven kan worden, dient deze laag als Niet 

Verspreidbaar te worden gezien. 

 Alle overige lagen zijn verder als Niet / Nooit Verspreidbaar beoordeeld voor toepassing in zoute 

wateren. 

Voor de niet verspreidbare monsters is de Zoute Bagger Toets (ZBT) uitgevoerd. De resultaten zijn 

opgenomen in bijlage 4. 

 

Er zijn voor alle vakken zeefkrommes ingezet. De resultaten van het berekende zandgehalte zijn 

opgenomen op de analysecertificaten in bijlage 3. 

 

Ter verificatie van de waterbodemkwaliteit zijn alle afwijkende mengmonsters geanalyseerd. Er is 

geen significante afwijking aangetoond. De kwaliteit van de niet conform mengmonsters is op klasse 

niveau gelijk aan de kwaliteit van de wel conforme mengmonsters. 

 

Ter verduidelijking zijn de figuren 8 en 9b nogmaals weergegeven. 

 

Figuren 8 en 9b (aangepaste) vakindeling  
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4.3 Veiligheidstoets 
De analyseresultaten zijn voor te nemen veiligheidsmaatregelen (ARBO) indicatief getoetst aan de 

CROW 400 [lit. 12]. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. De uitgebreide toetsings-

gegevens zijn opgenomen in bijlage 6. 

 

Tabel 8 overzicht veiligheidstoets CROW 400 

Analysemonster 

(certificaatnummer) 

Veiligheidstoets 

CROW 400 

 Analysemonster 

(certificaatnummer) 

Veiligheidstoets 

CROW 400 

W vak1 zand 

(772252) 

Geen  W vak5 slib 1 

(770173) 

Rood niet vluchtig 

W vak2 slib 1 

(770111) 

Rood niet vluchtig  W vak5 slib 2 

(772544) 

Rood niet vluchtig 

W vak2 slib 2 

(770111) 

Rood niet vluchtig  W vak5 klei 

(770173) 

Geen 

W vak2 klei 

(770111) 

Rood niet vluchtig  W vak6 slib 1 

(770173) 

Oranje niet vluchtig 

W vak3 slib 1 

(770111) 

(770112) 

Oranje vluchtig  W vak6 slib 2 

(770173) 

Oranje niet vluchtig 

W vak3 slib 2 

(770111) 

(770112) 

Rood niet vluchtig  W vak6 klei 

(770173) 

Rood niet vluchtig 

W vak3 slib 3 

(770111) 

(770112) 

Oranje vluchtig  W vak5+6 slib 3 

(772544) 

Rood niet vluchtig 

W vak3 klei 

(770111) 

(770112) 

Rood vluchtig  W vak5+6 slib dik 

(772544) 

Rood vluchtig 

W vak4 zand 

(772252) 

 

Geen  W vak5+6 slib 4h 

(774597) 

Rood niet vluchtig 

W vak4 klei 

(772252) 

Rood vluchtig  W vak5+6 slib -1 

(772544) 

Rood vluchtig 

W vak4 k+z 

(774597) 

Rood niet vluchtig  W vak5+6 slib -0 

(772544) 

Rood vluchtig 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
In verband met de bouw van een nieuw stadion en herinrichting van de nabije omgeving, bekend 

onder de naam Feyenoord City, is een waterbodemonderzoek uitgevoerd.  

 

Voor het onderzoek is de waterbodem tot 0,5 m onder het slib onderzocht. 

De onderzoekslocatie is ingedeeld in zes onderzoeksvakken. In de twee vakken die zich het verst 

van de kade bevinden is geen slib aangetoond, maar voornamelijk zand en plaatselijk klei. 

Zeer sporadisch is bodemvreemd materiaal aangetoond. 

 

Vanwege de diversiteit in de waterbodemsamenstelling is gedeeltelijk afgeweken van de standaard 

onderzoekswijze. De veld- en analysestrategie is uit praktisch oogpunt aangepast. Deze afwijkingen 

zijn in de rapportage nader toegelicht en zorgen uiteindelijk voor een representatieve waterbodem-

kwaliteit. 

 

In onderstaand overzicht is de kwaliteit aan de diverse toetsingskaders weergegeven 

 

Tabel 9 overzicht resultaten 

Laag  Bodemlaag  Vak  Waterbodemklasse Toepassen 

landbodem 

Verspreiden zoete 

wateren 

Verspreiden zoute 

wateren 

Toplaag  Zand 1 Klasse B Industrie Niet verspreidbaar Verspreidbaar 

 Zand/klei  4 Klasse B Niet toepasbaar Verspreidbaar  Verspreidbaar 

Sliblaag Slib 2 + 3 Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

  5 + 6  Enkele lagen: 

Klasse B 

Overige lagen:  

Nooit toepasbaar 

Niet toepasbaar Niet / nooit 

verspreidbaar 

 

Niet / nooit 

verspreidbaar 

Onder slib Klei  2, 3, 5 + 6 Nooit toepasbaar Niet toepasbaar Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar 

 

De gemiddelde slibdikte per vak en totale hoeveelheid is in onderstaande tabel weergegeven.  

 

Tabel 10 gemiddelde slibdikte per vak 

Vak 1 Vak 2 Vak 3 Vak 4 Vak 5  Vak 6 Gemiddeld Oppervlak Totaal slib 

0 m 0,40 m 1,60 m 0 m 1,00 m 1,10 m 0,70 m 71.695 50.000 m3 

 

De vooraf opgestelde hypothese van de te verwachten waterbodemkwaliteit van het slib en direct 

onderliggende waterbodem (klasse B tot Nooit Toepasbaar) wordt bevestigd.  

De overschrijding van de interventiewaarde (Nooit Toepasbaar) bedraagt meer dan 1.000 m3. 
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5.2 Aanbevelingen 
Omdat er zowel herbruikbare als niet-herbruikbare baggersspecie is aangetoond, dient de grens 

beter te worden gedimensioneerd. Het gaat daarom niet zozeer om de omvang van de veront-

reiniging vast te stellen, maar om te voorkomen dat herbruikbare (Toepasbare of Verspreidbare) 

baggerspecie wordt vermengd met baggerspecie die Niet of Nooit Toepasbaar of Niet of Nooit 

Verspreidbaar is op grond van het Besluit bodemkwaliteit [it. 3]. De strategie is met name gericht op 

de zogenoemde buitencontouren van een deellocatie / mengmonstervak. 

 

In onderhavig geval zal het met name horizontaal noodzakelijk zijn, aangezien verticaal de 

verontreiniging (vrijwel) geheel goed in kaart is gebracht. 

Afperking is maatwerk en mag gefaseerd plaatsvinden. Afperking vindt plaats op basis van ten 

minste de kritische parameters uit het milieuhygiënisch waterbodemonderzoek.  

Voor nadere informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 5 uit de NEN 5720. 

 

De definitieve veiligheidsklasse wordt onder verantwoordelijkheid van de aannemer conform CROW 

publicatie 400 vastgesteld. De onderzoeksgegevens zijn indicatief getoetst. Hieruit volg dat vrijwel 

alle werkzaamheden uitgevoerd moeten worden onder veiligheidsklasse Rood, waarvan het 

merendeel niet-vluchtig. 

 

Voorafgaand aan een mogelijk een vervolgonderzoek, is het raadzaam om de ontwikkeling van het 

stadion in het deel van de waterbodem nader in kaart te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan 

het vaststellen van mogelijke grenzen van ontgraving/baggeren. Ook de diepte van 

ontgraving/baggeren is wenselijk vooraf in kaart te brengen. In onderhavig onderzoek is de 

waterbodem tot 0,5 m-sliblaag onderzocht. De bouw van een stadion in een deel van de waterbodem 

kan mogelijk andere eisen stellen in verband met de bodemgesteldheid. 

 

De geldigheid van de gegevens uit dit onderzoek is 3 jaar na bemonsteringsdatum, mits er geen 

significante negatieve beïnvloeding van de waterbodem, zoals calamiteiten, in deze periode optreedt. 
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BIJLAGE 1  KAARTEN EN TEKENINGEN 
 

- regionale ligging 

- situatietekening (2) 

- (afwijkende) vakindeling 

- Peiltekening (september 2016) 

- Lodingkaart (mei 2018) 

- Monstercampagnekaart (2016) 

- NGE kaart (niet gesprongen explosieven) 
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Gemeentewerken
Gemeente Rotterdam
Ingenieursbureau

Getekend volgens NEN 5104

BRL certificaat: K25152
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk 
grindhoudend, zwak 
schelphoudend, zwak 
steenhoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-8,60
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Boring: BS005

X-coördinaat: 95093,21
Y-coördinaat: 435141,81

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,4

Boormeester: M Lensen
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7,50 1

waterspiegel-0,40

Machinale Boring

-7,80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
grindhoudend, zwak 
schelphoudend, licht, Machinale 
Boring

-8,30

Boring: BS006

X-coördinaat: 95124,79
Y-coördinaat: 435128,61

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,35

Boormeester: M Lensen
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7,50 1

waterspiegel-0,35

Machinale Boring

-7,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk 
grindhoudend, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-8,10

Boring: BS007

X-coördinaat: 95135,11
Y-coördinaat: 435093,43

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,35

Boormeester: M Lensen
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7,00 1

waterspiegel-0,35

Machinale Boring

-7,15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk 
grindhoudend, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-7,65

Boring: BS008

X-coördinaat: 95166,45
Y-coördinaat: 435080,11

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,35

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel-0,35

Machinale Boring

-8,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk 
grindhoudend, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-8,60
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Boring: BS009

X-coördinaat: 94983,15
Y-coördinaat: 435224,34

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 1,15

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel1,15

Machinale Boring

-3,80

Slib, lichtgrijs, Machinale Boring-4,20

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-4,70

Boring: BS010

X-coördinaat: 95016,88
Y-coördinaat: 435213,58

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 1,25

Boormeester: M Lensen
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Machinale Boring

-4,70

Slib, lichtgrijs, Machinale Boring
-5,50

Klei, matig siltig, resten veen, 
licht bruingrijs, Machinale Boring

-6,00

Boring: BS011

X-coördinaat: 95018,84
Y-coördinaat: 435171,05

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 1,2

Boormeester: M Lensen
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-4,20

Slib, licht, Machinale Boring
-4,95

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
lichtgrijs, Machinale Boring

-5,45

Boring: BS012

X-coördinaat: 95052,96
Y-coördinaat: 435160,42

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 1,15

Boormeester: M Lensen
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-5,90

Veen, sterk kleiïg, licht 
grijsbruin, Machinale Boring

-6,40
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Boring: BS013

X-coördinaat: 95057,60
Y-coördinaat: 435119,46

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 0,7

Boormeester: M Lensen
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1
2

waterspiegel0,70

Machinale Boring

-5,20

Slib, zwak schelphoudend, 
Machinale Boring

-5,40

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-5,90

Boring: BS014

X-coördinaat: 95090,74
Y-coördinaat: 435108,02

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 1,1

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel1,10

Machinale Boring

-5,90

Slib, lichtgrijs, Machinale Boring
-6,20

Veen, sterk kleiïg, licht 
grijsbruin, Machinale Boring

-6,70

Boring: BS015

X-coördinaat: 95098,28
Y-coördinaat: 435070,85

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 0,75

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel0,75

Machinale Boring

-4,95

Slib, lichtgrijs, Machinale Boring-5,45

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
lichtgrijs, Machinale Boring

-5,95

Boring: BS016

X-coördinaat: 95132,17
Y-coördinaat: 435060,64

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 1

Boormeester: M Lensen
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7,00 1

waterspiegel1,00

Machinale Boring

-5,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
kleihoudend, zwak 
schelphoudend, licht, Machinale 
Boring

-6,20
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Boring: BS017

X-coördinaat: 94944,57
Y-coördinaat: 435206,55

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 0,35

Boormeester: M Lensen
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6

7

waterspiegel0,35

Machinale Boring

-1,80

Slib, licht, Machinale Boring

-4,80

Klei, matig zandig, zwak 
humeus, licht, Machinale Boring

-5,30

Boring: BS018

X-coördinaat: 94973,74
Y-coördinaat: 435192,81

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 0,65

Boormeester: M Lensen
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Machinale Boring

-3,55

Slib, licht, Machinale Boring

-5,05

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
lichtgrijs, Machinale Boring

-5,55

Boring: BS019

X-coördinaat: 94982,08
Y-coördinaat: 435162,81

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 0,85

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel0,85

Machinale Boring

-2,90

Slib, licht, Machinale Boring

-4,40

Slib, zwak zandhoudend, licht, 
Machinale Boring

-4,85

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
licht, Machinale Boring

-5,35

Boring: BS020

X-coördinaat: 95012,60
Y-coördinaat: 435140,18

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 1

Boormeester: M Lensen
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-3,60

Slib, licht, Machinale Boring

-5,10

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
licht, Machinale Boring

-5,60
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Boring: BS021

X-coördinaat: 95031,28
Y-coördinaat: 435118,62

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 1,25

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel1,25

Machinale Boring

-3,70

Slib, licht, Machinale Boring

-5,10

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
licht, Machinale Boring

-5,60

Boring: BS022

X-coördinaat: 95051,32
Y-coördinaat: 435089,92

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: -0,1

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel-0,10

Machinale Boring

-5,10

Slib, licht, Machinale Boring

-6,55

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
licht, Machinale Boring

-7,05

Boring: BS023

X-coördinaat: 95060,45
Y-coördinaat: 435050,24

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: -0,25

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel-0,25

Machinale Boring

-4,55

Slib, licht, Machinale Boring
-5,45

Klei, matig zandig, zwak 
humeus, licht, Machinale Boring

-5,95

Boring: BS024

X-coördinaat: 95093,61
Y-coördinaat: 435041,00

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: -0,4

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel-0,40

Machinale Boring

-5,30

Slib, licht, Machinale Boring

-6,75

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
licht, Machinale Boring

-7,25
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Boring: BS025

X-coördinaat: 95181,53
Y-coördinaat: 435039,42

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,05

Boormeester: M Lensen
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1

waterspiegel-0,05

Machinale Boring

-7,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, sterk 
schelphoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-8,00

Boring: BS026

X-coördinaat: 95225,37
Y-coördinaat: 435025,68

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,15

Boormeester: M Lensen
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1

waterspiegel-0,15

Machinale Boring

-8,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
schelphoudend, sterk 
grindhoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-8,70

Boring: BS027

X-coördinaat: 95245,83
Y-coördinaat: 434987,62

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,2

Boormeester: M Lensen
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1

waterspiegel-0,20

Machinale Boring

-7,15

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, licht, 
Machinale Boring

-7,65

Boring: BS028

X-coördinaat: 95289,95
Y-coördinaat: 434973,72

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,25

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel-0,25

Machinale Boring

-7,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk 
grindhoudend, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-7,80
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Boring: BS029

X-coördinaat: 95314,68
Y-coördinaat: 434941,38

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,25

Boormeester: M Lensen

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50 1

waterspiegel-0,25

Machinale Boring

-8,50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-9,00

Boring: BS030

X-coördinaat: 95359,45
Y-coördinaat: 434929,81

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,3

Boormeester: M Lensen
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1

waterspiegel-0,30

Machinale Boring

-9,75

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
grindhoudend, sterk 
schelphoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-10,25

Boring: BS031

X-coördinaat: 95385,18
Y-coördinaat: 434900,01

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,35

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel-0,35

Machinale Boring

-7,40

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, donkergrijs, 
Machinale Boring

-7,90

Boring: BS032

X-coördinaat: 95431,57
Y-coördinaat: 434890,31

Datum plaatsing: 29-05-2018

MV tov NAP: -0,35

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel-0,35

Machinale Boring

-7,75

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
schelphoudend, zwak 
grindhoudend, licht, Machinale 
Boring

-8,25
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Boring: BS033

X-coördinaat: 95154,83
Y-coördinaat: 435010,62

Datum plaatsing: 23-05-2018

MV tov NAP: 0,7

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel0,70

Machinale Boring

-5,00

Slib, licht, Machinale Boring
-5,20

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
lichtgrijs, Machinale Boring

-5,70

Boring: BS034

X-coördinaat: 95197,63
Y-coördinaat: 434996,93

Datum plaatsing: 23-05-2018

MV tov NAP: -0,2

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel-0,20

Lichtgrijs, Machinale Boring

-6,20

Slib, lichtgrijs, Machinale Boring-6,60

Lichtgrijs, Machinale Boring-7,10

Boring: BS035

X-coördinaat: 95219,66
Y-coördinaat: 434958,62

Datum plaatsing: 23-05-2018

MV tov NAP: -0,15

Boormeester: M Lensen
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Machinale Boring

-5,30

Slib, lichtgrijs, Machinale Boring

-6,70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak houthoudend, licht, 
Machinale Boring

-7,20

Boring: BS036

X-coördinaat: 95264,84
Y-coördinaat: 434947,31

Datum plaatsing: 23-05-2018

MV tov NAP: 0

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel0,00

Betonboor

-4,80

Slib, lichtgrijs, Machinale Boring

-7,25

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
lichtgrijs, Machinale Boring

-7,75



Dossiernummer: 2018-0082

Projectnaam: Feyenoord City

Pagina: 10 / 12

Gemeentewerken
Gemeente Rotterdam
Ingenieursbureau

Getekend volgens NEN 5104

BRL certificaat: K25152

Boring: BS037

X-coördinaat: 95291,23
Y-coördinaat: 434914,22

Datum plaatsing: 23-05-2018

MV tov NAP: 0,75

Boormeester: M Lensen
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Slib, lichtgrijs, Machinale Boring-5,70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
lichtgrijs, Machinale Boring

-6,20

Boring: BS038

X-coördinaat: 95337,71
Y-coördinaat: 434907,82

Datum plaatsing: 23-05-2018

MV tov NAP: 0,95

Boormeester: M Lensen
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Slib, lichtgrijs, Machinale Boring
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Klei, matig siltig, zwak humeus, 
lichtgrijs, Machinale Boring

-7,30

Boring: BS039

X-coördinaat: 95362,81
Y-coördinaat: 434875,21

Datum plaatsing: 23-05-2018

MV tov NAP: 1,1

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel1,10

Machinale Boring
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Slib, lichtgrijs, Machinale Boring

-8,10

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
licht, Machinale Boring

-8,60

Boring: BS040

X-coördinaat: 95410,89
Y-coördinaat: 434868,11

Datum plaatsing: 23-05-2018

MV tov NAP: 1,15

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel1,15
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Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, Machinale 
Boring

-7,50



Dossiernummer: 2018-0082

Projectnaam: Feyenoord City

Pagina: 11 / 12

Gemeentewerken
Gemeente Rotterdam
Ingenieursbureau

Getekend volgens NEN 5104

BRL certificaat: K25152

Boring: BS041

X-coördinaat: 95127,34
Y-coördinaat: 434982,74

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 0

Boormeester: M Lensen
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waterspiegel0,00

Machinale Boring

-2,40

Slib, lichtgrijs, Machinale Boring
-3,10

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
licht, Machinale Boring

-3,60

Boring: BS042

X-coördinaat: 95169,63
Y-coördinaat: 434967,63

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: -0,5

Boormeester: M Lensen
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Slib, licht, Machinale Boring

-5,90

Klei, matig zandig, zwak 
humeus, licht, Machinale Boring

-6,40

Boring: BS043

X-coördinaat: 95188,71
Y-coördinaat: 434931,98

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 0,35

Boormeester: M Lensen
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Slib, lichtgrijs, Machinale Boring
-2,75

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, sterk 
puinhoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-3,25

Boring: BS044

X-coördinaat: 95238,51
Y-coördinaat: 434920,63

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: -0,45

Boormeester: M Lensen
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Klei, matig siltig, licht, Machinale 
Boring

-7,00
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Gemeente Rotterdam
Ingenieursbureau

Getekend volgens NEN 5104

BRL certificaat: K25152

Boring: BS045

X-coördinaat: 95264,95
Y-coördinaat: 434888,19

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: 0,95

Boormeester: M Lensen
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2

waterspiegel0,95

Machinale Boring

-1,75

Slib, lichtgrijs, Machinale Boring-2,15

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-2,65

Boring: BS046

X-coördinaat: 95313,86
Y-coördinaat: 434881,71

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: -0,4

Boormeester: M Lensen
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Slib, licht, Machinale Boring

-6,25

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
licht, Machinale Boring

-6,75

Boring: BS047

X-coördinaat: 95342,57
Y-coördinaat: 434851,62

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: -0,7

Boormeester: M Lensen
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-3,90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, lichtgrijs, 
Machinale Boring

-4,40

Boring: BS048

X-coördinaat: 95387,87
Y-coördinaat: 434844,82

Datum plaatsing: 22-05-2018

MV tov NAP: -0,1

Boormeester: M Lensen
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Slib, licht, Machinale Boring

-7,85

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
licht, Machinale Boring

-8,35



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

 
      

      

 

BIJLAGE 3  ANALYSECERTIFICATEN 
 



Gemeente Rotterdam
T.a.v. de heer E. van Leeuwen [113949]
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM

Uw kenmerk : 2018-0082-Feyenoord City
Ons kenmerk : Project 770111
Validatieref. : 770111_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KCVY-MWAO-UKGM-KVHB
Inkoopnummer : bestek 2013.DBO.1.015
Bijlage(n) : 14 tabel(len) + 7 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 mei 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 59,6 52,5 60,4
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 12,7 11,0 9,5
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 87,3 89,0 90,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 11,4 10,0 8,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 19,2 14,3 14,2

Fracties t.o.v. droge stof:
fractie < 16 um (pipetmethode) % (m/m ds) 31,5 27,5 27,8

Q fractie < 32 um % (m/m ds) 68,9 44,9 44,6
Q fractie < 63 um % (m/m ds) 70,4 52,3 50,4
Q fractie < 250 um % (m/m ds) 77,3 76,9 76,9
Q fractie < 2,0 mm % (m/m ds) 100,0 99,1 99,3

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 76 53 65
S barium (Ba) mg/kg ds 610 620 820
S cadmium (Cd) mg/kg ds 9,4 13 12
S chroom (Cr) mg/kg ds 210 300 280
S kobalt (Co) mg/kg ds 13 12 15
S koper (Cu) mg/kg ds 200 160 200
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 8,1 8,7 9,5
S lood (Pb) mg/kg ds 230 190 230
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 35 32 36
S zink (Zn) mg/kg ds 1100 830 1100

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 2200 810 1800

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 1,1 0,32 1,0
S fenantreen mg/kg ds 2,3 0,53 1,6
S anthraceen mg/kg ds 1,5 0,92 2,2
S fluoranteen mg/kg ds 2,9 0,79 2,3
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,3 0,37 1,1
S chryseen mg/kg ds 1,6 0,48 1,4
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,91 0,24 0,75
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,1 0,32 0,78
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,74 0,21 0,57
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,85 0,27 0,51

S som PAK (10) mg/kg ds 14 4,4 12

Tabel 1 van 14

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770111
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5675873 = W vak2 klei
5675874 = W vak2 slib 1
5675875 = W vak2 slib 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Monstercode : 5675873 5675874 5675875
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,164 0,109 0,265
S PCB -52 mg/kg ds 0,152 0,110 0,217
S PCB -101 mg/kg ds 0,192 0,105 0,241
S PCB -118 mg/kg ds 0,127 0,054 0,138
S PCB -138 mg/kg ds 0,110 0,060 0,146
S PCB -153 mg/kg ds 0,183 0,100 0,240
S PCB -180 mg/kg ds 0,065 0,033 0,084

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,99 0,57 1,3

Chloorfenolen:
S pentachloorfenol mg/kg ds 0,008 0,010 0,009

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,022 < 0,014 < 0,025
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,005 < 0,002 < 0,005
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,003
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,013 0,005 0,012
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,005
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S aldrin mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S dieldrin mg/kg ds 0,006 < 0,002 < 0,002
S endrin mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S telodrin mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S isodrin mg/kg ds < 0,003 < 0,002 < 0,002
S heptachloor mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,004 < 0,002 < 0,005
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,003 < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S beta -HCH mg/kg ds < 0,006 < 0,002 < 0,002
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S delta -HCH mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S pentachloorbenzeen mg/kg ds 0,014 0,011 0,022
S hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,017 0,016 0,028
S hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,011 0,018 0,023

Tabel 2 van 14

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770111
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5675873 = W vak2 klei
5675874 = W vak2 slib 1
5675875 = W vak2 slib 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Monstercode : 5675873 5675874 5675875
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



S som DDD mg/kg ds 0,019 0,011 0,021
S som DDE mg/kg ds 0,014 0,006 0,014
S som DDT mg/kg ds 0,003 0,003 0,005
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,036 0,020 0,040

som drins (3) mg/kg ds 0,009 0,004 0,004
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,003 0,003 0,003
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,008 0,006 0,006
S som chloordaan mg/kg ds 0,003 0,003 0,003

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,079 0,062 0,088
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,082 0,056 0,090
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,031 0,027 0,050

Tabel 3 van 14

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770111
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5675873 = W vak2 klei
5675874 = W vak2 slib 1
5675875 = W vak2 slib 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Monstercode : 5675873 5675874 5675875
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 52,6 53,5 57,6
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 13,1 12,6 10,0
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 86,9 87,4 90,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 11,4 10,9 8,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 24,8 23,6 16,9

Fracties t.o.v. droge stof:
fractie < 16 um (pipetmethode) % (m/m ds) 48,5 41,7 30,9

Q fractie < 32 um % (m/m ds) 74,2 56,1 53,4
Q fractie < 63 um % (m/m ds) 80,0 61,2 58,3
Q fractie < 250 um % (m/m ds) 85,9 79,2 77,4
Q fractie < 2,0 mm % (m/m ds) 99,6 99,9 99,8

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 78 95 72
S barium (Ba) mg/kg ds 810 1400 1100
S cadmium (Cd) mg/kg ds 7,5 12 16
S chroom (Cr) mg/kg ds 190 270 290
S kobalt (Co) mg/kg ds 15 18 14
S koper (Cu) mg/kg ds 170 260 220
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 7,4 13 10
S lood (Pb) mg/kg ds 200 320 260
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 37 46 43
S zink (Zn) mg/kg ds 930 1400 1200

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 4000 3100 2000

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 3,2 1,5 1,2
S fenantreen mg/kg ds 4,4 2,5 2,1
S anthraceen mg/kg ds 2,0 1,4 1,3
S fluoranteen mg/kg ds 4,9 3,4 2,9
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 2,2 1,6 1,2
S chryseen mg/kg ds 2,8 2,1 1,6
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 1,5 1,2 0,89
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,8 1,4 1,0
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,1 0,95 0,70
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,3 1,1 0,81

S som PAK (10) mg/kg ds 25 17 14
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770111
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5675876 = W vak3 klei
5675877 = W vak3 slib 1
5675878 = W vak3 slib 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Monstercode : 5675876 5675877 5675878
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,288 < 0,001 0,207
S PCB -52 mg/kg ds 0,229 < 0,002 0,158
S PCB -101 mg/kg ds 0,296 0,003 0,182
S PCB -118 mg/kg ds 0,210 0,002 0,126
S PCB -138 mg/kg ds 0,201 0,003 0,111
S PCB -153 mg/kg ds 0,285 0,004 0,170
S PCB -180 mg/kg ds 0,113 0,003 0,064

S som PCBs (7) mg/kg ds 1,6 0,017 1,0

Chloorfenolen:
S pentachloorfenol mg/kg ds 0,014 0,011 0,008

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,020 < 0,001 < 0,024
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,007 0,002 < 0,005
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,003
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,019 0,002 0,012
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S aldrin mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S dieldrin mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S endrin mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S telodrin mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S isodrin mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S heptachloor mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,016 < 0,001 < 0,002
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,004
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,003 < 0,002 < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S beta -HCH mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,005
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S delta -HCH mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,005 < 0,001 < 0,002
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,003 < 0,001 < 0,002
S pentachloorbenzeen mg/kg ds 0,024 < 0,001 0,014
S hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,032 < 0,001 0,018
S hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,020 < 0,001 0,014
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770111
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5675876 = W vak3 klei
5675877 = W vak3 slib 1
5675878 = W vak3 slib 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Monstercode : 5675876 5675877 5675878
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



S som DDD mg/kg ds 0,021 0,003 0,020
S som DDE mg/kg ds 0,021 0,003 0,014
S som DDT mg/kg ds 0,004 0,001 0,003
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,046 0,007 0,037

som drins (3) mg/kg ds 0,006 0,002 0,004
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,013 0,001 0,003
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,008 0,003 0,008
S som chloordaan mg/kg ds 0,006 0,001 0,003

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,11 0,019 0,077
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,12 0,017 0,078
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,056 0,001 0,032
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770111
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5675876 = W vak3 klei
5675877 = W vak3 slib 1
5675878 = W vak3 slib 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Monstercode : 5675876 5675877 5675878
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10
S gewicht artefact g n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 54,1
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 12,0
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 88,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 10,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 22,6

Fracties t.o.v. droge stof:
fractie < 16 um (pipetmethode) % (m/m ds) 41,8

Q fractie < 32 um % (m/m ds) 62,5
Q fractie < 63 um % (m/m ds) 66,9
Q fractie < 250 um % (m/m ds) 75,6
Q fractie < 2,0 mm % (m/m ds) 99,4

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 87
S barium (Ba) mg/kg ds 1100
S cadmium (Cd) mg/kg ds 11
S chroom (Cr) mg/kg ds 250
S kobalt (Co) mg/kg ds 16
S koper (Cu) mg/kg ds 250
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 10
S lood (Pb) mg/kg ds 290
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 45
S zink (Zn) mg/kg ds 1300

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 3500

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 1,9
S fenantreen mg/kg ds 3,8
S anthraceen mg/kg ds 1,9
S fluoranteen mg/kg ds 4,9
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 2,1
S chryseen mg/kg ds 2,6
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 1,4
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,7
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,1
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,3

S som PAK (10) mg/kg ds 23
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770111
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5675879 = W vak3 slib 3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018
Monstercode : 5675879
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,017
S PCB -52 mg/kg ds 0,016
S PCB -101 mg/kg ds 0,024
S PCB -118 mg/kg ds 0,018
S PCB -138 mg/kg ds 0,019
S PCB -153 mg/kg ds 0,029
S PCB -180 mg/kg ds 0,013

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,14

Chloorfenolen:
S pentachloorfenol mg/kg ds 0,011

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,003
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,002
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,002
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,002
S isodrin mg/kg ds < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,002
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001
S pentachloorbenzeen mg/kg ds < 0,003
S hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,006
S hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,001
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770111
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5675879 = W vak3 slib 3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018
Monstercode : 5675879
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



S som DDD mg/kg ds 0,004
S som DDE mg/kg ds 0,003
S som DDT mg/kg ds 0,001
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,008

som drins (3) mg/kg ds 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,003
S som chloordaan mg/kg ds 0,002

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,022
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,025
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,008
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770111
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5675879 = W vak3 slib 3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018
Monstercode : 5675879
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : W vak2 klei
Monstercode : 5675873

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDD (p,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDT (o,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDT (p,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
aldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
telodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
isodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloor: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa-endosulfan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
gamma -HCH (lindaan): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
delta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDT: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som c/t heptachloorepoxide: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770111
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



Uw referentie : W vak2 slib 1
Monstercode : 5675874

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDD (p,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDT (o,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDT (p,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
aldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
dieldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
telodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
isodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloor: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa-endosulfan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endosulfansulfaat: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
gamma -HCH (lindaan): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
delta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDT: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som c/t heptachloorepoxide: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
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Uw referentie : W vak2 slib 2
Monstercode : 5675875

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDD (p,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDT (o,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDT (p,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
aldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
dieldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
telodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
isodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloor: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa-endosulfan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
gamma -HCH (lindaan): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
delta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDT: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som c/t heptachloorepoxide: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 12 van 14

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770111
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



Uw referentie : W vak3 klei
Monstercode : 5675876

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDT (o,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDT (p,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
aldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
dieldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
telodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
isodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloor: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa-endosulfan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endosulfansulfaat: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
gamma -HCH (lindaan): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
delta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDT: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som c/t heptachloorepoxide: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : W vak3 slib 1
Monstercode : 5675877

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -52: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
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Uw referentie : W vak3 slib 2
Monstercode : 5675878

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDD (p,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDT (o,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDT (p,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
aldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
dieldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
telodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
isodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloor: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa-endosulfan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
gamma -HCH (lindaan): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
delta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDT: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som c/t heptachloorepoxide: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : W vak3 slib 3
Monstercode : 5675879

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
telodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
pentachloorbenzeen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som penta/hexa
chloorbenzenen:

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5675873
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak2 klei
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 22 %
2) fractie C19 - C29 46 %
3) fractie C29 - C35 23 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 2200 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 7

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5675874
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak2 slib 1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 19 %
2) fractie C19 - C29 43 %
3) fractie C29 - C35 28 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 810 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 7

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5675875
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak2 slib 2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 21 %
2) fractie C19 - C29 46 %
3) fractie C29 - C35 23 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 1800 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 7

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5675876
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak3 klei
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 25 %
2) fractie C19 - C29 45 %
3) fractie C29 - C35 22 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 4000 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 7

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5675877
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak3 slib 1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 23 %
2) fractie C19 - C29 46 %
3) fractie C29 - C35 22 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 3100 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 7

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5675878
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak3 slib 2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 21 %
2) fractie C19 - C29 46 %
3) fractie C29 - C35 23 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 2000 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 7

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5675879
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak3 slib 3
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 26 %
2) fractie C19 - C29 45 %
3) fractie C29 - C35 21 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 3500 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 7

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCVY-MWAO-UKGM-KVHB Ref.: 770111_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5675873 W vak2 klei BS009 5.35-5.85 0310311BB
BS010 6.75-7.25 0310304BB
BS011 6.15-6.65 0310308BB
BS013 6.1-6.6 0310294BB
BS014 7.3-7.8 0310301BB
BS015 6.2-6.7 0310297BB

5675874 W vak2 slib 1 BS009 4.95-5.35 0310312BB
BS010 5.95-6.45 0310313BB
BS011 5.4-5.9 0310307BB
BS013 5.9-6.1 0310298BB
BS014 7-7.3 0310302BB
BS015 5.7-6.2 0310300BB

5675875 W vak2 slib 2 BS010 6.45-6.75 0310305BB
BS011 5.9-6.15 0310306BB

5675876 W vak3 klei BS018 5.7-6.2 0310352BB
BS019 5.7-6.2 0310346BB
BS020 6.1-6.6 0310342BB
BS021 6.35-6.85 0310336BB
BS022 6.45-6.95 0310187BB
BS024 6.35-6.85 0310173BB

5675877 W vak3 slib 1 BS018 4.2-4.7 0310345BB
BS019 3.75-4.25 0310347BB
BS020 4.6-5.1 0310335BB
BS021 4.95-5.45 0310337BB
BS022 5-5.5 0310195BB
BS024 4.9-5.4 0310186BB

5675878 W vak3 slib 2 BS018 4.7-5.2 0310351BB
BS019 4.25-4.75 0310344BB
BS020 5.1-5.6 0310340BB
BS021 5.45-5.95 0310334BB
BS022 5.5-6 0310191BB
BS024 5.4-5.9 0310177BB

5675879 W vak3 slib 3 BS018 5.2-5.7 0310350BB
BS019 4.75-5.25 0310338BB
BS020 5.6-6.1 0310341BB
BS021 5.95-6.35 0310343BB
BS022 6-6.45 0310184BB
BS024 5.9-6.35 0310176BB

Bijlage 1 van 2
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Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7
Pentachloorfenol : Conform AS3260 prestatieblad 1
OCBs : Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Fractie < 2,0 mm : Eigen methode
Fractie < 250 um : Eigen methode
Fractie < 32 um : Eigen methode
Fractie < 63 um : Eigen methode
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Gemeente Rotterdam
T.a.v. de heer E. van Leeuwen [113949]
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM

Uw kenmerk : 2018-0082-Feyenoord City
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Opdrachtverificatiecode : AUBL-MHZF-GCQI-ACGO
Inkoopnummer : bestek 2013.DBO.1.015
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 7 juni 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 51,7 57,9 54,5

Anorganische parameters - overig
Ionchromatografie:
S oplosbaar chloride mg/kg ds 199 < 150 < 150

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
GCMS onderzoek - organotin verbindingen:
S tributyltin mgSn/kg ds 0,006 0,007 0,011
S trifenyltin mgSn/kg ds < 0,004 < 0,004 < 0,004

S som TBT TFT mg/kg ds 0,023 0,025 0,035
S som TBT TFT (tin) mgSn/kg ds 0,009 0,010 0,014

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770112
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5675880 = W vak3 klei
5675881 = W vak3 slib 1
5675882 = W vak3 slib 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Monstercode : 5675880 5675881 5675882
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AUBL-MHZF-GCQI-ACGO Ref.: 770112_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10
S gewicht artefact g n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 54,1

Anorganische parameters - overig
Ionchromatografie:
S oplosbaar chloride mg/kg ds < 150

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
GCMS onderzoek - organotin verbindingen:
S tributyltin mgSn/kg ds < 0,004
S trifenyltin mgSn/kg ds < 0,004

S som TBT TFT mg/kg ds 0,015
S som TBT TFT (tin) mgSn/kg ds 0,006

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770112
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5675883 = W vak3 slib 3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018
Monstercode : 5675883
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AUBL-MHZF-GCQI-ACGO Ref.: 770112_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Uw referentie : W vak3 slib 3
Monstercode : 5675883

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770112
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AUBL-MHZF-GCQI-ACGO Ref.: 770112_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5675880 W vak3 klei BS018 5.7-6.2 0310352BB
BS019 5.7-6.2 0310346BB
BS020 6.1-6.6 0310342BB
BS021 6.35-6.85 0310336BB
BS022 6.45-6.95 0310187BB
BS024 6.35-6.85 0310173BB

5675881 W vak3 slib 1 BS018 4.2-4.7 0310345BB
BS019 3.75-4.25 0310347BB
BS020 4.6-5.1 0310335BB
BS021 4.95-5.45 0310337BB
BS022 5-5.5 0310195BB
BS024 4.9-5.4 0310186BB

5675882 W vak3 slib 2 BS018 4.7-5.2 0310351BB
BS019 4.25-4.75 0310344BB
BS020 5.1-5.6 0310340BB
BS021 5.45-5.95 0310334BB
BS022 5.5-6 0310191BB
BS024 5.4-5.9 0310177BB

5675883 W vak3 slib 3 BS018 5.2-5.7 0310350BB
BS019 4.75-5.25 0310338BB
BS020 5.6-6.1 0310341BB
BS021 5.95-6.35 0310343BB
BS022 6-6.45 0310184BB
BS024 5.9-6.35 0310176BB

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770112
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AUBL-MHZF-GCQI-ACGO Ref.: 770112_certificaat_v1



Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof : Conform AS3210 prestatieblad 1
Oplosbaar chloride : Conform AS3240 prestatieblad 2 (meting conform NEN-EN-ISO 10304-1)
Tributyltin : Conform AS3260 prestatieblad 2
Trifenyltin : Conform AS3260 prestatieblad 2

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770112
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AUBL-MHZF-GCQI-ACGO Ref.: 770112_certificaat_v1



Gemeente Rotterdam
T.a.v. de heer E. van Leeuwen [113949]
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM

Uw kenmerk : 2018-0082-Feyenoord City
Ons kenmerk : Project 770173
Validatieref. : 770173_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE
Inkoopnummer : bestek 2013.DBO.1.015
Bijlage(n) : 12 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 31 mei 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 60,6 60,5 51
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 92,5 95,5 93,0
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 7,5 4,5 7,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 6,3 3,8 5,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 17,7 10,1 22,2

Fracties t.o.v. droge stof:
fractie < 16 um (pipetmethode) % (m/m ds) 27,4 16,4 33,6

Q fractie < 32 um % (m/m ds) 57,6 35,9 47,2
Q fractie < 63 um % (m/m ds) 64,7 41,2 53,1
Q fractie < 250 um % (m/m ds) 79,7 79,3 68,3
Q fractie < 2,0 mm % (m/m ds) 99,7 96,9 99,8

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 81 13 15
S barium (Ba) mg/kg ds 460 220 360
S cadmium (Cd) mg/kg ds 4,7 1,5 1,4
S chroom (Cr) mg/kg ds 85 50 61
S kobalt (Co) mg/kg ds 9,4 7,6 9,6
S koper (Cu) mg/kg ds 89 49 59
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 3,0 1,1 1,0
S lood (Pb) mg/kg ds 210 59 62
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 22 20 27
S zink (Zn) mg/kg ds 900 320 370

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 880 380 630

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,61 0,24 0,16
S fenantreen mg/kg ds 2,2 0,57 0,55
S anthraceen mg/kg ds 0,75 0,33 0,31
S fluoranteen mg/kg ds 2,2 1,1 1,1
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,76 0,60 0,51
S chryseen mg/kg ds 0,91 0,72 0,71
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,43 0,43 0,41
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,56 0,52 0,52
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,48 0,47 0,39
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,46 0,43 0,39

S som PAK (10) mg/kg ds 9,4 5,4 5,0

Tabel 1 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5676006 = W vak5 klei
5676007 = W vak5 slib 1
5676009 = W vak6 slib 1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/05/2018 23/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Monstercode : 5676006 5676007 5676009
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,008 0,307 0,018
S PCB -52 mg/kg ds 0,009 0,229 0,013
S PCB -101 mg/kg ds 0,014 0,253 0,019
S PCB -118 mg/kg ds 0,010 0,152 0,016
S PCB -138 mg/kg ds 0,011 0,148 0,019
S PCB -153 mg/kg ds 0,016 0,228 0,026
S PCB -180 mg/kg ds 0,007 0,079 0,014

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,075 1,4 0,12

Chloorfenolen:
S pentachloorfenol mg/kg ds < 0,003 < 0,003 < 0,003

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,002 < 0,029 < 0,003
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 0,005 0,004
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,003 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 0,016 0,003
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,002 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 0,019 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,006 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,004 < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S pentachloorbenzeen mg/kg ds < 0,002 0,020 < 0,003
S hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,003 0,026 < 0,007
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 0,028 0,002

Tabel 2 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5676006 = W vak5 klei
5676007 = W vak5 slib 1
5676009 = W vak6 slib 1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/05/2018 23/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Monstercode : 5676006 5676007 5676009
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



S som DDD mg/kg ds 0,002 0,025 0,006
S som DDE mg/kg ds 0,001 0,018 0,004
S som DDT mg/kg ds 0,001 0,003 0,002
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,005 0,046 0,012

som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,004 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,020 0,001
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,003 0,006 0,003
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,003 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,018 0,12 0,025
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,018 0,11 0,026
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,004 0,046 0,007

Tabel 3 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5676006 = W vak5 klei
5676007 = W vak5 slib 1
5676009 = W vak6 slib 1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/05/2018 23/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
Monstercode : 5676006 5676007 5676009
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10
S gewicht artefact g n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 55,1
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 92,7
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 7,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 21,6

Fracties t.o.v. droge stof:
fractie < 16 um (pipetmethode) % (m/m ds) 36,7

Q fractie < 32 um % (m/m ds) 44,3
Q fractie < 63 um % (m/m ds) 47,3
Q fractie < 250 um % (m/m ds) 59,5
Q fractie < 2,0 mm % (m/m ds) 100,0

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 16
S barium (Ba) mg/kg ds 440
S cadmium (Cd) mg/kg ds 3,2
S chroom (Cr) mg/kg ds 89
S kobalt (Co) mg/kg ds 10
S koper (Cu) mg/kg ds 90
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 1,4
S lood (Pb) mg/kg ds 130
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 33
S zink (Zn) mg/kg ds 590

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 460

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,13
S fenantreen mg/kg ds 0,46
S anthraceen mg/kg ds 0,28
S fluoranteen mg/kg ds 0,84
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,42
S chryseen mg/kg ds 0,52
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,29
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,34
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,26
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,28

S som PAK (10) mg/kg ds 3,8

Tabel 4 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5676010 = W vak6 slib 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018
Monstercode : 5676010
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,022
S PCB -52 mg/kg ds 0,016
S PCB -101 mg/kg ds 0,023
S PCB -118 mg/kg ds 0,019
S PCB -138 mg/kg ds 0,022
S PCB -153 mg/kg ds 0,029
S PCB -180 mg/kg ds 0,016

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,15

Chloorfenolen:
S pentachloorfenol mg/kg ds < 0,003

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,006
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,003
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,003
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001
S telodrin mg/kg ds 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,002
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds 0,003
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001
S pentachloorbenzeen mg/kg ds 0,005
S hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,009
S hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,002

Tabel 5 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5676010 = W vak6 slib 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018
Monstercode : 5676010
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



S som DDD mg/kg ds 0,007
S som DDE mg/kg ds 0,004
S som DDT mg/kg ds 0,001
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,013

som drins (3) mg/kg ds 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,003
S som chloordaan mg/kg ds 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,030
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,035
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,014

Tabel 6 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5676010 = W vak6 slib 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018
Monstercode : 5676010
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % > 10
S gewicht artefact g n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd

zeven (< 2 mm) n.v.t.

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 49,1
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 90,1
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 9,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 8,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 14,0

Fracties t.o.v. droge stof:
fractie < 16 um (pipetmethode) % (m/m ds) 24,7

Q fractie < 32 um % (m/m ds) 42,5
Q fractie < 63 um % (m/m ds) 48,6
Q fractie < 250 um % (m/m ds) 66,2
Q fractie < 2,0 mm % (m/m ds) 76,8

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 27
S barium (Ba) mg/kg ds 610
S cadmium (Cd) mg/kg ds 5,0
S chroom (Cr) mg/kg ds 130
S kobalt (Co) mg/kg ds 12
S koper (Cu) mg/kg ds 100
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 2,8
S lood (Pb) mg/kg ds 150
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,9
S nikkel (Ni) mg/kg ds 33
S zink (Zn) mg/kg ds 760

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 1400

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 1,3
S fenantreen mg/kg ds 16
S anthraceen mg/kg ds 4,4
S fluoranteen mg/kg ds 13
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 4,8
S chryseen mg/kg ds 4,5
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 2,8
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 3,6
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 2,4
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 2,3

S som PAK (10) mg/kg ds 55

Tabel 7 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5676008 = W vak6 klei

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018
Monstercode : 5676008
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,136
S PCB -52 mg/kg ds 0,089
S PCB -101 mg/kg ds 0,078
S PCB -118 mg/kg ds 0,050
S PCB -138 mg/kg ds 0,024
S PCB -153 mg/kg ds 0,081
S PCB -180 mg/kg ds 0,034

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,49

Chloorfenolen:
S pentachloorfenol mg/kg ds < 0,003

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,030
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,002
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,002
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,005
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,002
S endrin mg/kg ds < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,002
S beta -HCH mg/kg ds < 0,005
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,005
S pentachloorbenzeen mg/kg ds 0,008
S hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,014
S hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,008

Tabel 8 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5676008 = W vak6 klei

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018
Monstercode : 5676008
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



S som DDD mg/kg ds 0,022
S som DDE mg/kg ds 0,006
S som DDT mg/kg ds 0,001
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,030

som drins (3) mg/kg ds 0,003
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,006
S som chloordaan mg/kg ds 0,004

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,057
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,061
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,022

Tabel 9 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5676008 = W vak6 klei

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 23/05/2018
Startdatum : 23/05/2018
Monstercode : 5676008
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : W vak5 klei
Monstercode : 5676006

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
pentachloorbenzeen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som penta/hexa
chloorbenzenen:

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 10 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Uw referentie : W vak5 slib 1
Monstercode : 5676007

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDT (o,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDT (p,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
aldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
dieldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
telodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
isodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloor: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa-endosulfan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endosulfansulfaat: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
gamma -HCH (lindaan): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
delta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDT: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som c/t heptachloorepoxide: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : W vak6 slib 1
Monstercode : 5676009

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
pentachloorbenzeen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
hexachloorbenzeen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som penta/hexa
chloorbenzenen:

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : W vak6 slib 2
Monstercode : 5676010

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som c/t heptachloorepoxide: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Uw referentie : W vak6 klei
Monstercode : 5676008

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDD (p,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
dieldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 12 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5676006
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak5 klei
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 12 %
2) fractie C19 - C29 49 %
3) fractie C29 - C35 29 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 880 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5676007
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak5 slib 1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 12 %
2) fractie C19 - C29 47 %
3) fractie C29 - C35 29 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

minerale olie gehalte: 380 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5676009
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak6 slib 1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 46 %
3) fractie C29 - C35 30 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

minerale olie gehalte: 630 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5676010
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak6 slib 2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 46 %
3) fractie C29 - C35 32 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

minerale olie gehalte: 460 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5676008
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak6 klei
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 19 %
2) fractie C19 - C29 49 %
3) fractie C29 - C35 24 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 1400 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : W vak6 klei
Monstercode : 5676008

Opmerking(en) by analyse(s):
Pentachloorfenol: - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5676006 W vak5 klei BS033 5.9-6.4 0310160BB
BS034 6.4-6.9 0310162BB
BS035 6.55-7.05 0310161BB
BS037 6.45-6.95 0310217BB
BS038 7.75-8.25 0310221BB
BS040 8.15-8.65 0310226BB

5676007 W vak5 slib 1 BS033 5.7-5.9 0310159BB
BS034 6-6.4 0310164BB
BS036 4.8-5.3 0310156BB
BS037 6-6.45 0310218BB
BS038 7.45-7.75 0310222BB
BS039 5.9-6.4 0310214BB

5676009 W vak6 slib 1 BS041 2.4-2.9 0185463BB
BS042 4.4-4.9 J0898442
BS043 2.25-2.75 0185448BB
BS044 4.35-4.85 J0898453
BS046 4.85-5.35 0310179BB
BS048 4.6-5.1 0310169BB

5676010 W vak6 slib 2 BS041 2.9-3.4 0185453BB
BS042 4.9-5.4 J0898434
BS043 2.75-3.1 0185420BB
BS044 4.85-5.35 J0898444
BS046 5.35-5.85 0310183BB
BS048 5.1-5.6 0310170BB

5676008 W vak6 klei BS042 5.4-5.9 J0898449
BS043 3.1-3.6 0185465BB
BS044 6.05-6.55 0310175BB
BS045 3.1-3.6 0185461BB
BS046 5.85-6.35 0310174BB
BS048 7.75-8.25 0310166BB

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7
Pentachloorfenol : Conform AS3260 prestatieblad 1
OCBs : Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Fractie < 2,0 mm : Eigen methode
Fractie < 250 um : Eigen methode
Fractie < 32 um : Eigen methode
Fractie < 63 um : Eigen methode

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 770173
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONBX-EGBQ-OQVW-QKPE Ref.: 770173_certificaat_v2



Gemeente Rotterdam
T.a.v. de heer E. van Leeuwen [113949]
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM

Uw kenmerk : 2018-0082-Feyenoord City
Ons kenmerk : Project 772252
Validatieref. : 772252_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : IBZS-RNVE-ITOX-YAOY
Inkoopnummer : bestek 2013.DBO.1.015
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 5 juni 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 71,4 58,4 86,5
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 97,8 91,7 99,5
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 2,2 8,3 0,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,2 7,2 0,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 15,1 < 1

Fracties t.o.v. droge stof:
fractie < 16 um (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 27,1 < 1

Q fractie < 32 um % (m/m ds) 2,0 45,6 2,7
Q fractie < 63 um % (m/m ds) 2,3 53,6 3,0
Q fractie < 250 um % (m/m ds) 37,9 73,9 43,7
Q fractie < 2,0 mm % (m/m ds) 93,8 75,6 95,5

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 9,6 91 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 82 640 60
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,33 8,6 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds 22 95 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,6 12 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 34 120 7,6
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,19 4,2 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 36 310 35
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 16 24 6
S zink (Zn) mg/kg ds 280 1500 62

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 2000 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 1,3 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 3,4 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 1,6 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,05 4,7 0,11
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 2,2 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 2,6 0,06
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 1,3 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 1,5 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 1,0 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,97 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,36 21 0,45

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772252
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5680853 = W vak1 zand
5680854 = W vak4 klei
5680855 = W vak4 zand

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018
Startdatum : 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018
Monstercode : 5680853 5680854 5680855
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IBZS-RNVE-ITOX-YAOY Ref.: 772252_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 0,127 0,001
S PCB -52 mg/kg ds 0,001 0,146 0,002
S PCB -101 mg/kg ds 0,001 0,170 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 0,133 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,112 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,169 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 0,074 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,006 0,93 0,009

Chloorfenolen:
S pentachloorfenol mg/kg ds < 0,003 < 0,003 < 0,003

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,027 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 0,006 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,004 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 0,019 < 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,003 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,018 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,003 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S pentachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 0,015 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 0,018 < 0,001
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772252
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5680853 = W vak1 zand
5680854 = W vak4 klei
5680855 = W vak4 zand

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018
Startdatum : 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018
Monstercode : 5680853 5680854 5680855
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IBZS-RNVE-ITOX-YAOY Ref.: 772252_certificaat_v1



S som DDD mg/kg ds 0,001 0,025 0,001
S som DDE mg/kg ds 0,001 0,022 0,001
S som DDT mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004 0,048 0,004

som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,004 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,003 0,005 0,003
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,017 0,077 0,017
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,015 0,092 0,015
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,001 0,033 0,001

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772252
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5680853 = W vak1 zand
5680854 = W vak4 klei
5680855 = W vak4 zand

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018
Startdatum : 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018
Monstercode : 5680853 5680854 5680855
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IBZS-RNVE-ITOX-YAOY Ref.: 772252_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : W vak4 klei
Monstercode : 5680854

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
dieldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa-endosulfan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772252
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IBZS-RNVE-ITOX-YAOY Ref.: 772252_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5680854
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak4 klei
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 24 %
2) fractie C19 - C29 49 %
3) fractie C29 - C35 21 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 2000 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IBZS-RNVE-ITOX-YAOY Ref.: 772252_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5680853 W vak1 zand BS002 7.15-7.65 0148368BB
BS003 6.5-7 0148370BB
BS004 7.75-8.25 0148376BB
BS006 7.25-7.75 0148366BB
BS007 6.8-7.3 0148369BB
BS008 7.75-8.25 0148375BB

5680854 W vak4 klei BS027 6.95-7.45 0310230BB
BS029 8.25-8.75 0310231BB
BS031 7.05-7.55 0148374BB

5680855 W vak4 zand BS025 7.45-7.95 0310229BB
BS026 8.05-8.55 0310232BB
BS028 7.05-7.55 0310233BB
BS030 9.45-9.95 0148371BB
BS032 7.4-7.9 0148377BB

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772252
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IBZS-RNVE-ITOX-YAOY Ref.: 772252_certificaat_v1



Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7
Pentachloorfenol : Conform AS3260 prestatieblad 1
OCBs : Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Fractie < 2,0 mm : Eigen methode
Fractie < 250 um : Eigen methode
Fractie < 32 um : Eigen methode
Fractie < 63 um : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772252
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IBZS-RNVE-ITOX-YAOY Ref.: 772252_certificaat_v1



Gemeente Rotterdam
T.a.v. de heer E. van Leeuwen [113949]
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM

Uw kenmerk : 2018-0082-Feyenoord City
Ons kenmerk : Project 772544
Validatieref. : 772544_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI
Inkoopnummer : bestek 2013.DBO.1.015
Bijlage(n) : 8 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 6 juni 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 56,5 50,6 53,6
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 5,9 11,0 9,9
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 94,1 89,0 90,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,3 9,3 8,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 23,4 24,7 21,0

Fracties t.o.v. droge stof:
fractie < 16 um (pipetmethode) % (m/m ds) 36,4 39,9 35,1

Q fractie < 32 um % (m/m ds) 49,4 56,1 53,1
Q fractie < 63 um % (m/m ds) 56,8 62,2 59,9
Q fractie < 250 um % (m/m ds) 73,9 74,1 75,9
Q fractie < 2,0 mm % (m/m ds) 75,0 75,4 77,1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 13 83 54
S barium (Ba) mg/kg ds 260 1200 770
S cadmium (Cd) mg/kg ds 1,6 20 8,0
S chroom (Cr) mg/kg ds 52 320 99
S kobalt (Co) mg/kg ds 9,3 16 11
S koper (Cu) mg/kg ds 61 310 160
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 1,0 13 6,2
S lood (Pb) mg/kg ds 72 340 240
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 2,2 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 25 45 25
S zink (Zn) mg/kg ds 370 1700 1500

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 690 3000 2400

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,26 2,8 2,3
S fenantreen mg/kg ds 1,0 5,0 4,2
S anthraceen mg/kg ds 0,50 3,6 3,0
S fluoranteen mg/kg ds 1,7 6,9 6,0
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,80 3,0 2,9
S chryseen mg/kg ds 1,0 3,6 3,3
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,59 1,9 1,7
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,74 2,2 2,2
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,51 1,6 1,4
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,59 1,8 1,8

S som PAK (10) mg/kg ds 7,7 32 29

Tabel 1 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772544
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5681434 = W vak5 slib 2
5681435 = W vak5+6 slib -0
5681436 = W vak5+6 slib -1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018
Startdatum : 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018
Monstercode : 5681434 5681435 5681436
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI Ref.: 772544_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,048 0,494 0,293
S PCB -52 mg/kg ds 0,045 0,254 0,169
S PCB -101 mg/kg ds 0,042 0,288 0,211
S PCB -118 mg/kg ds 0,034 0,240 0,127
S PCB -138 mg/kg ds 0,031 0,197 0,132
S PCB -153 mg/kg ds 0,018 0,292 0,228
S PCB -180 mg/kg ds 0,029 0,122 0,089

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,25 1,9 1,2

Chloorfenolen:
S pentachloorfenol mg/kg ds < 0,003 0,004 0,004

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,005 < 0,044 < 0,040
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,002 0,022 0,011
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,003 < 0,004
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,006 0,026 0,016
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,002
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,003
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 0,029 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,002
S alfa-endosulfan mg/kg ds 0,004 0,026 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds 0,003 < 0,005 < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,002
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,008
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002 < 0,002
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,003 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,005 < 0,001
S pentachloorbenzeen mg/kg ds 0,007 0,027 0,019
S hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,007 0,042 0,031
S hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003 0,028 0,023

Tabel 2 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772544
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5681434 = W vak5 slib 2
5681435 = W vak5+6 slib -0
5681436 = W vak5+6 slib -1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018
Startdatum : 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018
Monstercode : 5681434 5681435 5681436
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI Ref.: 772544_certificaat_v1



S som DDD mg/kg ds 0,006 0,053 0,039
S som DDE mg/kg ds 0,007 0,028 0,019
S som DDT mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,014 0,082 0,059

som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,003 0,004
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,030 0,002
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,003 0,005 0,009
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,006 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,033 0,19 0,10
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,034 0,19 0,11
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,014 0,069 0,050

Tabel 3 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772544
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5681434 = W vak5 slib 2
5681435 = W vak5+6 slib -0
5681436 = W vak5+6 slib -1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018
Startdatum : 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018
Monstercode : 5681434 5681435 5681436
Matrix : Waterbodem Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI Ref.: 772544_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 53,3 50,5
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 6,3 7,6
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 93,7 92,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,7 5,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 23,0 24,2

Fracties t.o.v. droge stof:
fractie < 16 um (pipetmethode) % (m/m ds) 36,3 38,5

Q fractie < 32 um % (m/m ds) 53,5 53,3
Q fractie < 63 um % (m/m ds) 59,4 59,4
Q fractie < 250 um % (m/m ds) 73,0 72,5
Q fractie < 2,0 mm % (m/m ds) 73,8 75,4

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 20 55
S barium (Ba) mg/kg ds 460 1100
S cadmium (Cd) mg/kg ds 5,1 21
S chroom (Cr) mg/kg ds 120 320
S kobalt (Co) mg/kg ds 11 19
S koper (Cu) mg/kg ds 100 370
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 3,5 12
S lood (Pb) mg/kg ds 110 340
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 6,2
S nikkel (Ni) mg/kg ds 30 50
S zink (Zn) mg/kg ds 560 1900

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 1000 2100

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,47 1,6
S fenantreen mg/kg ds 0,91 2,2
S anthraceen mg/kg ds 1,2 2,6
S fluoranteen mg/kg ds 1,3 3,1
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,65 1,4
S chryseen mg/kg ds 0,84 1,7
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,51 0,92
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,63 0,99
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,45 0,67
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,51 0,84

S som PAK (10) mg/kg ds 7,5 16

Tabel 4 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772544
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5681437 = W vak5+6 slib 3
5681438 = W vak5+6 slib dik

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 30/05/2018 30/05/2018
Startdatum : 30/05/2018 30/05/2018
Monstercode : 5681437 5681438
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI Ref.: 772544_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,088 0,331
S PCB -52 mg/kg ds 0,065 0,188
S PCB -101 mg/kg ds 0,073 0,206
S PCB -118 mg/kg ds 0,046 0,126
S PCB -138 mg/kg ds 0,039 0,133
S PCB -153 mg/kg ds 0,069 0,217
S PCB -180 mg/kg ds 0,027 0,092

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,41 1,3

Chloorfenolen:
S pentachloorfenol mg/kg ds < 0,003 0,005

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,013 < 0,040
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,003 < 0,004
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,005
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,006 0,016
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,003
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,003
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,008
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,005 < 0,001
S pentachloorbenzeen mg/kg ds 0,009 0,021
S hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,017 0,060
S hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,009 0,025

Tabel 5 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772544
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5681437 = W vak5+6 slib 3
5681438 = W vak5+6 slib dik

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 30/05/2018 30/05/2018
Startdatum : 30/05/2018 30/05/2018
Monstercode : 5681437 5681438
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI Ref.: 772544_certificaat_v1



S som DDD mg/kg ds 0,012 0,031
S som DDE mg/kg ds 0,007 0,020
S som DDT mg/kg ds 0,001 0,001
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,020 0,052

som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,004
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,002
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,003 0,009
S som chloordaan mg/kg ds 0,004 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,044 0,099
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,050 0,13
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,026 0,081

Tabel 6 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 772544
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5681437 = W vak5+6 slib 3
5681438 = W vak5+6 slib dik

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 30/05/2018 30/05/2018
Startdatum : 30/05/2018 30/05/2018
Monstercode : 5681437 5681438
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI Ref.: 772544_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : W vak5 slib 2
Monstercode : 5681434

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : W vak5+6 slib -0
Monstercode : 5681435

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
dieldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
telodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endosulfansulfaat: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
gamma -HCH (lindaan): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
delta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
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Uw referentie : W vak5+6 slib -1
Monstercode : 5681436

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
aldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
dieldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
delta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som c/t heptachloorepoxide: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : W vak5+6 slib 3
Monstercode : 5681437

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : W vak5+6 slib dik
Monstercode : 5681438

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDD (p,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
aldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
dieldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
isodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
delta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som c/t heptachloorepoxide: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5681434
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak5 slib 2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 18 %
2) fractie C19 - C29 49 %
3) fractie C29 - C35 25 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 690 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI Ref.: 772544_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5681435
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak5+6 slib -0
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 26 %
2) fractie C19 - C29 46 %
3) fractie C29 - C35 21 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 3000 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI Ref.: 772544_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5681436
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak5+6 slib -1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 25 %
2) fractie C19 - C29 47 %
3) fractie C29 - C35 21 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 2400 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI Ref.: 772544_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5681437
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak5+6 slib 3
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 18 %
2) fractie C19 - C29 48 %
3) fractie C29 - C35 25 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 1000 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI Ref.: 772544_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5681438
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak5+6 slib dik
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 29 %
2) fractie C19 - C29 46 %
3) fractie C29 - C35 19 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 2100 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NEPJ-GEYZ-QSAO-CNNI Ref.: 772544_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : W vak5 slib 2
Monstercode : 5681434

Opmerking(en) by analyse(s):
Pentachloorfenol: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : W vak5+6 slib -0
Monstercode : 5681435

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Pentachloorfenol: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : W vak5+6 slib -1
Monstercode : 5681436

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Pentachloorfenol: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : W vak5+6 slib 3
Monstercode : 5681437

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Pentachloorfenol: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : W vak5+6 slib dik
Monstercode : 5681438

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Pentachloorfenol: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5681434 W vak5 slib 2 BS035 5.65-6.15 0310155BB
BS036 5.3-5.8 0310157BB
BS039 6.4-6.9 0310220BB

5681435 W vak5+6 slib -0 BS036 6.8-7.25 0310295BB
BS039 8.9-9.2 0310228BB
BS048 7.6-7.75 0310168BB

5681436 W vak5+6 slib -1 BS036 6.3-6.8 0310154BB
BS039 8.4-8.9 0310225BB
BS048 7.1-7.6 0310165BB

5681437 W vak5+6 slib 3 BS035 6.15-6.55 0310163BB
BS036 5.8-6.3 0310296BB
BS039 6.9-7.4 0310219BB
BS044 5.35-5.85 0310167BB
BS048 5.6-6.1 0310172BB

5681438 W vak5+6 slib dik BS039 7.4-7.9 0310216BB
BS039 7.9-8.4 0310223BB
BS048 6.1-6.6 0310171BB
BS048 6.6-7.1 0310181BB

Bijlage 2 van 3
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Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7
Pentachloorfenol : Conform AS3260 prestatieblad 1
OCBs : Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Fractie < 2,0 mm : Eigen methode
Fractie < 250 um : Eigen methode
Fractie < 32 um : Eigen methode
Fractie < 63 um : Eigen methode
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Gemeente Rotterdam
T.a.v. de heer E. van Leeuwen [113949]
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM

Uw kenmerk : 2018-0082-Feyenoord City
Ons kenmerk : Project 774597
Validatieref. : 774597_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RZZJ-LFTL-PJEI-VART
Inkoopnummer : bestek 2013.DBO.1.015
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 12 juni 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 73,6 53,9
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 4,1 14,0
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 95,9 86,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,9 12,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,5 23,9

Fracties t.o.v. droge stof:
fractie < 16 um (pipetmethode) % (m/m ds) 7,2 44,8

Q fractie < 32 um % (m/m ds) 4,4 1,7
Q fractie < 63 um % (m/m ds) 5,6 2,0
Q fractie < 250 um % (m/m ds) 69,2 43,1
Q fractie < 2,0 mm % (m/m ds) 99,0 97,0

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 6,2 91
S barium (Ba) mg/kg ds 87 1400
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,67 17
S chroom (Cr) mg/kg ds 18 320
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,3 23
S koper (Cu) mg/kg ds 18 320
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,46 8,9
S lood (Pb) mg/kg ds 30 420
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 6,6
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 51
S zink (Zn) mg/kg ds 200 2100

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 680 2800

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,52 3,0
S fenantreen mg/kg ds 1,2 4,3
S anthraceen mg/kg ds 0,58 2,0
S fluoranteen mg/kg ds 1,6 5,3
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,69 2,4
S chryseen mg/kg ds 0,86 2,7
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,44 1,6
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,59 1,7
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,39 1,1
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,41 1,4

S som PAK (10) mg/kg ds 7,3 26

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 774597
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5686300 = W vak4 z+k
5686301 = W vak5+6 slib 4h

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 05/06/2018 05/06/2018
Startdatum : 05/06/2018 05/06/2018
Monstercode : 5686300 5686301
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RZZJ-LFTL-PJEI-VART Ref.: 774597_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,032 0,093
S PCB -52 mg/kg ds 0,050 0,132
S PCB -101 mg/kg ds 0,064 0,204
S PCB -118 mg/kg ds 0,039 0,121
S PCB -138 mg/kg ds 0,039 0,122
S PCB -153 mg/kg ds 0,065 0,206
S PCB -180 mg/kg ds 0,023 0,073

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,31 0,95

Chloorfenolen:
S pentachloorfenol mg/kg ds < 0,003 < 0,003

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,018 < 0,035
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,003 0,026
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds 0,002 0,012
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,007 0,027
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,002 0,13
S aldrin mg/kg ds 0,002 < 0,002
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 0,005
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,003
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,005
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,003
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,003
S pentachloorbenzeen mg/kg ds 0,004 0,016
S hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,006 0,046
S hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,002 < 0,002
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Project code : 774597
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5686300 = W vak4 z+k
5686301 = W vak5+6 slib 4h

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 05/06/2018 05/06/2018
Startdatum : 05/06/2018 05/06/2018
Monstercode : 5686300 5686301
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RZZJ-LFTL-PJEI-VART Ref.: 774597_certificaat_v1



S som DDD mg/kg ds 0,016 0,050
S som DDE mg/kg ds 0,009 0,039
S som DDT mg/kg ds 0,002 0,13
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,027 0,22

som drins (3) mg/kg ds 0,003 0,008
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,003
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,003 0,008
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,004

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,042 0,25
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,044 0,29
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,010 0,062

Tabel 3 van 4
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Project code : 774597
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
5686300 = W vak4 z+k
5686301 = W vak5+6 slib 4h

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/05/2018 22/05/2018
Ontvangstdatum opdracht : 05/06/2018 05/06/2018
Startdatum : 05/06/2018 05/06/2018
Monstercode : 5686300 5686301
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RZZJ-LFTL-PJEI-VART Ref.: 774597_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : W vak4 z+k
Monstercode : 5686300

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDT (p,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDT: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie : W vak5+6 slib 4h
Monstercode : 5686301

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDT (o,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
aldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
telodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
isodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloor: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa-endosulfan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
gamma -HCH (lindaan): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
delta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
hexachloorbutadieen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDT: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som c/t heptachloorepoxide: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
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Project code : 774597
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5686300
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak4 z+k
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 21 %
2) fractie C19 - C29 47 %
3) fractie C29 - C35 23 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 680 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RZZJ-LFTL-PJEI-VART Ref.: 774597_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5686301
Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Uw referentie : W vak5+6 slib 4h
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 22 %
2) fractie C19 - C29 47 %
3) fractie C29 - C35 22 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 2800 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RZZJ-LFTL-PJEI-VART Ref.: 774597_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : W vak4 z+k
Monstercode : 5686300

Opmerking(en) by analyse(s):
Pentachloorfenol: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : W vak5+6 slib 4h
Monstercode : 5686301

Opmerking(en) by analyse(s):
Droge stof: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Pentachloorfenol: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 3
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Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5686300 W vak4 z+k BS025 7.45-7.95 0310229BB
BS026 8.05-8.55 0310232BB
BS027 6.95-7.45 0310230BB
BS028 7.05-7.55 0310233BB
BS030 9.45-9.95 0148371BB
BS031 7.05-7.55 0148374BB

5686301 W vak5+6 slib 4h BS039 7.4-7.9 0310216BB
BS048 6.1-6.6 0310171BB

Bijlage 2 van 3
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Project omschrijving : 2018-0082-Feyenoord City
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3250 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7
Pentachloorfenol : Conform AS3260 prestatieblad 1
OCBs : Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Fractie < 2,0 mm : Eigen methode
Fractie < 250 um : Eigen methode
Fractie < 32 um : Eigen methode
Fractie < 63 um : Eigen methode
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BIJLAGE 4  TOETSINGSRESULATEN 
 

- Bbk kwaliteit / toepassing onderwater (T3) 

- Bbk toepassing landebodem (T1) 

- Bbk verspreiding zoete wateren (T6) 

- Bbk verspreiding zoute wateren (T7) 

- Sluftertoets 

 



Bbk kwaliteit / toepassing onderwater (T3) 
 
  



Toetsdatum: 30 mei 2018 14:05BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.3 - Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij
toepassing in een oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

770111Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 kleiMonsteromschrijving

5675873Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.4% (m/m ds)Organische stof

2519.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920B8176mg/kg dsarseen (As)

@750610mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6B9.59.4mg/kg dscadmium (Cd)

38012055B240210mg/kg dschroom (Cr)

2402515A1613mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoT220200mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15B8.68.1mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B240230mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035A4235mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B12001100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B19002200mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.961.1mg/kg dsnaftaleen

2.02.3mg/kg dsfenantreen

1.31.5mg/kg dsanthraceen

2.52.9mg/kg dsfluoranteen

1.11.3mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.41.6mg/kg dschryseen

0.800.91mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.961.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.650.74mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.750.85mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B1314mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.140.164mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.130.152mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.170.192mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.110.127mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.0960.11mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.160.183mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0570.065mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02B0.870.99mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003A0.00700.008mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.014< 0.022mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0031< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0012< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0110.013mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0012< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0012< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008A0.0012< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.00530.006mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-0.0012< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005B0.0012< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001B0.0018< 0.003mg/kg dsisodrin

40.0040.0007A0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009B0.0025< 0.004mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0012< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001B0.0012< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002A0.0037< 0.006mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-0.0012< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0012< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0012< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0012< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0120.014mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0150.017mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003B0.00960.011mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0320.036mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00770.009mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002A0.00250.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-0.00740.008mg/kg dssom HCHs (4)

40.002B0.00250.003mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0690.079mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5675873:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 slib 1Monsteromschrijving

5675874Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.0% (m/m ds)Organische stof

2514.3% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920B6253mg/kg dsarseen (As)

@950620mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NoT1413mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NoT380300mg/kg dschroom (Cr)

2402515A1812mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoT190160mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15B9.98.7mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B220190mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035A4632mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B1100830mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190A810810mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.320.32mg/kg dsnaftaleen

0.530.53mg/kg dsfenantreen

0.920.92mg/kg dsanthraceen

0.790.79mg/kg dsfluoranteen

0.370.37mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.480.48mg/kg dschryseen

0.240.24mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.320.32mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.210.21mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.270.27mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5A4.44.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.110.109mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.110.11mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.100.105mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.0540.054mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.0600.06mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.100.1mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0330.033mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02B0.570.57mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003A0.0100.01mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0098< 0.014mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0014< 0.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0014< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00500.005mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0014< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0014< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008B0.0014< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.0014< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-0.0014< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005B0.0014< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001B0.0014< 0.002mg/kg dsisodrin

40.0040.0007A0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009A0.0014< 0.002mg/kg dsalfa-endosulfan

0.0021< 0.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001B0.0014< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-0.0014< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-0.0014< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0014< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0014< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0014< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0110.011mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0160.016mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003B0.0180.018mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0200.02mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00420.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002A0.00280.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-0.00560.006mg/kg dssom HCHs (4)

40.002B0.00280.003mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0620.062mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5675874:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 slib 2Monsteromschrijving

5675875Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.5% (m/m ds)Organische stof

2514.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920B7865mg/kg dsarseen (As)

@1300820mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6B1412mg/kg dscadmium (Cd)

38012055B360280mg/kg dschroom (Cr)

2402515A2315mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoT250200mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoT119.5mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B270230mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035B5236mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B15001100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B21001800mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

11mg/kg dsnaftaleen

1.61.6mg/kg dsfenantreen

2.22.2mg/kg dsanthraceen

2.32.3mg/kg dsfluoranteen

1.11.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.41.4mg/kg dschryseen

0.750.75mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.780.78mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.570.57mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.510.51mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B1212mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.310.265mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.260.217mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.280.241mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.160.138mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.170.146mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.280.24mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0990.084mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoT1.61.3mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003A0.0110.009mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.021< 0.025mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0041< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0025< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.012mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0041< 0.005mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008B0.0016< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-0.0016< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005B0.0016< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001B0.0016< 0.002mg/kg dsisodrin

40.0040.0007A0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009B0.0041< 0.005mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001B0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-0.0016< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-0.0016< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0016< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0260.022mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0330.028mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003B0.0270.023mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0470.04mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00490.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002A0.00330.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-0.00660.006mg/kg dssom HCHs (4)

40.002B0.00330.003mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.100.088mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5675875:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 kleiMonsteromschrijving

5675876Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.4% (m/m ds)Organische stof

2524.8% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920B7778mg/kg dsarseen (As)

@820810mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6B7.27.5mg/kg dscadmium (Cd)

38012055B190190mg/kg dschroom (Cr)

2402515A1515mg/kg dskobalt (Co)

1909640B170170mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15B7.47.4mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B200200mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035A3737mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B920930mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B35004000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.83.2mg/kg dsnaftaleen

3.94.4mg/kg dsfenantreen

1.82mg/kg dsanthraceen

4.34.9mg/kg dsfluoranteen

1.92.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.52.8mg/kg dschryseen

1.31.5mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.61.8mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.961.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.11.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B2225mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.250.288mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.200.229mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.260.296mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.180.21mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.180.201mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.250.285mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0990.113mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoT1.41.6mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003A0.0120.014mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.012< 0.02mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00610.007mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0018< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0170.019mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0018< 0.003mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0018< 0.003mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008B0.0018< 0.003mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.0018< 0.003mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-0.0018< 0.003mg/kg dsendrin

0.0005B0.0018< 0.003mg/kg dstelodrin

0.001B0.0018< 0.003mg/kg dsisodrin

40.0040.0007A0.0018< 0.003mg/kg dsheptachloor

0.0098< 0.016mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0018< 0.003mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009A0.0018< 0.003mg/kg dsalfa-endosulfan

0.0018< 0.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001B0.0018< 0.003mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-0.0018< 0.003mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-0.0018< 0.003mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0018< 0.003mg/kg dsdelta - HCH

0.0031< 0.005mg/kg dschloordaan (cis)

0.0018< 0.003mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0210.024mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0280.032mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003B0.0180.02mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0410.046mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00550.006mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002B0.0120.013mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-0.00740.008mg/kg dssom HCHs (4)

40.002B0.00490.006mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0970.11mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5675876:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 1Monsteromschrijving

5675877Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.9% (m/m ds)Organische stof

2523.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NoT9695mg/kg dsarseen (As)

@15001400mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6B1212mg/kg dscadmium (Cd)

38012055B280270mg/kg dschroom (Cr)

2402515A1918mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoT260260mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoT1313mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B320320mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035A4846mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B14001400mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B28003100mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.41.5mg/kg dsnaftaleen

2.32.5mg/kg dsfenantreen

1.31.4mg/kg dsanthraceen

3.13.4mg/kg dsfluoranteen

1.51.6mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.92.1mg/kg dschryseen

1.11.2mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.31.4mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.870.95mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.01.1mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B1617mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015-< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002-0.0013< 0.002mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015A0.00280.003mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-0.00180.002mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004-0.00280.003mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035A0.00370.004mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025A0.00280.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02-0.0160.017mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003A0.0100.011mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00180.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00180.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.00064< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.00064< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.00064< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.00064< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.00064< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009-< 0.00064< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0013< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001-< 0.00064< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.00064< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.00064< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00064< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00064< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00064< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025-< 0.00064< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085-< 0.00064< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003-< 0.00064< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.00620.007mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.00190.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00130.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.00260.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00130.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0180.019mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5675877:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 2Monsteromschrijving

5675878Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.8% (m/m ds)Organische stof

2516.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920B8372mg/kg dsarseen (As)

@15001100mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NoT1816mg/kg dscadmium (Cd)

38012055B350290mg/kg dschroom (Cr)

2402515A1914mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoT260220mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoT1110mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B290260mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035B5643mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B15001200mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B23002000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.21.2mg/kg dsnaftaleen

2.12.1mg/kg dsfenantreen

1.31.3mg/kg dsanthraceen

2.92.9mg/kg dsfluoranteen

1.21.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.61.6mg/kg dschryseen

0.890.89mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.70.7mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.810.81mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B1414mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.240.207mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.180.158mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.210.182mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.140.126mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.130.111mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.190.17mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0730.064mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoT1.21mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003A0.00910.008mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.019< 0.024mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0040< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0024< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.012mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0016< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008B0.0016< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-0.0016< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005B0.0016< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001B0.0016< 0.002mg/kg dsisodrin

40.0040.0007A0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009B0.0032< 0.004mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001B0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002A0.0040< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-0.0016< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0016< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0160.014mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0200.018mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003B0.0160.014mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0420.037mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00480.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002A0.00320.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-0.00880.008mg/kg dssom HCHs (4)

40.002B0.00320.003mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0880.077mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5675878:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 3Monsteromschrijving

5675879Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.4% (m/m ds)Organische stof

2522.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NoT8987mg/kg dsarseen (As)

@12001100mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6B1111mg/kg dscadmium (Cd)

38012055B260250mg/kg dschroom (Cr)

2402515A1716mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoT260250mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoT1010mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B300290mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035A4845mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B14001300mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B34003500mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.81.9mg/kg dsnaftaleen

3.73.8mg/kg dsfenantreen

1.81.9mg/kg dsanthraceen

4.74.9mg/kg dsfluoranteen

2.02.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.52.6mg/kg dschryseen

1.31.4mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.61.7mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.11.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.21.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B2223mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.0160.017mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.0150.016mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.0230.024mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.0170.018mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004A0.0180.019mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035A0.0280.029mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025A0.0120.013mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02A0.130.14mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003A0.0110.011mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0020< 0.003mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00190.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00190.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.00067< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.00067< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.00067< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005B0.0013< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.00067< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009-< 0.00067< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0013< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001-< 0.00067< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.00067< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.00067< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00067< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

0.0013< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00067< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025-0.0020< 0.003mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085-0.00580.006mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003-0.000960.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.00790.008mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.00200.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00130.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.00270.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002B0.00200.002mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0220.022mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5675879:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Nooit toepasbaarNoT

Maximale waarde kwaliteitsklasse AA

Maximale waarde kwaliteitsklasse BB
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Toetsdatum: 7 juni 2018 14:13BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.3 - Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij
toepassing in een oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

770112Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 kleiMonsteromschrijving

5675880Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@199199mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.250.065-0.0300.006mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.15-0.0440.023mg/kg dssom TBT TFT

2.50.15-0.110.023mg/kg dssom TBT TFT

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5675880:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 1Monsteromschrijving

5675881Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.250.065-0.0350.007mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.15-0.0490.025mg/kg dssom TBT TFT

2.50.15-0.130.025mg/kg dssom TBT TFT

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5675881:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 2Monsteromschrijving

5675882Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.250.065-0.0550.011mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.15-0.0690.035mg/kg dssom TBT TFT

2.50.15-0.180.035mg/kg dssom TBT TFT

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5675882:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 3Monsteromschrijving

5675883Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.250.065-< 0.014< 0.004mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.15-< 0.0280.015mg/kg dssom TBT TFT

2.50.15-< 0.0750.015mg/kg dssom TBT TFT

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5675883:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H
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Toetsdatum: 31 mei 2018 16:36BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.3 - Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij
toepassing in een oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

770173Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 kleiMonsteromschrijving

5676006Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.3% (m/m ds)Organische stof

2517.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NoT9581mg/kg dsarseen (As)

@600460mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6B5.64.7mg/kg dscadmium (Cd)

38012055A10085mg/kg dschroom (Cr)

2402515-129.4mg/kg dskobalt (Co)

1909640B11089mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15B3.33mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B240210mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-2822mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B1100900mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B1400880mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.610.61mg/kg dsnaftaleen

2.22.2mg/kg dsfenantreen

0.750.75mg/kg dsanthraceen

2.22.2mg/kg dsfluoranteen

0.760.76mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.910.91mg/kg dschryseen

0.430.43mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.560.56mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.480.48mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.460.46mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B9.49.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015A0.0130.008mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002A0.0140.009mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015A0.0220.014mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045A0.0160.01mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004A0.0170.011mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035A0.0250.016mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025A0.0110.007mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02A0.120.075mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.0033< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0022< 0.002mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.0011< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0011< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0011< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0011< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0011< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009-< 0.0011< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0022< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001-< 0.0011< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0011< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0011< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0011< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0011< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0011< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025-0.0022< 0.002mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085-0.00480.003mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003-< 0.0011< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.00780.005mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.00330.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00220.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.00440.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00220.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0280.018mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5676006:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 slib 1Monsteromschrijving

5676007Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

2510.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920-1813mg/kg dsarseen (As)

@420220mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6A2.11.5mg/kg dscadmium (Cd)

38012055A7150mg/kg dschroom (Cr)

2402515-147.6mg/kg dskobalt (Co)

1909640A7649mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15B1.41.1mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850A7859mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-3520mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140A520320mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190A1000380mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.240.24mg/kg dsnaftaleen

0.570.57mg/kg dsfenantreen

0.330.33mg/kg dsanthraceen

1.11.1mg/kg dsfluoranteen

0.60.6mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.720.72mg/kg dschryseen

0.430.43mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.520.52mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.470.47mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.430.43mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5A5.45.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.810.307mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.600.229mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.670.253mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.400.152mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.390.148mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.600.228mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.210.079mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoT3.71.4mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.0055< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.053< 0.029mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0130.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0055< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0420.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0037< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0037< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008B0.0037< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.0037< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035B0.0037< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005B0.0037< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001B0.0037< 0.002mg/kg dsisodrin

40.0040.0007A0.0037< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0500.019mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0037< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009B0.011< 0.006mg/kg dsalfa-endosulfan

0.0074< 0.004mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001B0.0037< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002A0.0037< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003B0.0037< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0037< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0037< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0037< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0530.02mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085B0.0680.026mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003B0.0740.028mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.120.046mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.0110.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002B0.0540.02mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01B0.0150.006mg/kg dssom HCHs (4)

40.002B0.00740.003mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.310.12mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5676007:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 kleiMonsteromschrijving

5676008Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.9% (m/m ds)Organische stof

2514.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920B3227mg/kg dsarseen (As)

@950610mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6B5.75mg/kg dscadmium (Cd)

38012055B170130mg/kg dschroom (Cr)

2402515A1812mg/kg dskobalt (Co)

1909640B130100mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15B3.22.8mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B170150mg/kg dslood (Pb)

20051.5A1.91.9mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035A4833mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B1000760mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B16001400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.31.3mg/kg dsnaftaleen

1616mg/kg dsfenantreen

4.44.4mg/kg dsanthraceen

1313mg/kg dsfluoranteen

4.84.8mg/kg dsbenzo(a)antraceen

4.54.5mg/kg dschryseen

2.82.8mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

3.63.6mg/kg dsbenzo(a)pyreen

2.42.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

2.32.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NoT5555mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.150.136mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.100.089mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.0880.078mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.0560.05mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004A0.0270.024mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.0910.081mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0380.034mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02B0.550.49mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.0024< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.024< 0.03mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0016< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00560.005mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00079< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00079< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.00079< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.00079< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.00079< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.00079< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009-< 0.00079< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001B0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002A0.0039< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.00079< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00079< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00079< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

0.0039< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.00900.008mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0160.014mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003B0.00900.008mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0340.03mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00310.003mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00160.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-0.00710.006mg/kg dssom HCHs (4)

40.002B0.00470.004mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0640.057mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5676008:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 slib 1Monsteromschrijving

5676009Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.4% (m/m ds)Organische stof

2522.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920-1715mg/kg dsarseen (As)

@400360mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6A1.61.4mg/kg dscadmium (Cd)

38012055A6561mg/kg dschroom (Cr)

2402515-119.6mg/kg dskobalt (Co)

1909640A6759mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15A1.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850A6862mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-2927mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140A420370mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190A1200630mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.160.16mg/kg dsnaftaleen

0.550.55mg/kg dsfenantreen

0.310.31mg/kg dsanthraceen

1.11.1mg/kg dsfluoranteen

0.510.51mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.710.71mg/kg dschryseen

0.410.41mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.520.52mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.390.39mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.390.39mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5A5.05mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.0330.018mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.0240.013mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.0350.019mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.0300.016mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.0350.019mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.0480.026mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0260.014mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02B0.230.12mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.0039< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0039< 0.003mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00740.004mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00560.003mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.00190.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.0013< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0013< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0013< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0013< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0013< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009-< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0026< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001-< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0013< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0013< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025A0.0039< 0.003mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0091< 0.007mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003A0.00370.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0210.012mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.00390.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00260.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.00520.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00260.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0470.025mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Klasse BToetsoordeel monster 5676009:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 slib 2Monsteromschrijving

5676010Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.8% (m/m ds)Organische stof

2521.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920-1816mg/kg dsarseen (As)

@490440mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6A3.73.2mg/kg dscadmium (Cd)

38012055A9589mg/kg dschroom (Cr)

2402515-1110mg/kg dskobalt (Co)

1909640B10090mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15B1.51.4mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B140130mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035A3733mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B670590mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190A790460mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.130.13mg/kg dsnaftaleen

0.460.46mg/kg dsfenantreen

0.280.28mg/kg dsanthraceen

0.840.84mg/kg dsfluoranteen

0.420.42mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.520.52mg/kg dschryseen

0.290.29mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.340.34mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.260.26mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.280.28mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5A3.83.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.0380.022mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.0280.016mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.0400.023mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.0330.019mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.0380.022mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.0500.029mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0280.016mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02B0.250.15mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.0036< 0.003mg/kg dspentachloorfenol

Pagina 9 van 10



Pagina 10 van 10

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0072< 0.006mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00520.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00170.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00520.003mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.0012< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0012< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0012< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005B0.00170.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0012< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.0024< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009B0.00520.003mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0024< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001-< 0.0012< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0012< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0012< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0012< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.00860.005mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0160.009mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003A0.00340.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0220.013mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.00360.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002A0.00360.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.00480.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00240.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0510.03mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Klasse BToetsoordeel monster 5676010:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Nooit toepasbaarNoT

Maximale waarde kwaliteitsklasse AA

Maximale waarde kwaliteitsklasse BB
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Toetsdatum: 5 juni 2018 08:33BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.3 - Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij
toepassing in een oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

772252Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak1 zandMonsteromschrijving

5680853Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920-179.6mg/kg dsarseen (As)

@32082mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6-0.560.33mg/kg dscadmium (Cd)

38012055-4122mg/kg dschroom (Cr)

2402515A236.6mg/kg dskobalt (Co)

1909640A7034mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15A0.270.19mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850A5636mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035A4716mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B660280mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.050.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5-0.360.36mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015-< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002A0.00450.001mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015A0.00450.001mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004-< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035-< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025-< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02A0.0250.006mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.0095< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.0032< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0032< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0032< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0032< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0032< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009-< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0064< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001-< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0032< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0032< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025-< 0.0032< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085-< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003-< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-< 0.0190.004mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.00950.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00640.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.0130.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00640.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0760.017mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Klasse BToetsoordeel monster 5680853:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 kleiMonsteromschrijving

5680854Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.2% (m/m ds)Organische stof

2515.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NoT11091mg/kg dsarseen (As)

@940640mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6B108.6mg/kg dscadmium (Cd)

38012055A12095mg/kg dschroom (Cr)

2402515A1712mg/kg dskobalt (Co)

1909640B150120mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15B4.84.2mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B360310mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-3324mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B20001500mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B28002000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.31.3mg/kg dsnaftaleen

3.43.4mg/kg dsfenantreen

1.61.6mg/kg dsanthraceen

4.74.7mg/kg dsfluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.62.6mg/kg dschryseen

1.31.3mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.51.5mg/kg dsbenzo(a)pyreen

11mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.970.97mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B2121mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.180.127mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.200.146mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.240.17mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.180.133mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.160.112mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.230.169mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.100.074mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoT1.30.93mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.0029< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.026< 0.027mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00830.006mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0039< 0.004mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0260.019mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00097< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00097< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.00097< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.0019< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-0.0029< 0.003mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.00097< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.00097< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009B0.018< 0.018mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0019< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001B0.0019< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002A0.0029< 0.003mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.00097< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0210.015mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0250.018mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003-0.00140.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0670.048mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00580.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00190.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-0.00680.005mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00190.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.110.077mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5680854:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 zandMonsteromschrijving

5680855Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@23060mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

38012055-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

2402515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1909640-167.6mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850A5535mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-186mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140A15062mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.110.11mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5-0.450.45mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015A0.00500.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002A0.0100.002mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015A0.0100.002mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035A0.0100.002mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02A0.0460.009mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.010< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-< 0.0210.004mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.0140.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0840.017mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Klasse AToetsoordeel monster 5680855:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Nooit toepasbaarNoT

Maximale waarde kwaliteitsklasse AA

Maximale waarde kwaliteitsklasse BB
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Toetsdatum: 6 juni 2018 14:36BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.3 - Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij
toepassing in een oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

772544Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 slib 2Monsteromschrijving

5681434Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.3% (m/m ds)Organische stof

2523.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920-1413mg/kg dsarseen (As)

@270260mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6A1.91.6mg/kg dscadmium (Cd)

38012055-5452mg/kg dschroom (Cr)

2402515-9.89.3mg/kg dskobalt (Co)

1909640A6961mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15A1.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850A7972mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-2625mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140A410370mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B1600690mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.260.26mg/kg dsnaftaleen

11mg/kg dsfenantreen

0.50.5mg/kg dsanthraceen

1.71.7mg/kg dsfluoranteen

0.80.8mg/kg dsbenzo(a)antraceen

11mg/kg dschryseen

0.590.59mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.740.74mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.510.51mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.590.59mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5A7.77.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.110.048mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.100.045mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.0980.042mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.0790.034mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.0720.031mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.0420.018mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0670.029mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02B0.570.25mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.0049< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0081< 0.005mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00470.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.006mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.0016< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0016< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0016< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0016< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0016< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009B0.00930.004mg/kg dsalfa-endosulfan

0.00700.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001-< 0.0016< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0016< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0016< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0016< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0016< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0016< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0160.007mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0160.007mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003A0.00700.003mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0320.014mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.00490.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00330.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.00650.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00330.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0780.033mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Klasse BToetsoordeel monster 5681434:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib -0Monsteromschrijving

5681435Monsterreferentie

Lutum/Humus

109.3% (m/m ds)Organische stof

2524.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920B8483mg/kg dsarseen (As)

@12001200mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NoT2020mg/kg dscadmium (Cd)

38012055B320320mg/kg dschroom (Cr)

2402515A1616mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoT320310mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoT1313mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B340340mg/kg dslood (Pb)

20051.5A2.22.2mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035A4545mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B17001700mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B32003000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.82.8mg/kg dsnaftaleen

55mg/kg dsfenantreen

3.63.6mg/kg dsanthraceen

6.96.9mg/kg dsfluoranteen

33mg/kg dsbenzo(a)antraceen

3.63.6mg/kg dschryseen

1.91.9mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.61.6mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.81.8mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B3232mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.530.494mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.270.254mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.310.288mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.260.24mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.210.197mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.310.292mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.130.122mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoT2.01.9mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003A0.00430.004mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.033< 0.044mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0240.022mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0023< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0280.026mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00075< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00075< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.00075< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.0015< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.00075< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005B0.0015< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.00075< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.00075< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.0310.029mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00075< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009B0.0280.026mg/kg dsalfa-endosulfan

0.0038< 0.005mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001B0.0015< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.00075< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-0.0015< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0015< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0023< 0.003mg/kg dschloordaan (cis)

0.0038< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0290.027mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085B0.0450.042mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003B0.0300.028mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0880.082mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00300.003mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002B0.0320.03mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-0.00530.005mg/kg dssom HCHs (4)

40.002B0.00600.006mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.200.19mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5681435:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib -1Monsteromschrijving

5681436Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.4% (m/m ds)Organische stof

2521.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920B5954mg/kg dsarseen (As)

@880770mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6B8.78mg/kg dscadmium (Cd)

38012055A11099mg/kg dschroom (Cr)

2402515-1311mg/kg dskobalt (Co)

1909640B180160mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15B6.66.2mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B260240mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-2825mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B17001500mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B29002400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.32.3mg/kg dsnaftaleen

4.24.2mg/kg dsfenantreen

33mg/kg dsanthraceen

66mg/kg dsfluoranteen

2.92.9mg/kg dsbenzo(a)antraceen

3.33.3mg/kg dschryseen

1.71.7mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.41.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.81.8mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B2929mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.350.293mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.200.169mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.250.211mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.150.127mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.160.132mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.270.228mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.110.089mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoT1.51.2mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003A0.00480.004mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.033< 0.04mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0130.011mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0033< 0.004mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0190.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00083< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00083< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008B0.0017< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.0025< 0.003mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.00083< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.00083< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.00083< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.00083< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00083< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0017< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009-< 0.00083< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0017< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001B0.0017< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002B0.0067< 0.008mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.00083< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0017< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00083< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00083< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0230.019mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0370.031mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003B0.0270.023mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0700.059mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00500.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002A0.00250.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01B0.0110.009mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00170.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.120.1mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5681436:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib 3Monsteromschrijving

5681437Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.7% (m/m ds)Organische stof

2523.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920A2220mg/kg dsarseen (As)

@490460mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6B6.15.1mg/kg dscadmium (Cd)

38012055B120120mg/kg dschroom (Cr)

2402515-1211mg/kg dskobalt (Co)

1909640B110100mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15B3.73.5mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850A120110mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-3230mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140B620560mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B21001000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.470.47mg/kg dsnaftaleen

0.910.91mg/kg dsfenantreen

1.21.2mg/kg dsanthraceen

1.31.3mg/kg dsfluoranteen

0.650.65mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.840.84mg/kg dschryseen

0.510.51mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.630.63mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.450.45mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.510.51mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5A7.57.5mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.190.088mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.140.065mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.160.073mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.0980.046mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.0830.039mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.150.069mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0570.027mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02B0.870.41mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.0045< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.019< 0.013mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00640.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0130.006mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008-< 0.0015< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0015< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0015< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0015< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0015< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009-< 0.0015< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0030< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001-< 0.0015< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0015< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0015< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0015< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0015< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

0.0074< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0190.009mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0360.017mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003B0.0190.009mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0430.02mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-< 0.00450.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00300.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.00600.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002B0.00890.004mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0930.044mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Klasse BToetsoordeel monster 5681437:

Pagina 8 van 10



Pagina 9 van 10

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib dikMonsteromschrijving

5681438Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.9% (m/m ds)Organische stof

2524.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920B5955mg/kg dsarseen (As)

@11001100mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NoT2421mg/kg dscadmium (Cd)

38012055B330320mg/kg dschroom (Cr)

2402515A1919mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoT400370mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoT1212mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B360340mg/kg dslood (Pb)

20051.5B6.26.2mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035B5150mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NoT20001900mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B36002100mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.61.6mg/kg dsnaftaleen

2.22.2mg/kg dsfenantreen

2.62.6mg/kg dsanthraceen

3.13.1mg/kg dsfluoranteen

1.41.4mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.71.7mg/kg dschryseen

0.920.92mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.990.99mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.670.67mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.840.84mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B1616mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.560.331mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.320.188mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.350.206mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.210.126mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.230.133mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.370.217mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.160.092mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoT2.21.3mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003A0.00850.005mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.047< 0.04mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0047< 0.004mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0059< 0.005mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0270.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008B0.0024< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.0036< 0.003mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0012< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0012< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001B0.0036< 0.003mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0024< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009-< 0.0012< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0024< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001B0.0024< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002B0.0095< 0.008mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0012< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0024< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0360.021mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085B0.100.06mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003B0.0420.025mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0880.052mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00710.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002A0.00360.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01B0.0150.009mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00240.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.170.099mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5681438:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Nooit toepasbaarNoT

Maximale waarde kwaliteitsklasse AA

Maximale waarde kwaliteitsklasse BB
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Toetsdatum: 25 juni 2018 12:54BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.3 - Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij
toepassing in een oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

774597Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 z+kMonsteromschrijving

5686300Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.9% (m/m ds)Organische stof

253.5% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920-106.2mg/kg dsarseen (As)

@28087mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6A1.00.67mg/kg dscadmium (Cd)

38012055-3218mg/kg dschroom (Cr)

2402515-103.3mg/kg dskobalt (Co)

1909640-3318mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15A0.640.46mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850-4430mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-187mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140A420200mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B1700680mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.520.52mg/kg dsnaftaleen

1.21.2mg/kg dsfenantreen

0.580.58mg/kg dsanthraceen

1.61.6mg/kg dsfluoranteen

0.690.69mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.860.86mg/kg dschryseen

0.440.44mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.590.59mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.390.39mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.410.41mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5A7.37.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.0820.032mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.130.05mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.160.064mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.100.039mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.100.039mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.170.065mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0590.023mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02B0.800.31mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.0054< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.032< 0.018mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00770.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00510.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0180.007mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0036< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008B0.00510.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008-< 0.0018< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-< 0.0018< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005-< 0.0018< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001-< 0.0018< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007-< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0036< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002-< 0.0018< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-< 0.0018< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0100.004mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0150.006mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003A0.00510.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.0680.027mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00870.003mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002-< 0.00360.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-< 0.00720.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002-< 0.00360.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.110.042mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Klasse BToetsoordeel monster 5686300:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib 4hMonsteromschrijving

5686301Monsterreferentie

Lutum/Humus

1012.3% (m/m ds)Organische stof

2523.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NoT9091mg/kg dsarseen (As)

@15001400mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NoT1617mg/kg dscadmium (Cd)

38012055B330320mg/kg dschroom (Cr)

2402515A2423mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoT310320mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15B8.98.9mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850B410420mg/kg dslood (Pb)

20051.5B6.66.6mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035B5351mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NoT21002100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190B23002800mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.43mg/kg dsnaftaleen

3.54.3mg/kg dsfenantreen

1.62mg/kg dsanthraceen

4.35.3mg/kg dsfluoranteen

2.02.4mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.22.7mg/kg dschryseen

1.31.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.41.7mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.891.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.11.4mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B2126mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015B0.0760.093mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002B0.110.132mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015B0.170.204mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045B0.0980.121mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004B0.0990.122mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035B0.170.206mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025B0.0590.073mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02B0.770.95mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003-< 0.0017< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.020< 0.035mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0210.026mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00980.012mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0220.027mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0011< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.110.13mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008A0.0011< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008-0.00410.005mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035-0.0011< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005B0.0011< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001B0.0017< 0.003mg/kg dsisodrin

40.0040.0007A0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009A0.0011< 0.002mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0011< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001A0.0011< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002A0.0028< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003-0.0011< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0011< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0017< 0.003mg/kg dschloordaan (cis)

0.0017< 0.003mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025B0.0130.016mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085A0.0370.046mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003-0.0011< 0.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3-0.180.22mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015-0.00630.008mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002A0.00230.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01-0.00630.008mg/kg dssom HCHs (4)

40.002B0.00340.004mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.210.25mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit toepasbaarToetsoordeel monster 5686301:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Nooit toepasbaarNoT

Maximale waarde kwaliteitsklasse AA

Maximale waarde kwaliteitsklasse BB
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Toetsdatum: 30 mei 2018 14:09BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

770111Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 kleiMonsteromschrijving

5675873Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.4% (m/m ds)Organische stof

2519.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720NT>I8176mg/kg dsarseen (As)

@750610mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT9.59.4mg/kg dscadmium (Cd)

1806255NT>I240210mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO1613mg/kg dskobalt (Co)

1905440NT>I220200mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT8.68.1mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND240230mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND4235mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I12001100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT19002200mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.961.1mg/kg dsnaftaleen

2.02.3mg/kg dsfenantreen

1.31.5mg/kg dsanthraceen

2.52.9mg/kg dsfluoranteen

1.11.3mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.41.6mg/kg dschryseen

0.800.91mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.961.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.650.74mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.750.85mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND1314mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.140.164mg/kg dsPCB - 28

0.130.152mg/kg dsPCB - 52

0.170.192mg/kg dsPCB - 101

0.110.127mg/kg dsPCB - 118

0.0960.11mg/kg dsPCB - 138

0.160.183mg/kg dsPCB - 153

0.0570.065mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT0.870.99mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003WO0.00700.008mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.014< 0.022mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0031< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0012< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0110.013mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0012< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0012< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0012< 0.002mg/kg dsaldrin

0.00530.006mg/kg dsdieldrin

0.0012< 0.002mg/kg dsendrin

0.0012< 0.002mg/kg dstelodrin

0.0018< 0.003mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007IND0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.0025< 0.004mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0012< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0012< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002IND0.0037< 0.006mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-0.0012< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@0.0012< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0012< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0012< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0120.014mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085WO0.0150.017mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.00960.011mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-0.0170.019mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0130.014mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.00250.003mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00770.009mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.00250.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.00250.003mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0720.082mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5675873:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 slib 1Monsteromschrijving

5675874Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.0% (m/m ds)Organische stof

2514.3% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720IND6253mg/kg dsarseen (As)

@950620mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT>I1413mg/kg dscadmium (Cd)

1806255NT>I380300mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO1812mg/kg dskobalt (Co)

1905440NT>I190160mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT9.98.7mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND220190mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND4632mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I1100830mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT810810mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.320.32mg/kg dsnaftaleen

0.530.53mg/kg dsfenantreen

0.920.92mg/kg dsanthraceen

0.790.79mg/kg dsfluoranteen

0.370.37mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.480.48mg/kg dschryseen

0.240.24mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.320.32mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.210.21mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.270.27mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO4.44.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.110.109mg/kg dsPCB - 28

0.110.11mg/kg dsPCB - 52

0.100.105mg/kg dsPCB - 101

0.0540.054mg/kg dsPCB - 118

0.0600.06mg/kg dsPCB - 138

0.100.1mg/kg dsPCB - 153

0.0330.033mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT0.570.57mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003WO0.0100.01mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0098< 0.014mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0014< 0.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0014< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00500.005mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0014< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0014< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0014< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0014< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.0014< 0.002mg/kg dsendrin

0.0014< 0.002mg/kg dstelodrin

0.0014< 0.002mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007IND0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.0014< 0.002mg/kg dsalfa-endosulfan

@0.0021< 0.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0014< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-0.0014< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-0.0014< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@0.0014< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0014< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0014< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0110.011mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085WO0.0160.016mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.0180.018mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-0.0110.011mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.00640.006mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.00280.003mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00420.004mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.00280.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.00280.003mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0560.056mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5675874:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 slib 2Monsteromschrijving

5675875Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.5% (m/m ds)Organische stof

2514.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720NT>I7865mg/kg dsarseen (As)

@1300820mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT>I1412mg/kg dscadmium (Cd)

1806255NT>I360280mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO2315mg/kg dskobalt (Co)

1905440NT>I250200mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT119.5mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND270230mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND5236mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I15001100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT21001800mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

11mg/kg dsnaftaleen

1.61.6mg/kg dsfenantreen

2.22.2mg/kg dsanthraceen

2.32.3mg/kg dsfluoranteen

1.11.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.41.4mg/kg dschryseen

0.750.75mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.780.78mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.570.57mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.510.51mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND1212mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.310.265mg/kg dsPCB - 28

0.260.217mg/kg dsPCB - 52

0.280.241mg/kg dsPCB - 101

0.160.138mg/kg dsPCB - 118

0.170.146mg/kg dsPCB - 138

0.280.24mg/kg dsPCB - 153

0.0990.084mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT>I1.61.3mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003WO0.0110.009mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.021< 0.025mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0041< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0025< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.012mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0041< 0.005mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.0016< 0.002mg/kg dsendrin

0.0016< 0.002mg/kg dstelodrin

0.0016< 0.002mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007IND0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.0041< 0.005mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-0.0016< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-0.0016< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@0.0016< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0260.022mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085IND0.0330.028mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.0270.023mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02WO0.0250.021mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0170.014mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.00580.005mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00490.004mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.00330.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.00330.003mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.110.09mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5675875:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 kleiMonsteromschrijving

5675876Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.4% (m/m ds)Organische stof

2524.8% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720NT>I7778mg/kg dsarseen (As)

@820810mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT7.27.5mg/kg dscadmium (Cd)

1806255NT>I190190mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO1515mg/kg dskobalt (Co)

1905440IND170170mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT7.47.4mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050WO200200mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935WO3737mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I920930mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT35004000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.83.2mg/kg dsnaftaleen

3.94.4mg/kg dsfenantreen

1.82mg/kg dsanthraceen

4.34.9mg/kg dsfluoranteen

1.92.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.52.8mg/kg dschryseen

1.31.5mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.61.8mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.961.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.11.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND2225mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.250.288mg/kg dsPCB - 28

0.200.229mg/kg dsPCB - 52

0.260.296mg/kg dsPCB - 101

0.180.21mg/kg dsPCB - 118

0.180.201mg/kg dsPCB - 138

0.250.285mg/kg dsPCB - 153

0.0990.113mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT>I1.41.6mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003WO0.0120.014mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.012< 0.02mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00610.007mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0018< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0170.019mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0018< 0.003mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0018< 0.003mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0018< 0.003mg/kg dsaldrin

0.0018< 0.003mg/kg dsdieldrin

0.0018< 0.003mg/kg dsendrin

0.0018< 0.003mg/kg dstelodrin

0.0018< 0.003mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007IND0.0018< 0.003mg/kg dsheptachloor

0.0098< 0.016mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0018< 0.003mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.0018< 0.003mg/kg dsalfa-endosulfan

@0.0018< 0.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0018< 0.003mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-0.0018< 0.003mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-0.0018< 0.003mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@0.0018< 0.003mg/kg dsdelta - HCH

0.0031< 0.005mg/kg dschloordaan (cis)

0.0018< 0.003mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0210.024mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085IND0.0280.032mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.0180.02mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-0.0180.021mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0190.021mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.00370.004mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00550.006mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.0120.013mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.00490.006mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.100.12mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5675876:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 1Monsteromschrijving

5675877Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.9% (m/m ds)Organische stof

2523.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720NT>I9695mg/kg dsarseen (As)

@15001400mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT1212mg/kg dscadmium (Cd)

1806255NT>I280270mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO1918mg/kg dskobalt (Co)

1905440NT>I260260mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT1313mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND320320mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND4846mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I14001400mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT28003100mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.41.5mg/kg dsnaftaleen

2.32.5mg/kg dsfenantreen

1.31.4mg/kg dsanthraceen

3.13.4mg/kg dsfluoranteen

1.51.6mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.92.1mg/kg dschryseen

1.11.2mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.31.4mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.870.95mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.01.1mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND1617mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0013< 0.002mg/kg dsPCB - 52

0.00280.003mg/kg dsPCB - 101

0.00180.002mg/kg dsPCB - 118

0.00280.003mg/kg dsPCB - 138

0.00370.004mg/kg dsPCB - 153

0.00280.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-0.0160.017mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003WO0.0100.011mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00180.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00180.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.00064< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.00064< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.00064< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.00064< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.00064< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.00064< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0013< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.00064< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.00064< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.00064< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.00064< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00064< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00064< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025-< 0.00064< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-< 0.00064< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-< 0.00064< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-0.00250.003mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.00250.003mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00130.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00190.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00130.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00130.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0160.017mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5675877:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 2Monsteromschrijving

5675878Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.8% (m/m ds)Organische stof

2516.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720NT>I8372mg/kg dsarseen (As)

@15001100mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT>I1816mg/kg dscadmium (Cd)

1806255NT>I350290mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO1914mg/kg dskobalt (Co)

1905440NT>I260220mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT1110mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND290260mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND5643mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I15001200mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT23002000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.21.2mg/kg dsnaftaleen

2.12.1mg/kg dsfenantreen

1.31.3mg/kg dsanthraceen

2.92.9mg/kg dsfluoranteen

1.21.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.61.6mg/kg dschryseen

0.890.89mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.70.7mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.810.81mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND1414mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.240.207mg/kg dsPCB - 28

0.180.158mg/kg dsPCB - 52

0.210.182mg/kg dsPCB - 101

0.140.126mg/kg dsPCB - 118

0.130.111mg/kg dsPCB - 138

0.190.17mg/kg dsPCB - 153

0.0730.064mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT>I1.21mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003WO0.00910.008mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.019< 0.024mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0040< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0024< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.012mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0016< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.0016< 0.002mg/kg dsendrin

0.0016< 0.002mg/kg dstelodrin

0.0016< 0.002mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007IND0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.0032< 0.004mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002IND0.0040< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-0.0016< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@0.0016< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0160.014mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085WO0.0200.018mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.0160.014mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02WO0.0230.02mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0160.014mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.00320.003mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00480.004mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.00320.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.00320.003mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0890.078mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5675878:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 3Monsteromschrijving

5675879Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.4% (m/m ds)Organische stof

2522.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720NT>I8987mg/kg dsarseen (As)

@12001100mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT1111mg/kg dscadmium (Cd)

1806255NT>I260250mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO1716mg/kg dskobalt (Co)

1905440NT>I260250mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT1010mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND300290mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND4845mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I14001300mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT34003500mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.81.9mg/kg dsnaftaleen

3.73.8mg/kg dsfenantreen

1.81.9mg/kg dsanthraceen

4.74.9mg/kg dsfluoranteen

2.02.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.52.6mg/kg dschryseen

1.31.4mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.61.7mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.11.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.21.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND2223mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0160.017mg/kg dsPCB - 28

0.0150.016mg/kg dsPCB - 52

0.0230.024mg/kg dsPCB - 101

0.0170.018mg/kg dsPCB - 118

0.0180.019mg/kg dsPCB - 138

0.0280.029mg/kg dsPCB - 153

0.0120.013mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02IND0.130.14mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003WO0.0110.011mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0020< 0.003mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00190.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00190.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.00067< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.00067< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.00067< 0.001mg/kg dsendrin

0.0013< 0.002mg/kg dstelodrin

< 0.00067< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.00067< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0013< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.00067< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.00067< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.00067< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.00067< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

0.0013< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00067< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025-0.0020< 0.003mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-0.00580.006mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-0.000960.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-0.00390.004mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.00260.003mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00130.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00200.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00130.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.00200.002mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0240.025mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5675879:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet toepasbaar > InterventiewaardeNT>I

Niet toepasbaarNT

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 7 juni 2018 14:15BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

770112Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 kleiMonsteromschrijving

5675880Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@199199mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.0650.0650.065-0.0300.006mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.50.15-0.0440.023mg/kg dssom TBT TFT

2.50.50.15-0.110.023mg/kg dssom TBT TFT

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5675880:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 1Monsteromschrijving

5675881Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.0650.0650.065-0.0350.007mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.50.15-0.0490.025mg/kg dssom TBT TFT

2.50.50.15-0.130.025mg/kg dssom TBT TFT

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5675881:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 2Monsteromschrijving

5675882Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.0650.0650.065-0.0550.011mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.50.15-0.0690.035mg/kg dssom TBT TFT

2.50.50.15-0.180.035mg/kg dssom TBT TFT

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5675882:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 3Monsteromschrijving

5675883Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.0650.0650.065-< 0.014< 0.004mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.50.15-< 0.0280.015mg/kg dssom TBT TFT

2.50.50.15-< 0.0750.015mg/kg dssom TBT TFT

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5675883:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H
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Toetsdatum: 31 mei 2018 16:38BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

770173Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 kleiMonsteromschrijving

5676006Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.3% (m/m ds)Organische stof

2517.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720NT>I9581mg/kg dsarseen (As)

@600460mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT5.64.7mg/kg dscadmium (Cd)

1806255IND10085mg/kg dschroom (Cr)

1903515-129.4mg/kg dskobalt (Co)

1905440IND11089mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15IND3.33mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND240210mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2822mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I1100900mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT1400880mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.610.61mg/kg dsnaftaleen

2.22.2mg/kg dsfenantreen

0.750.75mg/kg dsanthraceen

2.22.2mg/kg dsfluoranteen

0.760.76mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.910.91mg/kg dschryseen

0.430.43mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.560.56mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.480.48mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.460.46mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND9.49.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0130.008mg/kg dsPCB - 28

0.0140.009mg/kg dsPCB - 52

0.0220.014mg/kg dsPCB - 101

0.0160.01mg/kg dsPCB - 118

0.0170.011mg/kg dsPCB - 138

0.0250.016mg/kg dsPCB - 153

0.0110.007mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02IND0.120.075mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.0033< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0022< 0.002mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0011< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0011< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0011< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0011< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0011< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0011< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0022< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0011< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0011< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0011< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0011< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0011< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0011< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025-0.0022< 0.002mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-0.00480.003mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-< 0.0011< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-0.00330.002mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00220.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00220.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00330.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00220.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00220.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0280.018mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5676006:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 slib 1Monsteromschrijving

5676007Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

2510.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720-1813mg/kg dsarseen (As)

@420220mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6IND2.11.5mg/kg dscadmium (Cd)

1806255IND7150mg/kg dschroom (Cr)

1903515-147.6mg/kg dskobalt (Co)

1905440IND7649mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15IND1.41.1mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050WO7859mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-3520mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140IND520320mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT1000380mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.240.24mg/kg dsnaftaleen

0.570.57mg/kg dsfenantreen

0.330.33mg/kg dsanthraceen

1.11.1mg/kg dsfluoranteen

0.60.6mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.720.72mg/kg dschryseen

0.430.43mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.520.52mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.470.47mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.430.43mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO5.45.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.810.307mg/kg dsPCB - 28

0.600.229mg/kg dsPCB - 52

0.670.253mg/kg dsPCB - 101

0.400.152mg/kg dsPCB - 118

0.390.148mg/kg dsPCB - 138

0.600.228mg/kg dsPCB - 153

0.210.079mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT>I3.71.4mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.0055< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.053< 0.029mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0130.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0055< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0420.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0037< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0037< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0037< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0037< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.0037< 0.002mg/kg dsendrin

0.0037< 0.002mg/kg dstelodrin

0.0037< 0.002mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007IND0.0037< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0500.019mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0037< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.011< 0.006mg/kg dsalfa-endosulfan

@0.0074< 0.004mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0037< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002IND0.0037< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003WO0.0037< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@0.0037< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0037< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0037< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0530.02mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085IND0.0680.026mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.0740.028mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02WO0.0670.025mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0480.018mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.00740.003mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.0110.004mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.0540.02mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.00740.003mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.300.11mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5676007:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 kleiMonsteromschrijving

5676008Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.9% (m/m ds)Organische stof

2514.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720IND3227mg/kg dsarseen (As)

@950610mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT5.75mg/kg dscadmium (Cd)

1806255IND170130mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO1812mg/kg dskobalt (Co)

1905440IND130100mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15IND3.22.8mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050WO170150mg/kg dslood (Pb)

190881.5WO1.91.9mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND4833mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I1000760mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT16001400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.31.3mg/kg dsnaftaleen

1616mg/kg dsfenantreen

4.44.4mg/kg dsanthraceen

1313mg/kg dsfluoranteen

4.84.8mg/kg dsbenzo(a)antraceen

4.54.5mg/kg dschryseen

2.82.8mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

3.63.6mg/kg dsbenzo(a)pyreen

2.42.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

2.32.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5NT>I5555mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.150.136mg/kg dsPCB - 28

0.100.089mg/kg dsPCB - 52

0.0880.078mg/kg dsPCB - 101

0.0560.05mg/kg dsPCB - 118

0.0270.024mg/kg dsPCB - 138

0.0910.081mg/kg dsPCB - 153

0.0380.034mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT0.550.49mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.0024< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.024< 0.03mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0016< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00560.005mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00079< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00079< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.00079< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

< 0.00079< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.00079< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.00079< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.00079< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002IND0.0039< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.00079< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.00079< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00079< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

0.0039< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.00900.008mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085WO0.0160.014mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.00900.008mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02WO0.0250.022mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.00720.006mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00160.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00310.003mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00160.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.00470.004mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0690.061mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5676008:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 slib 1Monsteromschrijving

5676009Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.4% (m/m ds)Organische stof

2522.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720-1715mg/kg dsarseen (As)

@400360mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6IND1.61.4mg/kg dscadmium (Cd)

1806255IND6561mg/kg dschroom (Cr)

1903515-119.6mg/kg dskobalt (Co)

1905440IND6759mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15IND1.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050WO6862mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2927mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140IND420370mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT1200630mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.160.16mg/kg dsnaftaleen

0.550.55mg/kg dsfenantreen

0.310.31mg/kg dsanthraceen

1.11.1mg/kg dsfluoranteen

0.510.51mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.710.71mg/kg dschryseen

0.410.41mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.520.52mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.390.39mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.390.39mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO5.05mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0330.018mg/kg dsPCB - 28

0.0240.013mg/kg dsPCB - 52

0.0350.019mg/kg dsPCB - 101

0.0300.016mg/kg dsPCB - 118

0.0350.019mg/kg dsPCB - 138

0.0480.026mg/kg dsPCB - 153

0.0260.014mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02IND0.230.12mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.0039< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0039< 0.003mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00740.004mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00560.003mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.00190.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0026< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0013< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0013< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0013< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0039< 0.003mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085WO0.0091< 0.007mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.00370.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-0.0110.006mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.00690.004mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.00310.002mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00390.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00260.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00260.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0490.026mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > industrieToetsoordeel monster 5676009:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 slib 2Monsteromschrijving

5676010Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.8% (m/m ds)Organische stof

2521.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720-1816mg/kg dsarseen (As)

@490440mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6IND3.73.2mg/kg dscadmium (Cd)

1806255IND9589mg/kg dschroom (Cr)

1903515-1110mg/kg dskobalt (Co)

1905440IND10090mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15IND1.51.4mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050WO140130mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935WO3733mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140IND670590mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT790460mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.130.13mg/kg dsnaftaleen

0.460.46mg/kg dsfenantreen

0.280.28mg/kg dsanthraceen

0.840.84mg/kg dsfluoranteen

0.420.42mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.520.52mg/kg dschryseen

0.290.29mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.340.34mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.260.26mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.280.28mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO3.83.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0380.022mg/kg dsPCB - 28

0.0280.016mg/kg dsPCB - 52

0.0400.023mg/kg dsPCB - 101

0.0330.019mg/kg dsPCB - 118

0.0380.022mg/kg dsPCB - 138

0.0500.029mg/kg dsPCB - 153

0.0280.016mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02IND0.250.15mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.0036< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0072< 0.006mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00520.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00170.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00520.003mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0012< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0012< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0012< 0.001mg/kg dsendrin

0.00170.001mg/kg dstelodrin

< 0.0012< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.0024< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.00520.003mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0024< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0012< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0012< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0012< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0012< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.00860.005mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085WO0.0160.009mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.00340.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-0.0120.007mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.00690.004mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00240.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00360.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.00360.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00240.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0600.035mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > industrieToetsoordeel monster 5676010:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet toepasbaar > InterventiewaardeNT>I

Niet toepasbaarNT

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 5 juni 2018 08:39BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

772252Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak1 zandMonsteromschrijving

5680853Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720-179.6mg/kg dsarseen (As)

@32082mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.560.33mg/kg dscadmium (Cd)

1806255-4122mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO236.6mg/kg dskobalt (Co)

1905440IND7034mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.270.19mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050WO5636mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND4716mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140IND660280mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.050.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.360.36mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.00450.001mg/kg dsPCB - 52

0.00450.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02WO0.0250.006mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.0095< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0032< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0032< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0032< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0032< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0064< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0032< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0032< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0032< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025-< 0.0032< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-< 0.00640.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00640.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00640.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00950.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00640.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00640.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0670.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5680853:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 kleiMonsteromschrijving

5680854Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.2% (m/m ds)Organische stof

2515.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720NT>I11091mg/kg dsarseen (As)

@940640mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT108.6mg/kg dscadmium (Cd)

1806255IND12095mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO1712mg/kg dskobalt (Co)

1905440IND150120mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT4.84.2mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND360310mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-3324mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I20001500mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT28002000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.31.3mg/kg dsnaftaleen

3.43.4mg/kg dsfenantreen

1.61.6mg/kg dsanthraceen

4.74.7mg/kg dsfluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.62.6mg/kg dschryseen

1.31.3mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.51.5mg/kg dsbenzo(a)pyreen

11mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.970.97mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND2121mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.180.127mg/kg dsPCB - 28

0.200.146mg/kg dsPCB - 52

0.240.17mg/kg dsPCB - 101

0.180.133mg/kg dsPCB - 118

0.160.112mg/kg dsPCB - 138

0.230.169mg/kg dsPCB - 153

0.100.074mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT>I1.30.93mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.0029< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.026< 0.027mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00830.006mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0039< 0.004mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0260.019mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00097< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00097< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0019< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.0029< 0.003mg/kg dsendrin

< 0.00097< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.00097< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.018< 0.018mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0019< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0019< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002IND0.0029< 0.003mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.00097< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.00097< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0210.015mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085WO0.0250.018mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-0.00140.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02WO0.0350.025mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0300.022mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00190.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00580.004mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00190.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00190.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.130.092mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5680854:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 zandMonsteromschrijving

5680855Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@23060mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1806255-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-167.6mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050WO5535mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140WO15062mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.110.11mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.450.45mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00500.001mg/kg dsPCB - 28

0.0100.002mg/kg dsPCB - 52

0.0100.002mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0100.002mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02IND0.0460.009mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.010< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025-< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5680855:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet toepasbaar > InterventiewaardeNT>I

Niet toepasbaarNT

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 6 juni 2018 14:41BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

772544Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 slib 2Monsteromschrijving

5681434Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.3% (m/m ds)Organische stof

2523.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720-1413mg/kg dsarseen (As)

@270260mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6IND1.91.6mg/kg dscadmium (Cd)

1806255-5452mg/kg dschroom (Cr)

1903515-9.89.3mg/kg dskobalt (Co)

1905440IND6961mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15IND1.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050WO7972mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2625mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140IND410370mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT1600690mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.260.26mg/kg dsnaftaleen

11mg/kg dsfenantreen

0.50.5mg/kg dsanthraceen

1.71.7mg/kg dsfluoranteen

0.80.8mg/kg dsbenzo(a)antraceen

11mg/kg dschryseen

0.590.59mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.740.74mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.510.51mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.590.59mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND7.77.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.110.048mg/kg dsPCB - 28

0.100.045mg/kg dsPCB - 52

0.0980.042mg/kg dsPCB - 101

0.0790.034mg/kg dsPCB - 118

0.0720.031mg/kg dsPCB - 138

0.0420.018mg/kg dsPCB - 153

0.0670.029mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT0.570.25mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.0049< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0081< 0.005mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00470.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.006mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0016< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0016< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0016< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0016< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0016< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.00930.004mg/kg dsalfa-endosulfan

@0.00700.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0016< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0016< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0016< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0016< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0016< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0016< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0160.007mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085WO0.0160.007mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.00700.003mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-0.0130.006mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0160.007mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00330.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00490.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00330.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00330.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0780.034mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > industrieToetsoordeel monster 5681434:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib -0Monsteromschrijving

5681435Monsterreferentie

Lutum/Humus

109.3% (m/m ds)Organische stof

2524.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720NT>I8483mg/kg dsarseen (As)

@12001200mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT>I2020mg/kg dscadmium (Cd)

1806255NT>I320320mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO1616mg/kg dskobalt (Co)

1905440NT>I320310mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT1313mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND340340mg/kg dslood (Pb)

190881.5WO2.22.2mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND4545mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I17001700mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT32003000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.82.8mg/kg dsnaftaleen

55mg/kg dsfenantreen

3.63.6mg/kg dsanthraceen

6.96.9mg/kg dsfluoranteen

33mg/kg dsbenzo(a)antraceen

3.63.6mg/kg dschryseen

1.91.9mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.61.6mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.81.8mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND3232mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.530.494mg/kg dsPCB - 28

0.270.254mg/kg dsPCB - 52

0.310.288mg/kg dsPCB - 101

0.260.24mg/kg dsPCB - 118

0.210.197mg/kg dsPCB - 138

0.310.292mg/kg dsPCB - 153

0.130.122mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT>I2.01.9mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003WO0.00430.004mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.033< 0.044mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0240.022mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0023< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0280.026mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00075< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00075< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.00075< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0015< 0.002mg/kg dsdieldrin

< 0.00075< 0.001mg/kg dsendrin

0.0015< 0.002mg/kg dstelodrin

< 0.00075< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.00075< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.0310.029mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00075< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.0280.026mg/kg dsalfa-endosulfan

@0.0038< 0.005mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0015< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.00075< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-0.0015< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@0.0015< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0023< 0.003mg/kg dschloordaan (cis)

0.0038< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0290.027mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085IND0.0450.042mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.0300.028mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02WO0.0570.053mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0300.028mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00150.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00300.003mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.0320.03mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.00600.006mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.210.19mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5681435:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib -1Monsteromschrijving

5681436Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.4% (m/m ds)Organische stof

2521.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720IND5954mg/kg dsarseen (As)

@880770mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT8.78mg/kg dscadmium (Cd)

1806255IND11099mg/kg dschroom (Cr)

1903515-1311mg/kg dskobalt (Co)

1905440IND180160mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT6.66.2mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND260240mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2825mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I17001500mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT29002400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.32.3mg/kg dsnaftaleen

4.24.2mg/kg dsfenantreen

33mg/kg dsanthraceen

66mg/kg dsfluoranteen

2.92.9mg/kg dsbenzo(a)antraceen

3.33.3mg/kg dschryseen

1.71.7mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.41.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.81.8mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND2929mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.350.293mg/kg dsPCB - 28

0.200.169mg/kg dsPCB - 52

0.250.211mg/kg dsPCB - 101

0.150.127mg/kg dsPCB - 118

0.160.132mg/kg dsPCB - 138

0.270.228mg/kg dsPCB - 153

0.110.089mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT>I1.51.2mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003WO0.00480.004mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.033< 0.04mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0130.011mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0033< 0.004mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0190.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00083< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00083< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0017< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0025< 0.003mg/kg dsdieldrin

< 0.00083< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.00083< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.00083< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.00083< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00083< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0017< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.00083< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0017< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0017< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002IND0.0067< 0.008mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.00083< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@0.0017< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00083< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00083< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0230.019mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085IND0.0370.031mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.0270.023mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02WO0.0460.039mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0220.019mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00170.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00500.004mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.00250.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00170.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.130.11mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5681436:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib 3Monsteromschrijving

5681437Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.7% (m/m ds)Organische stof

2523.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720WO2220mg/kg dsarseen (As)

@490460mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT6.15.1mg/kg dscadmium (Cd)

1806255IND120120mg/kg dschroom (Cr)

1903515-1211mg/kg dskobalt (Co)

1905440IND110100mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15IND3.73.5mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050WO120110mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-3230mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140IND620560mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT21001000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.470.47mg/kg dsnaftaleen

0.910.91mg/kg dsfenantreen

1.21.2mg/kg dsanthraceen

1.31.3mg/kg dsfluoranteen

0.650.65mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.840.84mg/kg dschryseen

0.510.51mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.630.63mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.450.45mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.510.51mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND7.57.5mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.190.088mg/kg dsPCB - 28

0.140.065mg/kg dsPCB - 52

0.160.073mg/kg dsPCB - 101

0.0980.046mg/kg dsPCB - 118

0.0830.039mg/kg dsPCB - 138

0.150.069mg/kg dsPCB - 153

0.0570.027mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT0.870.41mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.0045< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.019< 0.013mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00640.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0130.006mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0015< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0015< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0015< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0015< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0015< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0015< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0030< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0015< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0015< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0015< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0015< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0015< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

0.0074< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0190.009mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085IND0.0360.017mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.0190.009mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02WO0.0260.012mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0140.007mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00300.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00450.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00300.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.00890.004mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.110.05mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > industrieToetsoordeel monster 5681437:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib dikMonsteromschrijving

5681438Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.9% (m/m ds)Organische stof

2524.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720IND5955mg/kg dsarseen (As)

@11001100mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT>I2421mg/kg dscadmium (Cd)

1806255NT>I330320mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO1919mg/kg dskobalt (Co)

1905440NT>I400370mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT1212mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND360340mg/kg dslood (Pb)

190881.5WO6.26.2mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND5150mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I20001900mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT36002100mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.61.6mg/kg dsnaftaleen

2.22.2mg/kg dsfenantreen

2.62.6mg/kg dsanthraceen

3.13.1mg/kg dsfluoranteen

1.41.4mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.71.7mg/kg dschryseen

0.920.92mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.990.99mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.670.67mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.840.84mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND1616mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.560.331mg/kg dsPCB - 28

0.320.188mg/kg dsPCB - 52

0.350.206mg/kg dsPCB - 101

0.210.126mg/kg dsPCB - 118

0.230.133mg/kg dsPCB - 138

0.370.217mg/kg dsPCB - 153

0.160.092mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT>I2.21.3mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003WO0.00850.005mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.047< 0.04mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0047< 0.004mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0059< 0.005mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0270.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0024< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0036< 0.003mg/kg dsdieldrin

< 0.0012< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0012< 0.001mg/kg dstelodrin

0.0036< 0.003mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0024< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0012< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0024< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0024< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002IND0.0095< 0.008mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0012< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@0.0024< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0360.021mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085IND0.100.06mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.0420.025mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02WO0.0520.031mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0330.02mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00240.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00710.004mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.00360.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00240.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.220.13mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5681438:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet toepasbaar > InterventiewaardeNT>I
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Toetsdatum: 25 juni 2018 12:55BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

774597Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 z+kMonsteromschrijving

5686300Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.9% (m/m ds)Organische stof

253.5% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720-106.2mg/kg dsarseen (As)

@28087mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6WO1.00.67mg/kg dscadmium (Cd)

1806255-3218mg/kg dschroom (Cr)

1903515-103.3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-3318mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.640.46mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-4430mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-187mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140IND420200mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT1700680mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.520.52mg/kg dsnaftaleen

1.21.2mg/kg dsfenantreen

0.580.58mg/kg dsanthraceen

1.61.6mg/kg dsfluoranteen

0.690.69mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.860.86mg/kg dschryseen

0.440.44mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.590.59mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.390.39mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.410.41mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND7.37.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0820.032mg/kg dsPCB - 28

0.130.05mg/kg dsPCB - 52

0.160.064mg/kg dsPCB - 101

0.100.039mg/kg dsPCB - 118

0.100.039mg/kg dsPCB - 138

0.170.065mg/kg dsPCB - 153

0.0590.023mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT0.800.31mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.0054< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.032< 0.018mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00770.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00510.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0180.007mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0036< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00510.002mg/kg dsaldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0036< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0018< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0018< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0018< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0100.004mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085WO0.0150.006mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.00510.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02WO0.0400.016mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0230.009mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.00540.002mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00870.003mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00360.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00360.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.110.044mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > industrieToetsoordeel monster 5686300:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib 4hMonsteromschrijving

5686301Monsterreferentie

Lutum/Humus

1012.3% (m/m ds)Organische stof

2523.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

762720NT>I9091mg/kg dsarseen (As)

@15001400mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6NT>I1617mg/kg dscadmium (Cd)

1806255NT>I330320mg/kg dschroom (Cr)

1903515WO2423mg/kg dskobalt (Co)

1905440NT>I310320mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15NT8.98.9mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050IND410420mg/kg dslood (Pb)

190881.5WO6.66.6mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND5351mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140NT>I21002100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT23002800mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.43mg/kg dsnaftaleen

3.54.3mg/kg dsfenantreen

1.62mg/kg dsanthraceen

4.35.3mg/kg dsfluoranteen

2.02.4mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.22.7mg/kg dschryseen

1.31.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.41.7mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.891.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.11.4mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND2126mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0760.093mg/kg dsPCB - 28

0.110.132mg/kg dsPCB - 52

0.170.204mg/kg dsPCB - 101

0.0980.121mg/kg dsPCB - 118

0.0990.122mg/kg dsPCB - 138

0.170.206mg/kg dsPCB - 153

0.0590.073mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02NT0.770.95mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

51.40.003-< 0.0017< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.020< 0.035mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0210.026mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00980.012mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0220.027mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0011< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.110.13mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0011< 0.002mg/kg dsaldrin

0.00410.005mg/kg dsdieldrin

0.0011< 0.002mg/kg dsendrin

0.0011< 0.002mg/kg dstelodrin

0.0017< 0.003mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007IND0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.0011< 0.002mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0011< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0011< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002IND0.0028< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-0.0011< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@0.0011< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0017< 0.003mg/kg dschloordaan (cis)

0.0017< 0.003mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0130.016mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085IND0.0370.046mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-0.0011< 0.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02WO0.0410.05mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0320.039mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.110.13mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.00630.008mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.00230.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.00340.004mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.240.29mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 5686301:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet toepasbaar > InterventiewaardeNT>I

Niet toepasbaarNT

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 30 mei 2018 14:11BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.6 - Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspreiden in een zoet
oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

770111Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 kleiMonsteromschrijving

5675873Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.4% (m/m ds)Organische stof

2519.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NV8176mg/kg dsarseen (As)

@750610mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NV9.59.4mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NV240210mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1613mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoV220200mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NV8.68.1mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV240230mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V4235mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV12001100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV19002200mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.961.1mg/kg dsnaftaleen

2.02.3mg/kg dsfenantreen

1.31.5mg/kg dsanthraceen

2.52.9mg/kg dsfluoranteen

1.11.3mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.41.6mg/kg dschryseen

0.800.91mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.961.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.650.74mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.750.85mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV1314mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.140.164mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.130.152mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.170.192mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.110.127mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.0960.11mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.160.183mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0570.065mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NV0.870.99mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V0.00700.008mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.014< 0.022mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0031< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0012< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0110.013mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0012< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0012< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V0.0012< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.00530.006mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V0.0012< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005NV0.0012< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001NV0.0018< 0.003mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009NV0.0025< 0.004mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0012< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001NV0.0012< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V0.0037< 0.006mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V0.0012< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0012< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0012< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0012< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0120.014mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0150.017mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003NV0.00960.011mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0320.036mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00770.009mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V0.00250.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V0.00740.008mg/kg dssom HCHs (4)

40.002NV0.00250.003mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0690.079mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675873:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 slib 1Monsteromschrijving

5675874Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.0% (m/m ds)Organische stof

2514.3% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NV6253mg/kg dsarseen (As)

@950620mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NoV1413mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NoV380300mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1812mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoV190160mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NV9.98.7mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV220190mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V4632mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV1100830mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V810810mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.320.32mg/kg dsnaftaleen

0.530.53mg/kg dsfenantreen

0.920.92mg/kg dsanthraceen

0.790.79mg/kg dsfluoranteen

0.370.37mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.480.48mg/kg dschryseen

0.240.24mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.320.32mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.210.21mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.270.27mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V4.44.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.110.109mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.110.11mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.100.105mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.0540.054mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.0600.06mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.100.1mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0330.033mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NV0.570.57mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V0.0100.01mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0098< 0.014mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0014< 0.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0014< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00500.005mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0014< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0014< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008NV0.0014< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.0014< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V0.0014< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005NV0.0014< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001NV0.0014< 0.002mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V0.0014< 0.002mg/kg dsalfa-endosulfan

0.0021< 0.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001NV0.0014< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V0.0014< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V0.0014< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0014< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0014< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0014< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0110.011mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0160.016mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003NV0.0180.018mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0200.02mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00420.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V0.00280.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V0.00560.006mg/kg dssom HCHs (4)

40.002NV0.00280.003mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0620.062mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675874:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 slib 2Monsteromschrijving

5675875Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.5% (m/m ds)Organische stof

2514.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NV7865mg/kg dsarseen (As)

@1300820mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NV1412mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NV360280mg/kg dschroom (Cr)

2402515V2315mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoV250200mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoV119.5mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV270230mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035NV5236mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV15001100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV21001800mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

11mg/kg dsnaftaleen

1.61.6mg/kg dsfenantreen

2.22.2mg/kg dsanthraceen

2.32.3mg/kg dsfluoranteen

1.11.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.41.4mg/kg dschryseen

0.750.75mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.780.78mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.570.57mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.510.51mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV1212mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.310.265mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.260.217mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.280.241mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.160.138mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.170.146mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.280.24mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0990.084mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoV1.61.3mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V0.0110.009mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.021< 0.025mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0041< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0025< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.012mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0041< 0.005mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008NV0.0016< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V0.0016< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005NV0.0016< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001NV0.0016< 0.002mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009NV0.0041< 0.005mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001NV0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V0.0016< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V0.0016< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0016< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0260.022mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0330.028mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003NV0.0270.023mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0470.04mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00490.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V0.00330.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V0.00660.006mg/kg dssom HCHs (4)

40.002NV0.00330.003mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.100.088mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675875:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 kleiMonsteromschrijving

5675876Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.4% (m/m ds)Organische stof

2524.8% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NV7778mg/kg dsarseen (As)

@820810mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NV7.27.5mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NV190190mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1515mg/kg dskobalt (Co)

1909640NV170170mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NV7.47.4mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV200200mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V3737mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV920930mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV35004000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.83.2mg/kg dsnaftaleen

3.94.4mg/kg dsfenantreen

1.82mg/kg dsanthraceen

4.34.9mg/kg dsfluoranteen

1.92.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.52.8mg/kg dschryseen

1.31.5mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.61.8mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.961.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.11.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV2225mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.250.288mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.200.229mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.260.296mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.180.21mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.180.201mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.250.285mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0990.113mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoV1.41.6mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V0.0120.014mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.012< 0.02mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00610.007mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0018< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0170.019mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0018< 0.003mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0018< 0.003mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008NV0.0018< 0.003mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.0018< 0.003mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V0.0018< 0.003mg/kg dsendrin

0.0005NV0.0018< 0.003mg/kg dstelodrin

0.001NV0.0018< 0.003mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V0.0018< 0.003mg/kg dsheptachloor

0.0098< 0.016mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0018< 0.003mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V0.0018< 0.003mg/kg dsalfa-endosulfan

0.0018< 0.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001NV0.0018< 0.003mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V0.0018< 0.003mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V0.0018< 0.003mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0018< 0.003mg/kg dsdelta - HCH

0.0031< 0.005mg/kg dschloordaan (cis)

0.0018< 0.003mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0210.024mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0280.032mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003NV0.0180.02mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0410.046mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00550.006mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002NV0.0120.013mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V0.00740.008mg/kg dssom HCHs (4)

40.002NV0.00490.006mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0970.11mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675876:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 1Monsteromschrijving

5675877Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.9% (m/m ds)Organische stof

2523.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NoV9695mg/kg dsarseen (As)

@15001400mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NV1212mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NV280270mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1918mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoV260260mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoV1313mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV320320mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V4846mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV14001400mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV28003100mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.41.5mg/kg dsnaftaleen

2.32.5mg/kg dsfenantreen

1.31.4mg/kg dsanthraceen

3.13.4mg/kg dsfluoranteen

1.51.6mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.92.1mg/kg dschryseen

1.11.2mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.31.4mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.870.95mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.01.1mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV1617mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015V< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002V0.0013< 0.002mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015V0.00280.003mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045V0.00180.002mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004V0.00280.003mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035V0.00370.004mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025V0.00280.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02V0.0160.017mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V0.0100.011mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00180.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00180.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.00064< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V< 0.00064< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.00064< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.00064< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.00064< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V< 0.00064< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0013< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001V< 0.00064< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V< 0.00064< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.00064< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00064< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00064< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00064< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025V< 0.00064< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V< 0.00064< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003V< 0.00064< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.00620.007mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V< 0.00190.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V< 0.00130.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V< 0.00260.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002V< 0.00130.001mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0180.019mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675877:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 2Monsteromschrijving

5675878Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.8% (m/m ds)Organische stof

2516.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NV8372mg/kg dsarseen (As)

@15001100mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NoV1816mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NV350290mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1914mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoV260220mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoV1110mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV290260mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035NV5643mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV15001200mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV23002000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.21.2mg/kg dsnaftaleen

2.12.1mg/kg dsfenantreen

1.31.3mg/kg dsanthraceen

2.92.9mg/kg dsfluoranteen

1.21.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.61.6mg/kg dschryseen

0.890.89mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.70.7mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.810.81mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV1414mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.240.207mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.180.158mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.210.182mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.140.126mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.130.111mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.190.17mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0730.064mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoV1.21mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V0.00910.008mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.019< 0.024mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0040< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0024< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.012mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0016< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008NV0.0016< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V0.0016< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005NV0.0016< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001NV0.0016< 0.002mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009NV0.0032< 0.004mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001NV0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V0.0040< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V0.0016< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0016< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0160.014mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0200.018mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003NV0.0160.014mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0420.037mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00480.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V0.00320.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V0.00880.008mg/kg dssom HCHs (4)

40.002NV0.00320.003mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0880.077mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675878:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 3Monsteromschrijving

5675879Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.4% (m/m ds)Organische stof

2522.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NoV8987mg/kg dsarseen (As)

@12001100mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NV1111mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NV260250mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1716mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoV260250mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoV1010mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV300290mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V4845mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV14001300mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV34003500mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.81.9mg/kg dsnaftaleen

3.73.8mg/kg dsfenantreen

1.81.9mg/kg dsanthraceen

4.74.9mg/kg dsfluoranteen

2.02.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.52.6mg/kg dschryseen

1.31.4mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.61.7mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.11.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.21.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV2223mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.0160.017mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.0150.016mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.0230.024mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.0170.018mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004V0.0180.019mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035V0.0280.029mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025V0.0120.013mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02V0.130.14mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V0.0110.011mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0020< 0.003mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00190.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00190.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.00067< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V< 0.00067< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.00067< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005NV0.0013< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.00067< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V< 0.00067< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0013< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001V< 0.00067< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V< 0.00067< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.00067< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00067< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

0.0013< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00067< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025V0.0020< 0.003mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.00580.006mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003V0.000960.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.00790.008mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V< 0.00200.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V< 0.00130.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V< 0.00270.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002NV0.00200.002mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0220.022mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675879:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet verspreidbaarNV

VerspreidbaarV

Nooit verspreidbaarNoV
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Toetsdatum: 7 juni 2018 14:17BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.6 - Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspreiden in een zoet
oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

770112Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 kleiMonsteromschrijving

5675880Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@199199mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.250.065V0.0300.006mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.15V0.0440.023mg/kg dssom TBT TFT

2.50.15V0.110.023mg/kg dssom TBT TFT

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5675880:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 1Monsteromschrijving

5675881Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.250.065V0.0350.007mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.15V0.0490.025mg/kg dssom TBT TFT

2.50.15V0.130.025mg/kg dssom TBT TFT

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5675881:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 2Monsteromschrijving

5675882Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.250.065V0.0550.011mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.15V0.0690.035mg/kg dssom TBT TFT

2.50.15V0.180.035mg/kg dssom TBT TFT

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5675882:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 3Monsteromschrijving

5675883Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.250.065V< 0.014< 0.004mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

2.50.15V< 0.0280.015mg/kg dssom TBT TFT

2.50.15V< 0.0750.015mg/kg dssom TBT TFT

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5675883:

Legenda

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H

Geen toetsoordeel mogelijk@

VerspreidbaarV
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Toetsdatum: 31 mei 2018 16:39BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.6 - Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspreiden in een zoet
oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

770173Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 kleiMonsteromschrijving

5676006Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.3% (m/m ds)Organische stof

2517.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NoV9581mg/kg dsarseen (As)

@600460mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NV5.64.7mg/kg dscadmium (Cd)

38012055V10085mg/kg dschroom (Cr)

2402515V129.4mg/kg dskobalt (Co)

1909640NV11089mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NV3.33mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV240210mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V2822mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV1100900mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV1400880mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.610.61mg/kg dsnaftaleen

2.22.2mg/kg dsfenantreen

0.750.75mg/kg dsanthraceen

2.22.2mg/kg dsfluoranteen

0.760.76mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.910.91mg/kg dschryseen

0.430.43mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.560.56mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.480.48mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.460.46mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV9.49.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015V0.0130.008mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002V0.0140.009mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015V0.0220.014mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045V0.0160.01mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004V0.0170.011mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035V0.0250.016mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025V0.0110.007mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02V0.120.075mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.0033< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0022< 0.002mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.0011< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V< 0.0011< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.0011< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.0011< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.0011< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V< 0.0011< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0022< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001V< 0.0011< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V< 0.0011< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.0011< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0011< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0011< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0011< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025V0.0022< 0.002mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.00480.003mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003V< 0.0011< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.00780.005mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V< 0.00330.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V< 0.00220.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V< 0.00440.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002V< 0.00220.001mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0280.018mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5676006:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 slib 1Monsteromschrijving

5676007Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

2510.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920V1813mg/kg dsarseen (As)

@420220mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V2.11.5mg/kg dscadmium (Cd)

38012055V7150mg/kg dschroom (Cr)

2402515V147.6mg/kg dskobalt (Co)

1909640V7649mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NV1.41.1mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850V7859mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V3520mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140V520320mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V1000380mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.240.24mg/kg dsnaftaleen

0.570.57mg/kg dsfenantreen

0.330.33mg/kg dsanthraceen

1.11.1mg/kg dsfluoranteen

0.60.6mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.720.72mg/kg dschryseen

0.430.43mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.520.52mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.470.47mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.430.43mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V5.45.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.810.307mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.600.229mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.670.253mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.400.152mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.390.148mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.600.228mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.210.079mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoV3.71.4mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.0055< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.053< 0.029mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0130.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0055< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0420.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0037< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0037< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008NV0.0037< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.0037< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035NV0.0037< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005NV0.0037< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001NV0.0037< 0.002mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V0.0037< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0500.019mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0037< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009NV0.011< 0.006mg/kg dsalfa-endosulfan

0.0074< 0.004mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001NV0.0037< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V0.0037< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003NV0.0037< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0037< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0037< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0037< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0530.02mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085NV0.0680.026mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003NV0.0740.028mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.120.046mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.0110.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002NV0.0540.02mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01NV0.0150.006mg/kg dssom HCHs (4)

40.002NV0.00740.003mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.310.12mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5676007:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 kleiMonsteromschrijving

5676008Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.9% (m/m ds)Organische stof

2514.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NV3227mg/kg dsarseen (As)

@950610mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NV5.75mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NV170130mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1812mg/kg dskobalt (Co)

1909640NV130100mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NV3.22.8mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV170150mg/kg dslood (Pb)

20051.5V1.91.9mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V4833mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV1000760mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV16001400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.31.3mg/kg dsnaftaleen

1616mg/kg dsfenantreen

4.44.4mg/kg dsanthraceen

1313mg/kg dsfluoranteen

4.84.8mg/kg dsbenzo(a)antraceen

4.54.5mg/kg dschryseen

2.82.8mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

3.63.6mg/kg dsbenzo(a)pyreen

2.42.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

2.32.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NoV5555mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.150.136mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.100.089mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.0880.078mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.0560.05mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004V0.0270.024mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.0910.081mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0380.034mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NV0.550.49mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.0024< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.024< 0.03mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0016< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00560.005mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00079< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00079< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.00079< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.00079< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.00079< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.00079< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V< 0.00079< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001NV0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V0.0039< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.00079< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00079< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00079< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

0.0039< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.00900.008mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0160.014mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003NV0.00900.008mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0340.03mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00310.003mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V< 0.00160.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V0.00710.006mg/kg dssom HCHs (4)

40.002NV0.00470.004mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0640.057mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5676008:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 slib 1Monsteromschrijving

5676009Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.4% (m/m ds)Organische stof

2522.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920V1715mg/kg dsarseen (As)

@400360mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V1.61.4mg/kg dscadmium (Cd)

38012055V6561mg/kg dschroom (Cr)

2402515V119.6mg/kg dskobalt (Co)

1909640V6759mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15V1.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850V6862mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V2927mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140V420370mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V1200630mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.160.16mg/kg dsnaftaleen

0.550.55mg/kg dsfenantreen

0.310.31mg/kg dsanthraceen

1.11.1mg/kg dsfluoranteen

0.510.51mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.710.71mg/kg dschryseen

0.410.41mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.520.52mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.390.39mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.390.39mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V5.05mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.0330.018mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.0240.013mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.0350.019mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.0300.016mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.0350.019mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.0480.026mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0260.014mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NV0.230.12mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.0039< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0039< 0.003mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00740.004mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00560.003mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.00190.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.0013< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V< 0.0013< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.0013< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.0013< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.0013< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0026< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001V< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V< 0.0013< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.0013< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025V0.0039< 0.003mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0091< 0.007mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003V0.00370.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0210.012mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V< 0.00390.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V< 0.00260.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V< 0.00520.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002V< 0.00260.001mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0470.025mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 5676009:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 slib 2Monsteromschrijving

5676010Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.8% (m/m ds)Organische stof

2521.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920V1816mg/kg dsarseen (As)

@490440mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V3.73.2mg/kg dscadmium (Cd)

38012055V9589mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1110mg/kg dskobalt (Co)

1909640NV10090mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NV1.51.4mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV140130mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V3733mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV670590mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V790460mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.130.13mg/kg dsnaftaleen

0.460.46mg/kg dsfenantreen

0.280.28mg/kg dsanthraceen

0.840.84mg/kg dsfluoranteen

0.420.42mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.520.52mg/kg dschryseen

0.290.29mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.340.34mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.260.26mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.280.28mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V3.83.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.0380.022mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.0280.016mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.0400.023mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.0330.019mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.0380.022mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.0500.029mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0280.016mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NV0.250.15mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.0036< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0072< 0.006mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00520.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00170.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00520.003mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.0012< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V< 0.0012< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.0012< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005NV0.00170.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.0012< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.0024< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009NV0.00520.003mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0024< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001V< 0.0012< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V< 0.0012< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.0012< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0012< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.00860.005mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0160.009mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003V0.00340.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0220.013mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V< 0.00360.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V0.00360.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V< 0.00480.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002V< 0.00240.001mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0510.03mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 5676010:

Legenda

Nooit verspreidbaarNoV

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet verspreidbaarNV

VerspreidbaarV
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Toetsing
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2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak1 zandMonsteromschrijving

5680853Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920V179.6mg/kg dsarseen (As)

@32082mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V0.560.33mg/kg dscadmium (Cd)

38012055V4122mg/kg dschroom (Cr)

2402515V236.6mg/kg dskobalt (Co)

1909640V7034mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15V0.270.19mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850V5636mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V4716mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV660280mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.050.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V0.360.36mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015V< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002V0.00450.001mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015V0.00450.001mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045V< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004V< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035V< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025V< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02V0.0250.006mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.0095< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.0032< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V< 0.0032< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.0032< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.0032< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.0032< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0064< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001V< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V< 0.0032< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.0032< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025V< 0.0032< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003V< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V< 0.0190.004mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V< 0.00950.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V< 0.00640.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V< 0.0130.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002V< 0.00640.001mg/kg dssom chloordaan

0.4V< 0.0760.017mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 5680853:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 kleiMonsteromschrijving

5680854Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.2% (m/m ds)Organische stof

2515.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NoV11091mg/kg dsarseen (As)

@940640mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NV108.6mg/kg dscadmium (Cd)

38012055V12095mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1712mg/kg dskobalt (Co)

1909640NV150120mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NV4.84.2mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV360310mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V3324mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV20001500mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV28002000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.31.3mg/kg dsnaftaleen

3.43.4mg/kg dsfenantreen

1.61.6mg/kg dsanthraceen

4.74.7mg/kg dsfluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.62.6mg/kg dschryseen

1.31.3mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.51.5mg/kg dsbenzo(a)pyreen

11mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.970.97mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV2121mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.180.127mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.200.146mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.240.17mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.180.133mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.160.112mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.230.169mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.100.074mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoV1.30.93mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.0029< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.026< 0.027mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00830.006mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0039< 0.004mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0260.019mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00097< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00097< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.00097< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.0019< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V0.0029< 0.003mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.00097< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.00097< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009NV0.018< 0.018mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0019< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001NV0.0019< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V0.0029< 0.003mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.00097< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0210.015mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0250.018mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003V0.00140.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0670.048mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00580.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V< 0.00190.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V0.00680.005mg/kg dssom HCHs (4)

40.002V< 0.00190.001mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.110.077mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5680854:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 zandMonsteromschrijving

5680855Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920V< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@23060mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

38012055V< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

2402515V< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1909640V167.6mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15V0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850V5535mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V186mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140V15062mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.110.11mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V0.450.45mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015V0.00500.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002V0.0100.002mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015V0.0100.002mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045V< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004V< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035V0.0100.002mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025V< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02V0.0460.009mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.010< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001V< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025V< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003V< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V< 0.0210.004mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V< 0.0140.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002V< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4V< 0.0840.017mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5680855:

Legenda

Nooit verspreidbaarNoV

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet verspreidbaarNV

VerspreidbaarV
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Toetsdatum: 6 juni 2018 14:42BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.6 - Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspreiden in een zoet
oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

772544Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 slib 2Monsteromschrijving

5681434Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.3% (m/m ds)Organische stof

2523.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920V1413mg/kg dsarseen (As)

@270260mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V1.91.6mg/kg dscadmium (Cd)

38012055V5452mg/kg dschroom (Cr)

2402515V9.89.3mg/kg dskobalt (Co)

1909640V6961mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15V1.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850V7972mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V2625mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140V410370mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV1600690mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.260.26mg/kg dsnaftaleen

11mg/kg dsfenantreen

0.50.5mg/kg dsanthraceen

1.71.7mg/kg dsfluoranteen

0.80.8mg/kg dsbenzo(a)antraceen

11mg/kg dschryseen

0.590.59mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.740.74mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.510.51mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.590.59mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V7.77.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.110.048mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.100.045mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.0980.042mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.0790.034mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.0720.031mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.0420.018mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0670.029mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NV0.570.25mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.0049< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0081< 0.005mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00470.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.006mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.0016< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V< 0.0016< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.0016< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.0016< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.0016< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009NV0.00930.004mg/kg dsalfa-endosulfan

0.00700.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001V< 0.0016< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V< 0.0016< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.0016< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0016< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0016< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0016< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0160.007mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0160.007mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003V0.00700.003mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0320.014mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V< 0.00490.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V< 0.00330.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V< 0.00650.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002V< 0.00330.001mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0780.033mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 5681434:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib -0Monsteromschrijving

5681435Monsterreferentie

Lutum/Humus

109.3% (m/m ds)Organische stof

2524.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NV8483mg/kg dsarseen (As)

@12001200mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NoV2020mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NV320320mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1616mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoV320310mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoV1313mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV340340mg/kg dslood (Pb)

20051.5V2.22.2mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V4545mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV17001700mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV32003000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.82.8mg/kg dsnaftaleen

55mg/kg dsfenantreen

3.63.6mg/kg dsanthraceen

6.96.9mg/kg dsfluoranteen

33mg/kg dsbenzo(a)antraceen

3.63.6mg/kg dschryseen

1.91.9mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.61.6mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.81.8mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV3232mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.530.494mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.270.254mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.310.288mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.260.24mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.210.197mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.310.292mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.130.122mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoV2.01.9mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V0.00430.004mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.033< 0.044mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0240.022mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0023< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0280.026mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00075< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00075< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.00075< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.0015< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.00075< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005NV0.0015< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.00075< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.00075< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.0310.029mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00075< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009NV0.0280.026mg/kg dsalfa-endosulfan

0.0038< 0.005mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001NV0.0015< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V< 0.00075< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V0.0015< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0015< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0023< 0.003mg/kg dschloordaan (cis)

0.0038< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0290.027mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085NV0.0450.042mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003NV0.0300.028mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0880.082mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00300.003mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002NV0.0320.03mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V0.00530.005mg/kg dssom HCHs (4)

40.002NV0.00600.006mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.200.19mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5681435:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib -1Monsteromschrijving

5681436Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.4% (m/m ds)Organische stof

2521.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NV5954mg/kg dsarseen (As)

@880770mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NV8.78mg/kg dscadmium (Cd)

38012055V11099mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1311mg/kg dskobalt (Co)

1909640NV180160mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NV6.66.2mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV260240mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V2825mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV17001500mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV29002400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.32.3mg/kg dsnaftaleen

4.24.2mg/kg dsfenantreen

33mg/kg dsanthraceen

66mg/kg dsfluoranteen

2.92.9mg/kg dsbenzo(a)antraceen

3.33.3mg/kg dschryseen

1.71.7mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.41.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.81.8mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV2929mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.350.293mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.200.169mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.250.211mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.150.127mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.160.132mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.270.228mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.110.089mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoV1.51.2mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V0.00480.004mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.033< 0.04mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0130.011mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0033< 0.004mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0190.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00083< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00083< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008NV0.0017< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.0025< 0.003mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.00083< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.00083< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.00083< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.00083< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00083< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0017< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V< 0.00083< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0017< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001NV0.0017< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002NV0.0067< 0.008mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.00083< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0017< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00083< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00083< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0230.019mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0370.031mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003NV0.0270.023mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0700.059mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00500.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V0.00250.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01NV0.0110.009mg/kg dssom HCHs (4)

40.002V< 0.00170.001mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.120.1mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5681436:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib 3Monsteromschrijving

5681437Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.7% (m/m ds)Organische stof

2523.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920V2220mg/kg dsarseen (As)

@490460mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NV6.15.1mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NV120120mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1211mg/kg dskobalt (Co)

1909640NV110100mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NV3.73.5mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850V120110mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V3230mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NV620560mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV21001000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.470.47mg/kg dsnaftaleen

0.910.91mg/kg dsfenantreen

1.21.2mg/kg dsanthraceen

1.31.3mg/kg dsfluoranteen

0.650.65mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.840.84mg/kg dschryseen

0.510.51mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.630.63mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.450.45mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.510.51mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V7.57.5mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.190.088mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.140.065mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.160.073mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.0980.046mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.0830.039mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.150.069mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0570.027mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NV0.870.41mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.0045< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.019< 0.013mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00640.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0130.006mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V< 0.0015< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0080.008V< 0.0015< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.0015< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.0015< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.0015< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V< 0.0015< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0030< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001V< 0.0015< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V< 0.0015< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.0015< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0015< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0015< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

0.0074< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0190.009mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0360.017mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003NV0.0190.009mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0430.02mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V< 0.00450.002mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V< 0.00300.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V< 0.00600.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002NV0.00890.004mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.0930.044mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 5681437:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib dikMonsteromschrijving

5681438Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.9% (m/m ds)Organische stof

2524.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NV5955mg/kg dsarseen (As)

@11001100mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NoV2421mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NV330320mg/kg dschroom (Cr)

2402515V1919mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoV400370mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NoV1212mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV360340mg/kg dslood (Pb)

20051.5NV6.26.2mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035NV5150mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NoV20001900mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV36002100mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.61.6mg/kg dsnaftaleen

2.22.2mg/kg dsfenantreen

2.62.6mg/kg dsanthraceen

3.13.1mg/kg dsfluoranteen

1.41.4mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.71.7mg/kg dschryseen

0.920.92mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.990.99mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.670.67mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.840.84mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV1616mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.560.331mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.320.188mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.350.206mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.210.126mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.230.133mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.370.217mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.160.092mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NoV2.21.3mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V0.00850.005mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.047< 0.04mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0047< 0.004mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0059< 0.005mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0270.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008NV0.0024< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.0036< 0.003mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.0012< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.0012< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001NV0.0036< 0.003mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0024< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V< 0.0012< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0024< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001NV0.0024< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002NV0.0095< 0.008mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.0012< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0024< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0360.021mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085NV0.100.06mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003NV0.0420.025mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0880.052mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00710.004mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V0.00360.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01NV0.0150.009mg/kg dssom HCHs (4)

40.002V< 0.00240.001mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.170.099mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5681438:

Legenda

Nooit verspreidbaarNoV

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet verspreidbaarNV

VerspreidbaarV
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Toetsing
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2018-0082-Feyenoord CityProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 z+kMonsteromschrijving

5686300Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.9% (m/m ds)Organische stof

253.5% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920V106.2mg/kg dsarseen (As)

@28087mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V1.00.67mg/kg dscadmium (Cd)

38012055V3218mg/kg dschroom (Cr)

2402515V103.3mg/kg dskobalt (Co)

1909640V3318mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15V0.640.46mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850V4430mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V187mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140V420200mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV1700680mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.520.52mg/kg dsnaftaleen

1.21.2mg/kg dsfenantreen

0.580.58mg/kg dsanthraceen

1.61.6mg/kg dsfluoranteen

0.690.69mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.860.86mg/kg dschryseen

0.440.44mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.590.59mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.390.39mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.410.41mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V7.37.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.0820.032mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.130.05mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.160.064mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.100.039mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.100.039mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.170.065mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0590.023mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NV0.800.31mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.0054< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.032< 0.018mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00770.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00510.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0180.007mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0036< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008NV0.00510.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008V< 0.0018< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V< 0.0018< 0.001mg/kg dsendrin

0.0005V< 0.0018< 0.001mg/kg dstelodrin

0.001V< 0.0018< 0.001mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0036< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001V< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V< 0.0018< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V< 0.0018< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0100.004mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0150.006mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003V0.00510.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.0680.027mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00870.003mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V< 0.00360.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V< 0.00720.003mg/kg dssom HCHs (4)

40.002V< 0.00360.001mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.110.042mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 5686300:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib 4hMonsteromschrijving

5686301Monsterreferentie

Lutum/Humus

1012.3% (m/m ds)Organische stof

2523.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

852920NoV9091mg/kg dsarseen (As)

@15001400mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6NoV1617mg/kg dscadmium (Cd)

38012055NV330320mg/kg dschroom (Cr)

2402515V2423mg/kg dskobalt (Co)

1909640NoV310320mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15NV8.98.9mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

58013850NV410420mg/kg dslood (Pb)

20051.5NV6.66.6mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035NV5351mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140NoV21002100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190NV23002800mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.43mg/kg dsnaftaleen

3.54.3mg/kg dsfenantreen

1.62mg/kg dsanthraceen

4.35.3mg/kg dsfluoranteen

2.02.4mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.22.7mg/kg dschryseen

1.31.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.41.7mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.891.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.11.4mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV2126mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015NV0.0760.093mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002NV0.110.132mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015NV0.170.204mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045NV0.0980.121mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004NV0.0990.122mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035NV0.170.206mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025NV0.0590.073mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02NV0.770.95mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

50.0160.003V< 0.0017< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.020< 0.035mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0210.026mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00980.012mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0220.027mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0011< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.110.13mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00130.0008V0.0011< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0080.008V0.00410.005mg/kg dsdieldrin

0.00350.0035V0.0011< 0.002mg/kg dsendrin

0.0005NV0.0011< 0.002mg/kg dstelodrin

0.001NV0.0017< 0.003mg/kg dsisodrin

40.0040.0007V0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.00210.0009V0.0011< 0.002mg/kg dsalfa-endosulfan

< 0.0011< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.00120.001V0.0011< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.00650.002V0.0028< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

0.0030.003V0.0011< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0011< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0017< 0.003mg/kg dschloordaan (cis)

0.0017< 0.003mg/kg dschloordaan (trans)

0.0070.0025NV0.0130.016mg/kg dspentachloorbenzeen

0.0440.0085V0.0370.046mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00750.003V0.0011< 0.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

40.30.3V0.180.22mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

40.0150.015V0.00630.008mg/kg dssom drins (3)

40.0040.002V0.00230.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

20.010.01V0.00630.008mg/kg dssom HCHs (4)

40.002NV0.00340.004mg/kg dssom chloordaan

0.4V0.210.25mg/kg dssom OCBs (waterbodem)

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5686301:

Legenda

Nooit verspreidbaarNoV

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet verspreidbaarNV

VerspreidbaarV
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Bbk verspreiding zoute wateren (T7) 
 



Toetsdatum: 30 mei 2018 14:13BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.7 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zout
oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

770111Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 kleiMonsteromschrijving

5675873Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.4% (m/m ds)Organische stof

2519.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NV8176mg/kg dsarseen (As)

@750610mg/kg dsbarium (Ba)

4NV9.59.4mg/kg dscadmium (Cd)

120NV240210mg/kg dschroom (Cr)

1613mg/kg dskobalt (Co)

60NoV220200mg/kg dskoper (Cu)

1.2NV8.68.1mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV240230mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V4235mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV12001100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV19002200mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.961.1mg/kg dsnaftaleen

2.02.3mg/kg dsfenantreen

1.31.5mg/kg dsanthraceen

2.52.9mg/kg dsfluoranteen

1.11.3mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.41.6mg/kg dschryseen

0.800.91mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.961.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.650.74mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.750.85mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV1314mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.140.164mg/kg dsPCB - 28

0.130.152mg/kg dsPCB - 52

0.170.192mg/kg dsPCB - 101

0.110.127mg/kg dsPCB - 118

0.0960.11mg/kg dsPCB - 138

0.160.183mg/kg dsPCB - 153

0.0570.065mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NV0.870.99mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

0.00700.008mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.014< 0.022mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0031< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0012< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0110.013mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0012< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0012< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0012< 0.002mg/kg dsaldrin

0.00530.006mg/kg dsdieldrin

0.0012< 0.002mg/kg dsendrin

@0.0012< 0.002mg/kg dstelodrin

@0.0018< 0.003mg/kg dsisodrin

0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0012< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.0025< 0.004mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0012< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0012< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.0037< 0.006mg/kg dsbeta - HCH

0.0012< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0012< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0012< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0012< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0120.014mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.0150.017mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.00960.011mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0320.036mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00770.009mg/kg dssom drins (3)

0.00250.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.00740.008mg/kg dssom HCHs (4)

0.00250.003mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675873:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 slib 1Monsteromschrijving

5675874Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.0% (m/m ds)Organische stof

2514.3% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NV6253mg/kg dsarseen (As)

@950620mg/kg dsbarium (Ba)

4NoV1413mg/kg dscadmium (Cd)

120NoV380300mg/kg dschroom (Cr)

1812mg/kg dskobalt (Co)

60NoV190160mg/kg dskoper (Cu)

1.2NV9.98.7mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV220190mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V4632mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV1100830mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250V810810mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.320.32mg/kg dsnaftaleen

0.530.53mg/kg dsfenantreen

0.920.92mg/kg dsanthraceen

0.790.79mg/kg dsfluoranteen

0.370.37mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.480.48mg/kg dschryseen

0.240.24mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.320.32mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.210.21mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.270.27mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8V4.44.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.110.109mg/kg dsPCB - 28

0.110.11mg/kg dsPCB - 52

0.100.105mg/kg dsPCB - 101

0.0540.054mg/kg dsPCB - 118

0.0600.06mg/kg dsPCB - 138

0.100.1mg/kg dsPCB - 153

0.0330.033mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NV0.570.57mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

0.0100.01mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0098< 0.014mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0014< 0.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0014< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00500.005mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0014< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0014< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0014< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0014< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.0014< 0.002mg/kg dsendrin

@0.0014< 0.002mg/kg dstelodrin

@0.0014< 0.002mg/kg dsisodrin

0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0014< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.0014< 0.002mg/kg dsalfa-endosulfan

@0.0021< 0.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0014< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.0014< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.0014< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0014< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0014< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0014< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0110.011mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.0160.016mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.0180.018mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0200.02mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00420.004mg/kg dssom drins (3)

0.00280.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.00560.006mg/kg dssom HCHs (4)

0.00280.003mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675874:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak2 slib 2Monsteromschrijving

5675875Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.5% (m/m ds)Organische stof

2514.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NV7865mg/kg dsarseen (As)

@1300820mg/kg dsbarium (Ba)

4NV1412mg/kg dscadmium (Cd)

120NV360280mg/kg dschroom (Cr)

2315mg/kg dskobalt (Co)

60NoV250200mg/kg dskoper (Cu)

1.2NoV119.5mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV270230mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V5236mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV15001100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV21001800mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

11mg/kg dsnaftaleen

1.61.6mg/kg dsfenantreen

2.22.2mg/kg dsanthraceen

2.32.3mg/kg dsfluoranteen

1.11.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.41.4mg/kg dschryseen

0.750.75mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.780.78mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.570.57mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.510.51mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV1212mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.310.265mg/kg dsPCB - 28

0.260.217mg/kg dsPCB - 52

0.280.241mg/kg dsPCB - 101

0.160.138mg/kg dsPCB - 118

0.170.146mg/kg dsPCB - 138

0.280.24mg/kg dsPCB - 153

0.0990.084mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NoV1.61.3mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

0.0110.009mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.021< 0.025mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0041< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0025< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.012mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0041< 0.005mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.0016< 0.002mg/kg dsendrin

@0.0016< 0.002mg/kg dstelodrin

@0.0016< 0.002mg/kg dsisodrin

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.0041< 0.005mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.0016< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.0016< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0016< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0260.022mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02NV0.0330.028mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.0270.023mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0470.04mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00490.004mg/kg dssom drins (3)

0.00330.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.00660.006mg/kg dssom HCHs (4)

0.00330.003mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675875:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 kleiMonsteromschrijving

5675876Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.4% (m/m ds)Organische stof

2524.8% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NV7778mg/kg dsarseen (As)

@820810mg/kg dsbarium (Ba)

4NV7.27.5mg/kg dscadmium (Cd)

120NV190190mg/kg dschroom (Cr)

1515mg/kg dskobalt (Co)

60NV170170mg/kg dskoper (Cu)

1.2NV7.47.4mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV200200mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V3737mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV920930mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV35004000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.83.2mg/kg dsnaftaleen

3.94.4mg/kg dsfenantreen

1.82mg/kg dsanthraceen

4.34.9mg/kg dsfluoranteen

1.92.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.52.8mg/kg dschryseen

1.31.5mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.61.8mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.961.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.11.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV2225mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.250.288mg/kg dsPCB - 28

0.200.229mg/kg dsPCB - 52

0.260.296mg/kg dsPCB - 101

0.180.21mg/kg dsPCB - 118

0.180.201mg/kg dsPCB - 138

0.250.285mg/kg dsPCB - 153

0.0990.113mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NoV1.41.6mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

0.0120.014mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.012< 0.02mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00610.007mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0018< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0170.019mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0018< 0.003mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0018< 0.003mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0018< 0.003mg/kg dsaldrin

0.0018< 0.003mg/kg dsdieldrin

0.0018< 0.003mg/kg dsendrin

@0.0018< 0.003mg/kg dstelodrin

@0.0018< 0.003mg/kg dsisodrin

0.0018< 0.003mg/kg dsheptachloor

0.0098< 0.016mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0018< 0.003mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.0018< 0.003mg/kg dsalfa-endosulfan

@0.0018< 0.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0018< 0.003mg/kg dsalfa - HCH

0.0018< 0.003mg/kg dsbeta - HCH

0.0018< 0.003mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0018< 0.003mg/kg dsdelta - HCH

0.0031< 0.005mg/kg dschloordaan (cis)

0.0018< 0.003mg/kg dschloordaan (trans)

0.0210.024mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02NV0.0280.032mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.0180.02mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0410.046mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00550.006mg/kg dssom drins (3)

0.0120.013mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.00740.008mg/kg dssom HCHs (4)

0.00490.006mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675876:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 1Monsteromschrijving

5675877Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.9% (m/m ds)Organische stof

2523.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NoV9695mg/kg dsarseen (As)

@15001400mg/kg dsbarium (Ba)

4NV1212mg/kg dscadmium (Cd)

120NV280270mg/kg dschroom (Cr)

1918mg/kg dskobalt (Co)

60NoV260260mg/kg dskoper (Cu)

1.2NoV1313mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV320320mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45NV4846mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV14001400mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV28003100mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.41.5mg/kg dsnaftaleen

2.32.5mg/kg dsfenantreen

1.31.4mg/kg dsanthraceen

3.13.4mg/kg dsfluoranteen

1.51.6mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.92.1mg/kg dschryseen

1.11.2mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.31.4mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.870.95mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.01.1mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV1617mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0013< 0.002mg/kg dsPCB - 52

0.00280.003mg/kg dsPCB - 101

0.00180.002mg/kg dsPCB - 118

0.00280.003mg/kg dsPCB - 138

0.00370.004mg/kg dsPCB - 153

0.00280.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1V0.0160.017mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

0.0100.011mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00180.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00180.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00064< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.00064< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.00064< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.00064< 0.001mg/kg dsendrin

@< 0.00064< 0.001mg/kg dstelodrin

@< 0.00064< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00064< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

< 0.00064< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0013< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

< 0.00064< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

< 0.00064< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

< 0.00064< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00064< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00064< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00064< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

< 0.00064< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V< 0.00064< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.00064< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02V0.00620.007mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

< 0.00190.002mg/kg dssom drins (3)

< 0.00130.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

< 0.00260.003mg/kg dssom HCHs (4)

< 0.00130.001mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675877:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 2Monsteromschrijving

5675878Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.8% (m/m ds)Organische stof

2516.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NV8372mg/kg dsarseen (As)

@15001100mg/kg dsbarium (Ba)

4NoV1816mg/kg dscadmium (Cd)

120NV350290mg/kg dschroom (Cr)

1914mg/kg dskobalt (Co)

60NoV260220mg/kg dskoper (Cu)

1.2NoV1110mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV290260mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V5643mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV15001200mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV23002000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.21.2mg/kg dsnaftaleen

2.12.1mg/kg dsfenantreen

1.31.3mg/kg dsanthraceen

2.92.9mg/kg dsfluoranteen

1.21.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.61.6mg/kg dschryseen

0.890.89mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.70.7mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.810.81mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV1414mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.240.207mg/kg dsPCB - 28

0.180.158mg/kg dsPCB - 52

0.210.182mg/kg dsPCB - 101

0.140.126mg/kg dsPCB - 118

0.130.111mg/kg dsPCB - 138

0.190.17mg/kg dsPCB - 153

0.0730.064mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NoV1.21mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

0.00910.008mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.019< 0.024mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0040< 0.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0024< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.012mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0016< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0016< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.0016< 0.002mg/kg dsendrin

@0.0016< 0.002mg/kg dstelodrin

@0.0016< 0.002mg/kg dsisodrin

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.0032< 0.004mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.0040< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

0.0016< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0016< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0016< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0160.014mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.0200.018mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.0160.014mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0420.037mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00480.004mg/kg dssom drins (3)

0.00320.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.00880.008mg/kg dssom HCHs (4)

0.00320.003mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675878:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 3Monsteromschrijving

5675879Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.4% (m/m ds)Organische stof

2522.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NoV8987mg/kg dsarseen (As)

@12001100mg/kg dsbarium (Ba)

4NV1111mg/kg dscadmium (Cd)

120NV260250mg/kg dschroom (Cr)

1716mg/kg dskobalt (Co)

60NoV260250mg/kg dskoper (Cu)

1.2NoV1010mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV300290mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V4845mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV14001300mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV34003500mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.81.9mg/kg dsnaftaleen

3.73.8mg/kg dsfenantreen

1.81.9mg/kg dsanthraceen

4.74.9mg/kg dsfluoranteen

2.02.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.52.6mg/kg dschryseen

1.31.4mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.61.7mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.11.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.21.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV2223mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0160.017mg/kg dsPCB - 28

0.0150.016mg/kg dsPCB - 52

0.0230.024mg/kg dsPCB - 101

0.0170.018mg/kg dsPCB - 118

0.0180.019mg/kg dsPCB - 138

0.0280.029mg/kg dsPCB - 153

0.0120.013mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NV0.130.14mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

0.0110.011mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0020< 0.003mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00190.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00190.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00067< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.00067< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.00067< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.00067< 0.001mg/kg dsendrin

@0.0013< 0.002mg/kg dstelodrin

@< 0.00067< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00067< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

< 0.00067< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0013< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

< 0.00067< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

< 0.00067< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

< 0.00067< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00067< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

0.0013< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00067< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0020< 0.003mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.00580.006mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.000960.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02V0.00790.008mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

< 0.00200.002mg/kg dssom drins (3)

< 0.00130.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

< 0.00270.003mg/kg dssom HCHs (4)

0.00200.002mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5675879:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet verspreidbaarNV

VerspreidbaarV

Nooit verspreidbaarNoV
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Toetsdatum: 7 juni 2018 14:18BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.7 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zout
oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

770112Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 kleiMonsteromschrijving

5675880Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@199199mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.115V0.0300.006mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

0.0440.023mg/kg dssom TBT TFT

0.110.023mg/kg dssom TBT TFT

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5675880:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 1Monsteromschrijving

5675881Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.115V0.0350.007mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

0.0490.025mg/kg dssom TBT TFT

0.130.025mg/kg dssom TBT TFT

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5675881:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 2Monsteromschrijving

5675882Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.115V0.0550.011mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

0.0690.035mg/kg dssom TBT TFT

0.180.035mg/kg dssom TBT TFT

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5675882:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak3 slib 3Monsteromschrijving

5675883Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof (H)

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

GCMS onderzoek - organotin verbindingen

0.115V< 0.014< 0.004mgSn/kg dstributyltin

< 0.014< 0.004mgSn/kg dstrifenyltin

GCMS onderzoek - organotin verbindingen (som)

< 0.0280.015mg/kg dssom TBT TFT

< 0.0750.015mg/kg dssom TBT TFT

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5675883:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

VerspreidbaarV

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H
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Toetsdatum: 31 mei 2018 16:41BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.7 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zout
oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

770173Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 kleiMonsteromschrijving

5676006Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.3% (m/m ds)Organische stof

2517.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NoV9581mg/kg dsarseen (As)

@600460mg/kg dsbarium (Ba)

4NV5.64.7mg/kg dscadmium (Cd)

120V10085mg/kg dschroom (Cr)

129.4mg/kg dskobalt (Co)

60NV11089mg/kg dskoper (Cu)

1.2NV3.33mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV240210mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V2822mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV1100900mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250V1400880mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.610.61mg/kg dsnaftaleen

2.22.2mg/kg dsfenantreen

0.750.75mg/kg dsanthraceen

2.22.2mg/kg dsfluoranteen

0.760.76mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.910.91mg/kg dschryseen

0.430.43mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.560.56mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.480.48mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.460.46mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV9.49.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0130.008mg/kg dsPCB - 28

0.0140.009mg/kg dsPCB - 52

0.0220.014mg/kg dsPCB - 101

0.0160.01mg/kg dsPCB - 118

0.0170.011mg/kg dsPCB - 138

0.0250.016mg/kg dsPCB - 153

0.0110.007mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1V0.120.075mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.0033< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0022< 0.002mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0011< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0011< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0011< 0.001mg/kg dsendrin

@< 0.0011< 0.001mg/kg dstelodrin

@< 0.0011< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

< 0.0011< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0022< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

< 0.0011< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

< 0.0011< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

< 0.0011< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0011< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0011< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0011< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0022< 0.002mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.00480.003mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0011< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02V0.00780.005mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

< 0.00330.002mg/kg dssom drins (3)

< 0.00220.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

< 0.00440.003mg/kg dssom HCHs (4)

< 0.00220.001mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5676006:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 slib 1Monsteromschrijving

5676007Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

2510.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29V1813mg/kg dsarseen (As)

@420220mg/kg dsbarium (Ba)

4V2.11.5mg/kg dscadmium (Cd)

120V7150mg/kg dschroom (Cr)

147.6mg/kg dskobalt (Co)

60V7649mg/kg dskoper (Cu)

1.2V1.41.1mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110V7859mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V3520mg/kg dsnikkel (Ni)

365V520320mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250V1000380mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.240.24mg/kg dsnaftaleen

0.570.57mg/kg dsfenantreen

0.330.33mg/kg dsanthraceen

1.11.1mg/kg dsfluoranteen

0.60.6mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.720.72mg/kg dschryseen

0.430.43mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.520.52mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.470.47mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.430.43mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8V5.45.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.810.307mg/kg dsPCB - 28

0.600.229mg/kg dsPCB - 52

0.670.253mg/kg dsPCB - 101

0.400.152mg/kg dsPCB - 118

0.390.148mg/kg dsPCB - 138

0.600.228mg/kg dsPCB - 153

0.210.079mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NoV3.71.4mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.0055< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.053< 0.029mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0130.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0055< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0420.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0037< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0037< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0037< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0037< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.0037< 0.002mg/kg dsendrin

@0.0037< 0.002mg/kg dstelodrin

@0.0037< 0.002mg/kg dsisodrin

0.0037< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0500.019mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0037< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.011< 0.006mg/kg dsalfa-endosulfan

@0.0074< 0.004mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0037< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.0037< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.0037< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0037< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0037< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0037< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

0.0530.02mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02NV0.0680.026mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.0740.028mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.120.046mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.0110.004mg/kg dssom drins (3)

0.0540.02mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.0150.006mg/kg dssom HCHs (4)

0.00740.003mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5676007:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 kleiMonsteromschrijving

5676008Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.9% (m/m ds)Organische stof

2514.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29V3227mg/kg dsarseen (As)

@950610mg/kg dsbarium (Ba)

4NV5.75mg/kg dscadmium (Cd)

120NV170130mg/kg dschroom (Cr)

1812mg/kg dskobalt (Co)

60NV130100mg/kg dskoper (Cu)

1.2NV3.22.8mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV170150mg/kg dslood (Pb)

1.91.9mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V4833mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV1000760mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV16001400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.31.3mg/kg dsnaftaleen

1616mg/kg dsfenantreen

4.44.4mg/kg dsanthraceen

1313mg/kg dsfluoranteen

4.84.8mg/kg dsbenzo(a)antraceen

4.54.5mg/kg dschryseen

2.82.8mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

3.63.6mg/kg dsbenzo(a)pyreen

2.42.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

2.32.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NoV5555mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.150.136mg/kg dsPCB - 28

0.100.089mg/kg dsPCB - 52

0.0880.078mg/kg dsPCB - 101

0.0560.05mg/kg dsPCB - 118

0.0270.024mg/kg dsPCB - 138

0.0910.081mg/kg dsPCB - 153

0.0380.034mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NV0.550.49mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.0024< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.024< 0.03mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0016< 0.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0016< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00560.005mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00079< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00079< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.00079< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0016< 0.002mg/kg dsdieldrin

< 0.00079< 0.001mg/kg dsendrin

@< 0.00079< 0.001mg/kg dstelodrin

@< 0.00079< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00079< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

< 0.00079< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0016< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0016< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.0039< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

< 0.00079< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00079< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00079< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

0.0039< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

0.00900.008mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.0160.014mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.00900.008mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0340.03mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00310.003mg/kg dssom drins (3)

< 0.00160.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.00710.006mg/kg dssom HCHs (4)

0.00470.004mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5676008:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 slib 1Monsteromschrijving

5676009Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.4% (m/m ds)Organische stof

2522.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29V1715mg/kg dsarseen (As)

@400360mg/kg dsbarium (Ba)

4V1.61.4mg/kg dscadmium (Cd)

120V6561mg/kg dschroom (Cr)

119.6mg/kg dskobalt (Co)

60V6759mg/kg dskoper (Cu)

1.2V1.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110V6862mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V2927mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV420370mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250V1200630mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.160.16mg/kg dsnaftaleen

0.550.55mg/kg dsfenantreen

0.310.31mg/kg dsanthraceen

1.11.1mg/kg dsfluoranteen

0.510.51mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.710.71mg/kg dschryseen

0.410.41mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.520.52mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.390.39mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.390.39mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8V5.05mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0330.018mg/kg dsPCB - 28

0.0240.013mg/kg dsPCB - 52

0.0350.019mg/kg dsPCB - 101

0.0300.016mg/kg dsPCB - 118

0.0350.019mg/kg dsPCB - 138

0.0480.026mg/kg dsPCB - 153

0.0260.014mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NV0.230.12mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.0039< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0039< 0.003mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00740.004mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00560.003mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.00190.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0013< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsendrin

@< 0.0013< 0.001mg/kg dstelodrin

@< 0.0013< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0026< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

< 0.0013< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

< 0.0013< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

< 0.0013< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0013< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0013< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0039< 0.003mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.0091< 0.007mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.00370.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02V0.0210.012mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

< 0.00390.002mg/kg dssom drins (3)

< 0.00260.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

< 0.00520.003mg/kg dssom HCHs (4)

< 0.00260.001mg/kg dssom chloordaan

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 5676009:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak6 slib 2Monsteromschrijving

5676010Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.8% (m/m ds)Organische stof

2521.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29V1816mg/kg dsarseen (As)

@490440mg/kg dsbarium (Ba)

4V3.73.2mg/kg dscadmium (Cd)

120V9589mg/kg dschroom (Cr)

1110mg/kg dskobalt (Co)

60NV10090mg/kg dskoper (Cu)

1.2NV1.51.4mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV140130mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V3733mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV670590mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250V790460mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.130.13mg/kg dsnaftaleen

0.460.46mg/kg dsfenantreen

0.280.28mg/kg dsanthraceen

0.840.84mg/kg dsfluoranteen

0.420.42mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.520.52mg/kg dschryseen

0.290.29mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.340.34mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.260.26mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.280.28mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8V3.83.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0380.022mg/kg dsPCB - 28

0.0280.016mg/kg dsPCB - 52

0.0400.023mg/kg dsPCB - 101

0.0330.019mg/kg dsPCB - 118

0.0380.022mg/kg dsPCB - 138

0.0500.029mg/kg dsPCB - 153

0.0280.016mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NV0.250.15mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.0036< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0072< 0.006mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00520.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00170.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00520.003mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0012< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0012< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0012< 0.001mg/kg dsendrin

@0.00170.001mg/kg dstelodrin

@< 0.0012< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.0024< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.00520.003mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0024< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

< 0.0012< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

< 0.0012< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

< 0.0012< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0012< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.00860.005mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.0160.009mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.00340.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02V0.0220.013mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

< 0.00360.002mg/kg dssom drins (3)

0.00360.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

< 0.00480.003mg/kg dssom HCHs (4)

< 0.00240.001mg/kg dssom chloordaan

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 5676010:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet verspreidbaarNV

VerspreidbaarV

Nooit verspreidbaarNoV
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Toetsdatum: 5 juni 2018 08:44BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.7 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zout
oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

772252Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak1 zandMonsteromschrijving

5680853Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29V179.6mg/kg dsarseen (As)

@32082mg/kg dsbarium (Ba)

4V0.560.33mg/kg dscadmium (Cd)

120V4122mg/kg dschroom (Cr)

236.6mg/kg dskobalt (Co)

60V7034mg/kg dskoper (Cu)

1.2V0.270.19mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110V5636mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V4716mg/kg dsnikkel (Ni)

365V660280mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250V< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.050.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8V0.360.36mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.00450.001mg/kg dsPCB - 52

0.00450.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1V0.0250.006mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.0095< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0032< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0032< 0.001mg/kg dsendrin

@< 0.0032< 0.001mg/kg dstelodrin

@< 0.0032< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0064< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

< 0.0032< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

< 0.0032< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

< 0.0032< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02V< 0.0190.004mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

< 0.00950.002mg/kg dssom drins (3)

< 0.00640.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

< 0.0130.003mg/kg dssom HCHs (4)

< 0.00640.001mg/kg dssom chloordaan

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5680853:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 kleiMonsteromschrijving

5680854Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.2% (m/m ds)Organische stof

2515.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NoV11091mg/kg dsarseen (As)

@940640mg/kg dsbarium (Ba)

4NV108.6mg/kg dscadmium (Cd)

120V12095mg/kg dschroom (Cr)

1712mg/kg dskobalt (Co)

60NV150120mg/kg dskoper (Cu)

1.2NV4.84.2mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV360310mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V3324mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV20001500mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV28002000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.31.3mg/kg dsnaftaleen

3.43.4mg/kg dsfenantreen

1.61.6mg/kg dsanthraceen

4.74.7mg/kg dsfluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.62.6mg/kg dschryseen

1.31.3mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.51.5mg/kg dsbenzo(a)pyreen

11mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.970.97mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV2121mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.180.127mg/kg dsPCB - 28

0.200.146mg/kg dsPCB - 52

0.240.17mg/kg dsPCB - 101

0.180.133mg/kg dsPCB - 118

0.160.112mg/kg dsPCB - 138

0.230.169mg/kg dsPCB - 153

0.100.074mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NoV1.30.93mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.0029< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.026< 0.027mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00830.006mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0039< 0.004mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0260.019mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00097< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00097< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0019< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.0029< 0.003mg/kg dsendrin

@< 0.00097< 0.001mg/kg dstelodrin

@< 0.00097< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.018< 0.018mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0019< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0019< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.0029< 0.003mg/kg dsbeta - HCH

< 0.00097< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0210.015mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.0250.018mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.00140.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0670.048mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00580.004mg/kg dssom drins (3)

< 0.00190.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.00680.005mg/kg dssom HCHs (4)

< 0.00190.001mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5680854:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 zandMonsteromschrijving

5680855Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29V< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@23060mg/kg dsbarium (Ba)

4V< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

120V< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

60V167.6mg/kg dskoper (Cu)

1.2V0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110V5535mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V186mg/kg dsnikkel (Ni)

365V15062mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250V< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.110.11mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8V0.450.45mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00500.001mg/kg dsPCB - 28

0.0100.002mg/kg dsPCB - 52

0.0100.002mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0100.002mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1V0.0460.009mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.010< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

@< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

< 0.0035< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02V< 0.0210.004mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

< 0.0140.003mg/kg dssom HCHs (4)

< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5680855:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet verspreidbaarNV

VerspreidbaarV

Nooit verspreidbaarNoV
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Toetsdatum: 6 juni 2018 14:43BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.7 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zout
oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

772544Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5 slib 2Monsteromschrijving

5681434Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.3% (m/m ds)Organische stof

2523.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29V1413mg/kg dsarseen (As)

@270260mg/kg dsbarium (Ba)

4V1.91.6mg/kg dscadmium (Cd)

120V5452mg/kg dschroom (Cr)

9.89.3mg/kg dskobalt (Co)

60NV6961mg/kg dskoper (Cu)

1.2V1.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110V7972mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V2625mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV410370mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250V1600690mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.260.26mg/kg dsnaftaleen

11mg/kg dsfenantreen

0.50.5mg/kg dsanthraceen

1.71.7mg/kg dsfluoranteen

0.80.8mg/kg dsbenzo(a)antraceen

11mg/kg dschryseen

0.590.59mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.740.74mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.510.51mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.590.59mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8V7.77.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.110.048mg/kg dsPCB - 28

0.100.045mg/kg dsPCB - 52

0.0980.042mg/kg dsPCB - 101

0.0790.034mg/kg dsPCB - 118

0.0720.031mg/kg dsPCB - 138

0.0420.018mg/kg dsPCB - 153

0.0670.029mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NV0.570.25mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.0049< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0081< 0.005mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00470.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0140.006mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0016< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0016< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0016< 0.001mg/kg dsendrin

@< 0.0016< 0.001mg/kg dstelodrin

@< 0.0016< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.00930.004mg/kg dsalfa-endosulfan

@0.00700.003mg/kg dsendosulfansulfaat

< 0.0016< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

< 0.0016< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

< 0.0016< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0016< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0016< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0016< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0160.007mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.0160.007mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.00700.003mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02V0.0320.014mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

< 0.00490.002mg/kg dssom drins (3)

< 0.00330.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

< 0.00650.003mg/kg dssom HCHs (4)

< 0.00330.001mg/kg dssom chloordaan

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 5681434:

Pagina 2 van 10



Pagina 3 van 10

MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib -0Monsteromschrijving

5681435Monsterreferentie

Lutum/Humus

109.3% (m/m ds)Organische stof

2524.7% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NV8483mg/kg dsarseen (As)

@12001200mg/kg dsbarium (Ba)

4NoV2020mg/kg dscadmium (Cd)

120NV320320mg/kg dschroom (Cr)

1616mg/kg dskobalt (Co)

60NoV320310mg/kg dskoper (Cu)

1.2NoV1313mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV340340mg/kg dslood (Pb)

2.22.2mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V4545mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV17001700mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV32003000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.82.8mg/kg dsnaftaleen

55mg/kg dsfenantreen

3.63.6mg/kg dsanthraceen

6.96.9mg/kg dsfluoranteen

33mg/kg dsbenzo(a)antraceen

3.63.6mg/kg dschryseen

1.91.9mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.61.6mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.81.8mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV3232mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.530.494mg/kg dsPCB - 28

0.270.254mg/kg dsPCB - 52

0.310.288mg/kg dsPCB - 101

0.260.24mg/kg dsPCB - 118

0.210.197mg/kg dsPCB - 138

0.310.292mg/kg dsPCB - 153

0.130.122mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NoV2.01.9mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

0.00430.004mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.033< 0.044mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0240.022mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0023< 0.003mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0280.026mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00075< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00075< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.00075< 0.001mg/kg dsaldrin

0.0015< 0.002mg/kg dsdieldrin

< 0.00075< 0.001mg/kg dsendrin

@0.0015< 0.002mg/kg dstelodrin

@< 0.00075< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.00075< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.0310.029mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00075< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.0280.026mg/kg dsalfa-endosulfan

@0.0038< 0.005mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0015< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

< 0.00075< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.0015< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0015< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0023< 0.003mg/kg dschloordaan (cis)

0.0038< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

0.0290.027mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02NV0.0450.042mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.0300.028mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0880.082mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00300.003mg/kg dssom drins (3)

0.0320.03mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.00530.005mg/kg dssom HCHs (4)

0.00600.006mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5681435:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib -1Monsteromschrijving

5681436Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.4% (m/m ds)Organische stof

2521.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NV5954mg/kg dsarseen (As)

@880770mg/kg dsbarium (Ba)

4NV8.78mg/kg dscadmium (Cd)

120V11099mg/kg dschroom (Cr)

1311mg/kg dskobalt (Co)

60NV180160mg/kg dskoper (Cu)

1.2NV6.66.2mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV260240mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V2825mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV17001500mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV29002400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.32.3mg/kg dsnaftaleen

4.24.2mg/kg dsfenantreen

33mg/kg dsanthraceen

66mg/kg dsfluoranteen

2.92.9mg/kg dsbenzo(a)antraceen

3.33.3mg/kg dschryseen

1.71.7mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.41.4mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.81.8mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV2929mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.350.293mg/kg dsPCB - 28

0.200.169mg/kg dsPCB - 52

0.250.211mg/kg dsPCB - 101

0.150.127mg/kg dsPCB - 118

0.160.132mg/kg dsPCB - 138

0.270.228mg/kg dsPCB - 153

0.110.089mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NoV1.51.2mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

0.00480.004mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.033< 0.04mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0130.011mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0033< 0.004mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0190.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00083< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00083< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0017< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0025< 0.003mg/kg dsdieldrin

< 0.00083< 0.001mg/kg dsendrin

@< 0.00083< 0.001mg/kg dstelodrin

@< 0.00083< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.00083< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00083< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0017< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

< 0.00083< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0017< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0017< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.0067< 0.008mg/kg dsbeta - HCH

< 0.00083< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0017< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

< 0.00083< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00083< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0230.019mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02NV0.0370.031mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.0270.023mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0700.059mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00500.004mg/kg dssom drins (3)

0.00250.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.0110.009mg/kg dssom HCHs (4)

< 0.00170.001mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5681436:

Pagina 6 van 10



Pagina 7 van 10

MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib 3Monsteromschrijving

5681437Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.7% (m/m ds)Organische stof

2523.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29V2220mg/kg dsarseen (As)

@490460mg/kg dsbarium (Ba)

4NV6.15.1mg/kg dscadmium (Cd)

120V120120mg/kg dschroom (Cr)

1211mg/kg dskobalt (Co)

60NV110100mg/kg dskoper (Cu)

1.2NV3.73.5mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110V120110mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V3230mg/kg dsnikkel (Ni)

365NV620560mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250V21001000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.470.47mg/kg dsnaftaleen

0.910.91mg/kg dsfenantreen

1.21.2mg/kg dsanthraceen

1.31.3mg/kg dsfluoranteen

0.650.65mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.840.84mg/kg dschryseen

0.510.51mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.630.63mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.450.45mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.510.51mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8V7.57.5mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.190.088mg/kg dsPCB - 28

0.140.065mg/kg dsPCB - 52

0.160.073mg/kg dsPCB - 101

0.0980.046mg/kg dsPCB - 118

0.0830.039mg/kg dsPCB - 138

0.150.069mg/kg dsPCB - 153

0.0570.027mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NV0.870.41mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.0045< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.019< 0.013mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00640.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0130.006mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0015< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0015< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0015< 0.001mg/kg dsendrin

@< 0.0015< 0.001mg/kg dstelodrin

@< 0.0015< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

< 0.0015< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0030< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

< 0.0015< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

< 0.0015< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

< 0.0015< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0015< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0015< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

0.0074< 0.005mg/kg dschloordaan (trans)

0.0190.009mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.0360.017mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.0190.009mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0430.02mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

< 0.00450.002mg/kg dssom drins (3)

< 0.00300.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

< 0.00600.003mg/kg dssom HCHs (4)

0.00890.004mg/kg dssom chloordaan

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 5681437:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib dikMonsteromschrijving

5681438Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.9% (m/m ds)Organische stof

2524.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NV5955mg/kg dsarseen (As)

@11001100mg/kg dsbarium (Ba)

4NoV2421mg/kg dscadmium (Cd)

120NV330320mg/kg dschroom (Cr)

1919mg/kg dskobalt (Co)

60NoV400370mg/kg dskoper (Cu)

1.2NoV1212mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV360340mg/kg dslood (Pb)

6.26.2mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45NV5150mg/kg dsnikkel (Ni)

365NoV20001900mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV36002100mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

1.61.6mg/kg dsnaftaleen

2.22.2mg/kg dsfenantreen

2.62.6mg/kg dsanthraceen

3.13.1mg/kg dsfluoranteen

1.41.4mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.71.7mg/kg dschryseen

0.920.92mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.990.99mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.670.67mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.840.84mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV1616mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.560.331mg/kg dsPCB - 28

0.320.188mg/kg dsPCB - 52

0.350.206mg/kg dsPCB - 101

0.210.126mg/kg dsPCB - 118

0.230.133mg/kg dsPCB - 138

0.370.217mg/kg dsPCB - 153

0.160.092mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NoV2.21.3mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

0.00850.005mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.047< 0.04mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0047< 0.004mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0059< 0.005mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0270.016mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0012< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0024< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0036< 0.003mg/kg dsdieldrin

< 0.0012< 0.001mg/kg dsendrin

@< 0.0012< 0.001mg/kg dstelodrin

@0.0036< 0.003mg/kg dsisodrin

< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0012< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0024< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

< 0.0012< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0024< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0024< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.0095< 0.008mg/kg dsbeta - HCH

< 0.0012< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0024< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0012< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0360.021mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02NV0.100.06mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.0420.025mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0880.052mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00710.004mg/kg dssom drins (3)

0.00360.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.0150.009mg/kg dssom HCHs (4)

< 0.00240.001mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5681438:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet verspreidbaarNV

VerspreidbaarV

Nooit verspreidbaarNoV
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Toetsdatum: 25 juni 2018 12:57BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.7 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zout
oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

774597Certificaten

2018-0082-Feyenoord CityProject

MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak4 z+kMonsteromschrijving

5686300Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.9% (m/m ds)Organische stof

253.5% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29V106.2mg/kg dsarseen (As)

@28087mg/kg dsbarium (Ba)

4V1.00.67mg/kg dscadmium (Cd)

120V3218mg/kg dschroom (Cr)

103.3mg/kg dskobalt (Co)

60V3318mg/kg dskoper (Cu)

1.2V0.640.46mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110V4430mg/kg dslood (Pb)

< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45V187mg/kg dsnikkel (Ni)

365V420200mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250V1700680mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.520.52mg/kg dsnaftaleen

1.21.2mg/kg dsfenantreen

0.580.58mg/kg dsanthraceen

1.61.6mg/kg dsfluoranteen

0.690.69mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.860.86mg/kg dschryseen

0.440.44mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.590.59mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.390.39mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.410.41mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8V7.37.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0820.032mg/kg dsPCB - 28

0.130.05mg/kg dsPCB - 52

0.160.064mg/kg dsPCB - 101

0.100.039mg/kg dsPCB - 118

0.100.039mg/kg dsPCB - 138

0.170.065mg/kg dsPCB - 153

0.0590.023mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NV0.800.31mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.0054< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.032< 0.018mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00770.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00510.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0180.007mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0036< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.00510.002mg/kg dsaldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsendrin

@< 0.0018< 0.001mg/kg dstelodrin

@< 0.0018< 0.001mg/kg dsisodrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0036< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

< 0.0018< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

< 0.0018< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

0.0100.004mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02V0.0150.006mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.00510.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.0680.027mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00870.003mg/kg dssom drins (3)

< 0.00360.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

< 0.00720.003mg/kg dssom HCHs (4)

< 0.00360.001mg/kg dssom chloordaan

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 5686300:
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MWZoutToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

W vak5+6 slib 4hMonsteromschrijving

5686301Monsterreferentie

Lutum/Humus

1012.3% (m/m ds)Organische stof

2523.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

29NoV9091mg/kg dsarseen (As)

@15001400mg/kg dsbarium (Ba)

4NoV1617mg/kg dscadmium (Cd)

120NV330320mg/kg dschroom (Cr)

2423mg/kg dskobalt (Co)

60NoV310320mg/kg dskoper (Cu)

1.2NV8.98.9mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

110NV410420mg/kg dslood (Pb)

6.66.6mg/kg dsmolybdeen (Mo)

45NV5351mg/kg dsnikkel (Ni)

365NoV21002100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1250NV23002800mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

2.43mg/kg dsnaftaleen

3.54.3mg/kg dsfenantreen

1.62mg/kg dsanthraceen

4.35.3mg/kg dsfluoranteen

2.02.4mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.22.7mg/kg dschryseen

1.31.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.41.7mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.891.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.11.4mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

8NV2126mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0760.093mg/kg dsPCB - 28

0.110.132mg/kg dsPCB - 52

0.170.204mg/kg dsPCB - 101

0.0980.121mg/kg dsPCB - 118

0.0990.122mg/kg dsPCB - 138

0.170.206mg/kg dsPCB - 153

0.0590.073mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.1NV0.770.95mg/kg dssom PCBs (7)

Chloorfenolen

< 0.0017< 0.003mg/kg dspentachloorfenol
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.020< 0.035mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0210.026mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00980.012mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0220.027mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0011< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.110.13mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0011< 0.002mg/kg dsaldrin

0.00410.005mg/kg dsdieldrin

0.0011< 0.002mg/kg dsendrin

@0.0011< 0.002mg/kg dstelodrin

@0.0017< 0.003mg/kg dsisodrin

0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0011< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.0011< 0.002mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0011< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.0011< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.0028< 0.005mg/kg dsbeta - HCH

0.0011< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0011< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0017< 0.003mg/kg dschloordaan (cis)

0.0017< 0.003mg/kg dschloordaan (trans)

0.0130.016mg/kg dspentachloorbenzeen

0.02NV0.0370.046mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.0011< 0.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

0.02NV0.180.22mg/kg dssom DDD / DDE / DDTs

0.00630.008mg/kg dssom drins (3)

0.00230.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.00630.008mg/kg dssom HCHs (4)

0.00340.004mg/kg dssom chloordaan

Nooit verspreidbaarToetsoordeel monster 5686301:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet verspreidbaarNV

VerspreidbaarV

Nooit verspreidbaarNoV
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Sluftertoets 
 
 



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak1 zand
29-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 2,2
Droge stof gew. % 71,4
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 2,3
< 2 mm % d.s. 93,8
> 2 mm (puin) 6,2
zand % 91,5
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 0,3 4   50   
Kwik 0,2 1,2   50   
Koper* 34,0 60   5.000   
Nikkel 16,0 45   5.000   
Lood 36,0 110   5.000   
Zink* 280,0 365   20.000   
Chroom* 22,0 120   5.000   
Arseen* 9,6 29   50   
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 0,4 0,0 8,0   40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,006 0,0 0,10   3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 17,6 80,0 1.250   6.667    
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,001 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,002 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,004 0,0 0,02   
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,001 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,005 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak2 klei
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 11,4
Droge stof gew. % 59,6
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 70,4
< 2 mm % d.s. 100,0
> 2 mm (puin) 0,0
zand % 29,6
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 9,4 4 X 50   
Kwik 8,1 1,2 X 50   
Koper* 200,0 60 X X 5.000   
Nikkel 35,0 45   5.000   
Lood 230,0 110 X 5.000   
Zink* 1.100,0 365 X X 20.000   
Chroom* 210,0 120 X X 5.000   
Arseen* 76,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 14,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,990 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 2.200,0 1.929,8 1.250 X X 6.667   17.05.05
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,017 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,009 0,0
5 Isodrin 0,002 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,036 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,003 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,002 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,011 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,038 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak2 slib1
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 10,0
Droge stof gew. % 52,5
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 52,3
< 2 mm % d.s. 99,1
> 2 mm (puin) 0,9
zand % 46,8
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 13,0 4 X 50   
Kwik 8,7 1,2 X 50   
Koper* 160,0 60 X X 5.000   
Nikkel 32,0 45   5.000   
Lood 190,0 110 X 5.000   
Zink* 830,0 365 X X 20.000   
Chroom* 300,0 120 X X 5.000   
Arseen* 53,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 4,4 0,0 8,0   40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,570 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 810,0 810,0 1.250   6.667    
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,016 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,004 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,020 0,0 0,02   
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,003 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,003 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,018 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,045 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak2 slib2
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 8,5
Droge stof gew. % 60,4
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 50,4
< 2 mm % d.s. 99,3
> 2 mm (puin) 0,7
zand % 48,9
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 12,0 4 X 50   
Kwik 9,5 1,2 X 50   
Koper* 200,0 60 X X 5.000   
Nikkel 36,0 45   5.000   
Lood 230,0 110 X 5.000   
Zink* 1.100,0 365 X X 20.000   
Chroom* 280,0 120 X X 5.000   
Arseen* 65,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 12,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 1,300 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 1.800,0 2.117,6 1.250 X 50 6.667   17.05.05
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,028 0,0 0,02 X 1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,004 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,040 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,003 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,003 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,025 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,064 0,1 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak3 klei
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 11,4
Droge stof gew. % 52,6
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 80,0
< 2 mm % d.s. 99,6
> 2 mm (puin) 0,4
zand % 19,6
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,006 0,1   
  Metalen
Cadmium 7,5 4 X 50   
Kwik 7,4 1,2 X 50   
Koper* 170,0 60 X X 5.000   
Nikkel 37,0 45   5.000   
Lood 200,0 110 X 5.000   
Zink* 930,0 365 X X 20.000   
Chroom* 190,0 120 X X 5.000   
Arseen* 78,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 25,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 1,600 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 4.000,0 3.508,8 1.250 X X 6.667   17.05.05
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,032 0,0 0,02 X 1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,006 0,0
5 Isodrin 0,002 0,0 1   
6 Telodrin 0,002 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,046 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,002 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,002 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,002 0,0 1   
13 Heptachloor 0,002 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,013 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,020 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,074 0,1 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak3 slib 1
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 10,9
Droge stof gew. % 53,5
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 61,2
< 2 mm % d.s. 99,9
> 2 mm (puin) 0,1
zand % 38,7
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,007 0,1   
  Metalen
Cadmium 12,0 4 X 50   
Kwik 13,0 1,2 X 50   
Koper* 260,0 60 X X 5.000   
Nikkel 46,0 45 X 5.000   
Lood 320,0 110 X 5.000   
Zink* 1.400,0 365 X X 20.000   
Chroom* 270,0 120 X X 5.000   
Arseen* 95,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 17,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,017 0,0 0,10   3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 3.100,0 2.844,0 1.250 X X 6.667   17.05.05
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,001 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,002 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,007 0,0 0,02   
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,001 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,005 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak3 slib 2
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 8,8
Droge stof gew. % 57,6
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 58,3
< 2 mm % d.s. 99,8
> 2 mm (puin) 0,2
zand % 41,5
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,011 0,1   
  Metalen
Cadmium 16,0 4 X 50   
Kwik 10,0 1,2 X 50   
Koper* 220,0 60 X X 5.000   
Nikkel 43,0 45   5.000   
Lood 260,0 110 X 5.000   
Zink* 1.200,0 365 X X 20.000   
Chroom* 290,0 120 X X 5.000   
Arseen* 72,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 14,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 1,000 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 2.000,0 2.272,7 1.250 X X 6.667   17.05.05
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,018 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,004 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,037 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,003 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,003 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,014 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,043 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak3 slib 3
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 10,4
Droge stof gew. % 54,1
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 66,9
< 2 mm % d.s. 99,4
> 2 mm (puin) 0,6
zand % 32,5
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,002 0,1   
  Metalen
Cadmium 11,0 4 X 50   
Kwik 10,0 1,2 X 50   
Koper* 250,0 60 X X 5.000   
Nikkel 45,0 45   5.000   
Lood 290,0 110 X 5.000   
Zink* 1,0 365   20.000   
Chroom* 1.300,0 120 X X 5.000   
Arseen* 87,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 23,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,140 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 3.500,0 3.365,4 1.250 X X 6.667   17.05.05
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,006 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,002 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,008 0,0 0,02   
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,001 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,011 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak4 klei
29-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 7,2
Droge stof gew. % 58,4
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 53,6
< 2 mm % d.s. 75,6
> 2 mm (puin) 24,4
zand % 22,0
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 8,6 4 X 50   
Kwik 4,2 1,2 X 50   
Koper* 120,0 60 X X 5.000   
Nikkel 24,0 45   5.000   
Lood 310,0 110 X 5.000   
Zink* 1.500,0 365 X X 20.000   
Chroom* 95,0 120   5.000   
Arseen* 91,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 21,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,930 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 2.000,0 2.777,8 1.250 X X 6.667   17.05.05
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,018 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,004 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,048 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,002 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,001 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,025 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak4 z+k
29-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 3,9
Droge stof gew. % 73,6
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 5,6
< 2 mm % d.s. 99,0
> 2 mm (puin) 1,0
zand % 93,4
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 0,7 4   50   
Kwik 0,5 1,2   50   
Koper* 18,0 60   5.000   
Nikkel 7,0 45   5.000   
Lood 30,0 110   5.000   
Zink* 200,0 365   20.000   
Chroom* 18,0 120   5.000   
Arseen* 6,2 29   50   
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 7,3 0,0 8,0   40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,310 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 680,0 1.743,6 1.250   6.667    
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,060 0,2 0,02 X 1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,003 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,027 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,002 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,066 0,2 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak4 zand
29-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 0,5
Droge stof gew. % 86,5
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 3,0
< 2 mm % d.s. 95,5
> 2 mm (puin) 4,5
zand % 92,5
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 0,1 4   50   
Kwik 0,1 1,2   50   
Koper* 7,6 60   5.000   
Nikkel 6,0 45   5.000   
Lood 35,0 110   5.000   
Zink* 62,0 365   20.000   
Chroom* 5,0 120   5.000   
Arseen* 2,0 29   50   
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 0,5 0,0 8,0   40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,009 0,0 0,10   3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 17,6 88,0 1.250   6.667    
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,001 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,002 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,004 0,0 0,02   
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,001 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,005 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak5 klei
23-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 6,3
Droge stof gew. % 60,6
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 64,7
< 2 mm % d.s. 99,7
> 2 mm (puin) 0,3
zand % 35,0
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 4,7 4 X 50   
Kwik 3,0 1,2 X 50   
Koper* 89,0 60 X 50 5.000   
Nikkel 22,0 45   5.000   
Lood 210,0 110 X 5.000   
Zink* 900,0 365 X X 20.000   
Chroom* 85,0 120   5.000   
Arseen* 81,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 9,4 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,075 0,0 0,10   3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 880,0 1.396,8 1.250   6.667    
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,003 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,002 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,005 0,0 0,02   
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,001 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,008 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak5 slib 1
23-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 3,8
Droge stof gew. % 60,5
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 41,2
< 2 mm % d.s. 96,9
> 2 mm (puin) 3,1
zand % 55,7
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 1,5 4   50   
Kwik 1,1 1,2   50   
Koper* 49,0 60   5.000   
Nikkel 20,0 45   5.000   
Lood 59,0 110   5.000   
Zink* 320,0 365   20.000   
Chroom* 50,0 120   5.000   
Arseen* 13,0 29   50   
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 5,4 0,0 8,0   40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 1,400 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 380,0 1.000,0 1.250   6.667    
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,003 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,004 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,046 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,020 0,1 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,028 0,1 1   

Som 15 Pesticiden 0,057 0,1 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak5 slib 2
23-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 4,3
Droge stof gew. % 56,5
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 56,8
< 2 mm % d.s. 75,0
> 2 mm (puin) 25,0
zand % 18,2
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 1,6 4   50   
Kwik 1,0 1,2   50   
Koper* 61,0 60 X 50 5.000   
Nikkel 25,0 45   5.000   
Lood 72,0 110   5.000   
Zink* 370,0 365 X 50 20.000   
Chroom* 52,0 120   5.000   
Arseen* 13,0 29   50   
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 7,7 0,0 8,0   40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,250 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 690,0 1.604,7 1.250   6.667    
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,007 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,002 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,014 0,0 0,02   
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,003 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,014 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak5+6 slib -0
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 9,3
Droge stof gew. % 50,6
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 62,2
< 2 mm % d.s. 75,4
> 2 mm (puin) 24,6
zand % 13,2
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 20,0 4 X 50   
Kwik 13,0 1,2 X 50   
Koper* 310,0 60 X X 5.000   
Nikkel 45,0 45   5.000   
Lood 340,0 110 X 5.000   
Zink* 1.700,0 365 X X 20.000   
Chroom* 320,0 120 X X 5.000   
Arseen* 83,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 32,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 1,900 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 3.000,0 3.225,8 1.250 X X 6.667   17.05.05
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,042 0,0 0,02 X 1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,003 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,082 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,028 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,076 0,1 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak5+6 slib -1
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 8,4
Droge stof gew. % 53,6
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 59,9
< 2 mm % d.s. 77,1
> 2 mm (puin) 22,9
zand % 17,2
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 8,0 4 X 50   
Kwik 6,2 1,2 X 50   
Koper* 160,0 60 X X 5.000   
Nikkel 25,0 45   5.000   
Lood 240,0 110 X 5.000   
Zink* 1.500,0 365 X X 20.000   
Chroom* 99,0 120   5.000   
Arseen* 54,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 29,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 1,200 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 2.400,0 2.857,1 1.250 X X 6.667   17.05.05
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,031 0,0 0,02 X 1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,004 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,059 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,004 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,002 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,023 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,063 0,1 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak5+6 slib 3
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 4,7
Droge stof gew. % 53,3
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 59,4
< 2 mm % d.s. 73,8
> 2 mm (puin) 26,2
zand % 14,4
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 5,1 4 X 50   
Kwik 3,5 1,2 X 50   
Koper* 100,0 60 X X 5.000   
Nikkel 30,0 45   5.000   
Lood 110,0 110   5.000   
Zink* 560,0 365 X X 20.000   
Chroom* 120,0 120   5.000   
Arseen* 20,0 29   50   
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 7,5 0,0 8,0   40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,410 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 1.000,0 2.127,7 1.250   6.667    
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,017 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,002 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,020 0,0 0,02   
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,009 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,030 0,1 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak5+6 slib 4h
22-5-2018 Ondergrens ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 12,3
Droge stof gew. % 53,9
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 2,0
< 2 mm % d.s. 97,0
> 2 mm (puin) 3,0
zand % 95,0
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 17,0 4 X 50   
Kwik 8,9 1,2 X 50   
Koper* 320,0 60 X X 5.000   
Nikkel 51,0 45 X 5.000   
Lood 420,0 110 X 5.000   
Zink* 2.100,0 365 X X 20.000   
Chroom* 320,0 120 X X 5.000   
Arseen* 91,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 26,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,950 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 2.800,0 2.276,4 1.250 X X 6.667   17.05.05
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,046 0,0 0,02 X 1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,008 0,0
5 Isodrin 0,002 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,220 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,003 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,003 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,001 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,058 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak5+6 slib dik
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 5,9
Droge stof gew. % 50,5
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 59,4
< 2 mm % d.s. 75,4
> 2 mm (puin) 24,6
zand % 16,0
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 21,0 4 X 50   
Kwik 12,0 1,2 X 50   
Koper* 370,0 60 X X 5.000   
Nikkel 50,0 45 X 5.000   
Lood 340,0 110 X 5.000   
Zink* 1.900,0 365 X X 20.000   
Chroom* 320,0 120 X X 5.000   
Arseen* 55,0 29 X X 50 X
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 16,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 1,300 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 2.100,0 3.559,3 1.250 X X 6.667   17.05.05
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,060 0,1 0,02 X 1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,004 0,0
5 Isodrin 0,002 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,052 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,004 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,002 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,025 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,095 0,2 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak6 klei
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 8,9
Droge stof gew. % 49,1
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 48,6
< 2 mm % d.s. 76,8
> 2 mm (puin) 23,2
zand % 28,2
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 5,0 4 X 50   
Kwik 2,8 1,2 X 50   
Koper* 100,0 60 X X 5.000   
Nikkel 33,0 45   5.000   
Lood 150,0 110 X 5.000   
Zink* 760,0 365 X X 20.000   
Chroom* 130,0 120 X 50 5.000   
Arseen* 27,0 29   50   
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 55,0 0,0 8,0 X 40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,490 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 1.400,0 1.573,0 1.250 X 50 6.667    
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,014 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,003 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,030 0,0 0,02 X
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,003 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,008 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,029 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak6 slib 1
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 5,4
Droge stof gew. % 51,0
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 53,1
< 2 mm % d.s. 99,8
> 2 mm (puin) 0,2
zand % 46,7
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 1,4 4   50   
Kwik 1,0 1,2   50   
Koper* 59,0 60   5.000   
Nikkel 27,0 45   5.000   
Lood 62,0 110   5.000   
Zink* 370,0 365 X 50 20.000   
Chroom* 61,0 120   5.000   
Arseen* 15,0 29   50   
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 5,0 0,0 8,0   40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,120 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 630,0 1.166,7 1.250   6.667    
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,004 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,002 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,012 0,0 0,02   
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,001 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,002 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,010 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



29-jun-18
SLUFTERTOETS

W vak6 slib 2
22-5-2018 Ondergrens  ARBO grens

Gemeten  waarden invullen in mg / kg . ds

ANALYSE PARAMETERS ZBT over 50% PPGB over
Organische stof % d.s. 5,8
Droge stof gew. % 55,1
Calciet % d.s.
< 63 mu % d.s. 47,3
< 2 mm % d.s. 100,0
> 2 mm (puin) 0,0
zand % 52,7
 TBT 
Tributyltin (TBT sn) 0,1   
  Metalen
Cadmium 3,2 4   50   
Kwik 1,4 1,2 X 50   
Koper* 90,0 60 X 50 5.000   
Nikkel 33,0 45   5.000   
Lood 130,0 110 X 5.000   
Zink* 590,0 365 X X 20.000   
Chroom* 89,0 120   5.000   
Arseen* 16,0 29   50   
  PAK

a Naftaleen 0,0
b Anthraceen 0,0
c Fenanthreen 0,0
1 Fluorantheen 0,0
2 Benz(a)anthraceen 0,0
3 Chryseen 0,0
4 Benzo(k)fluorantheen 0,0
5 Benzo(a)pyreen 0,0
6 Benzo(g,h,i)peryleen 0,0
7 Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0

Som 7-PAK (7 van BAGA) 0,0 0,0
Som 10-PAK (Som 7 + abc) 3,8 0,0 8,0   40   
  PCB

1 PCB-nummer  28 0,0 1   
2 PCB-nummer  52 0,0 1   
3 PCB-nummer 101 0,0 1   
4 PCB-nummer 118 0,0 1   
5 PCB-nummer 138 0,0 1   
6 PCB-nummer 153 0,0 1   
7 PCB-nummer 180 0,0 1   

Som 7-PCB 0,150 0,0 0,10 X 3,5   
  Overige stoffen
Minerale olie (GC)* 460,0 793,1 1.250   6.667    
EOX 20   
  Vluchtige halogeen koolwaterst.

1 Hexachloorbenzeen 0,009 0,0 0,02   1   
  Organochloor bestr. midd

2 Aldrin 0,0 1   
3 Dieldrin 0,0 1   
4 Endrin 0,0 1   

Som Aldrin, Dieldrin, Endrin 0,002 0,0
5 Isodrin 0,001 0,0 1   
6 Telodrin 0,001 0,0 1   
7 DDT 0,0 1   
8 DDD 0,0 1   
9 DDE 0,0 1   

Som DDT / DDD / DDE 0,013 0,0 0,02   
10 Alpha-HCH 0,001 0,0 1   
11 Beta-HCH 0,001 0,0 1   
12 Gamma-HCH (lindaan) 0,001 0,0 1   
13 Heptachloor 0,001 0,0 1   
14 Heptachloorepoxyde 0,002 0,0 1   
15 Hexachloorbutadieen 0,002 0,0 1   

Som 15 Pesticiden 0,017 0,0 6,5   

Klasse indeling volgens Slufter normering Klasse

 Not Accepted > < Accepted 

Monster omschrijving
Monster datum

II-III IV

F2.1.2 Sluftertoets Versie 01-01-10 1



 

 
      

      

 

BIJLAGE 5  SAMENVATTING TOETSINGSRESULTATEN 
 



Overzichtstabel toetsingen analyseresultaten 

 
Analysemonster 
(certificaatnummer) 

Traject 
(m -waterspiegel) 

Deelmonsters 
bodemlaag t.o.v. 

waterspiegel 

Bodemlaag t.o.v. 
bovenzijde 

waterbodem 

Bbk kwaliteit / 
toepassing 
onderwater (T3) 

Bepalende 
parameters 
(alleen bij nooit 
toepasbaar) 

Bbk toepassing 
landbodem (T1) 

Bepalende 
parameters (alleen 
bij  niet toepasbaar) 

Bbk verspreiding 
zoete wateren (T6) 

Bbk verspreiding 
zoute wateren (T7) 

 Veiligheidstoets 
CROW 400 

W vak1 zand 
(772252) 
 

6,50 - 8,25 BS002 (7,15 - 7,65) 
BS003 (6,50 - 7,00) 
BS004 (7,75 - 8,25) 
BS006 (7,25 - 7,75) 
BS007 (6,80 - 7,30) 
BS008 (7,75 - 8,25) 

0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 

Klasse B  Industrie   Niet verspreidbaar Verspreidbaar   Geen 

W vak2 slib 1 
(770111) 

4,95 - 7,30 BS009 (4,95 - 5,35) 
BS010 (5,95 - 6,45) 
BS011 (5,40 - 5,90) 
BS013 (5,90 - 6,10) 
BS014 (7,00 - 7,30) 
BS015 (5,70 - 6,20) 

0,00-0,40 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,20 
0,00-0,30 
0,00-0,50 

Nooit toepasbaar Ca, Cr, Cu Niet toepasbaar Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, 
min.olie, PCB 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood niet vluchtig 

W vak2 slib 2 
(770111) 

5,90 - 6,75 BS010 (6,45 - 6,75) 
BS011 (5,90 - 6,15) 

0,50-0,80 
0,50-0,75 

Nooit toepasbaar Cu, Hg, PCB Niet toepasbaar As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Zn, min.olie, PCB 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood niet vluchtig 

GeeW vak2 klei 
(770111) 

5,35 - 7,80 BS009 (5,35 - 5,85) 
BS010 (6,75 - 7,25) 
BS011 (6,15 - 6,65) 
BS013 (6,10 - 6,60) 
BS014 (7,30 - 7,80) 
BS015 (6,20 - 6,70) 

0,40-0,90 
0,80-1,30 
0,75-1,25 
0,20-0,70 
0,30-0,80 
0,50-1,00 

Nooit toepasbaar Cu Niet toepasbaar As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Zn, min.olie, PCB 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood niet vluchtig 

W vak3 slib 1 
(770111) 
(770112) 

3,75 - 5,50 BS018 (4,20 - 4,70) 
BS019 (3,75 - 4,25) 
BS020 (4,60 - 5,10) 
BS021 (4,95 - 5,45) 
BS022 (5,00 - 5,50) 
BS024 (4,90 - 5,40) 

0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 

Nooit toepasbaar As, Cu, Hg Niet toepasbaar As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Zn, min.olie 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Oranje vluchtig 

W vak3 slib 2 
(770111) 
(770112) 

4,25 - 6,00 BS018 (4,70 - 5,20) 
BS019 (4,25 - 4,75) 
BS020 (5,10 - 5,60) 
BS021 (5,45 - 5,95) 
BS022 (5,50 - 6,00) 
BS024 (5,40 - 5,90) 

0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 

Nooit toepasbaar Cd, Cu, Hg, PCB Niet toepasbaar As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Zn, min.olie, PCB 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood niet vluchtig 

W vak3 slib 3 
(770111) 
(770112) 

4,75 - 6,45 BS018 (5,20 - 5,70) 
BS019 (4,75 - 5,25) 
BS020 (5,60 - 6,10) 
BS021 (5,95 - 6,35) 
BS022 (6,00 - 6,45) 
BS024 (5,90 - 6,35) 

1,00-1,50 
1,00-1,50 
1,00-1,50 
1,00-1,40 
1,00-1,45 
1,00-1,45 

Nooit toepasbaar As, Cu, Hg Niet toepasbaar As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Zn, min.olie 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Oranje vluchtig 

W vak3 klei 
(770111) 
(770112) 

5,70 - 6,95 BS018 (5,70 - 6,20) 
BS019 (5,70 - 6,20) 
BS020 (6,10 - 6,60) 
BS021 (6,35 - 6,85) 
BS022 (6,45 - 6,95) 
BS024 (6,35 - 6,85) 

1,50-2,00 
1,95-2,45 
1,50-2,00 
1,40-1,90 
1,45-1,95 
1,45-1,95 

Nooit toepasbaar PCB Niet toepasbaar As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Zn, PCB 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood vluchtig 

W vak4 zand 
(772252) 
 

7,05 - 9,95 BS025 (7,45 - 7,95) 
BS026 (8,05 - 8,55) 
BS028 (7,05 - 7,55) 
BS030 (9,45 - 9,95) 
BS032 (7,40 - 7,90) 

0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 

Klasse A  Industrie   Verspreidbaar  Verspreidbaar  Geen 

W vak4 klei 
(772252) 
 

6,95 - 8,75 BS027 (6,95 - 7,45) 
BS029 (8,25 - 8,75) 
BS031 (7,05 - 7,55) 

0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 

Nooit toepasbaar As, PCB Niet toepasbaar As, Cd, Hg, Zn, 
min.olie, PCB 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood vluchtig 

W vak4 k+z 
(774597) 
 

6,95 - 9,95 BS025 (7,45 - 7,95) 
BS026 (8,05 - 8,55) 
BS027 (6,95 - 7,45) 
BS028 (7,05 - 7,55) 
BS030 (9,45 - 9,95) 
BS031 (7,05 - 7,55) 

0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 
0,00-0,50 

B  Niet toepasbaar min.olie, PCB Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar  Rood niet vluchtig 

W vak5 slib 1 
(770173) 

4,80 - 7,75 BS033 (5,70 - 5,90) 
BS034 (6,00 - 6,40) 
BS036 (4,80 - 5,30) 
BS037 (6,00 - 6,45) 
BS038 (7,45 - 7,75) 
BS039 (5,90 - 6,40) 

0,00-0,20 
0,00-0,40 
0,00-0,50 
0,00-0,45 
0,00-0,30 
0,00-0,50 

Nooit toepasbaar PCB Niet toepasbaar min.olie, PCB Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood niet vluchtig 

W vak5 slib 2 
(772544) 

5,30 - 6,90 BS035 (5,65 - 6,15) 
BS036 (5,30 - 5,80) 
BS039 (6,40 - 6,90) 

0,50-1,00 
0,50-1,00 
0,50-1,00 

Klasse B  Niet toepasbaar min.olie, PCB Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar  Rood niet vluchtig 

  



Analysemonster 
(certificaatnummer) 

Traject 
(m-waterspiegel) 

Deelmonsters 
bodemlaag t.o.v. 

waterspiegel 

Bodemlaag t.o.v. 
bovenzijde 

waterbodem 

Bbk kwaliteit / 
toepassing 
onderwater (T3) 

Bepalende 
parameters 
(alleen bij nooit 
toepasbaar) 

Bbk toepassing 
landbodem (T1) 

Bepalende 
parameters (alleen bij  
niet toepasbaar) 

Bbk verspreiding 
zoete wateren (T6) 

Bbk verspreiding 
zoute wateren (T7) 

  

W vak5 klei 
(770173) 

5,90 - 8,65 BS033 (5,90 - 6,40) 
BS034 (6,40 - 6,90) 
BS035 (6,55 - 7,05) 
BS037 (6,45 - 6,95) 
BS038 (7,75 - 8,25) 
BS040 (8,15 - 8,65) 

0,20-0,70 
0,40-0,90 
1,40-1,90 
0,45-0,95 
0,30-0,80 
0,00-0,50 

Nooit toepasbaar As Niet toepasbaar As, Cd, Zn, min.olie Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Geen 

W vak6 slib 1 
(770173) 

2,25 - 5,35 BS041 (2,40 - 2,90) 
BS042 (4,40 - 4,90) 
BS043 (2,25 - 2,75) 
BS044 (4,35 - 4,85) 
BS046 (4,85 - 5,35) 
BS048 (4,60 - 5,10) 

0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 

Klasse B  Niet toepasbaar min.olie Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar  Oranje niet vluchtig 

W vak6 slib 2 
(770173) 

2,75 - 5,85 BS041 (2,90 - 3,40) 
BS042 (4,90 - 5,40) 
BS043 (2,75 - 3,10) 
BS044 (4,85 - 5,35) 
BS046 (5,35 - 5,85) 
BS048 (5,10 - 5,60) 

0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-0,85 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 
0,50,-1,00 

Klasse B  Niet toepasbaar min.olie Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar  Oranje niet vluchtig 

W vak6 klei 
(770173) 

3,10 - 8,25 BS042 (5,40 - 5,90) 
BS043 (3,10 - 3,60) 
BS044 (6,05 - 6,55) 
BS045 (3,10 - 3,60) 
BS046 (5,85 - 6,35) 
BS048 (7,75 - 8,25) 

1,00-1,50 
0,85-1,35 
1,70-2,20 
0,40-0,90 
1,00-1,50 
3,15-3,65 

Nooit toepasbaar PAK Niet toepasbaar Cd, Zn, min.olie, PCB Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood niet vluchtig 

W vak6 klei AS 
(775040) 

3,10 - 3,60 BS043 (3,10 - 3,60) 
BS045 (3,10 - 3,60) 

0,85-1,35 
0,40-0,90 

Geen monstermateriaal meer beschikbaar in laboratorium (zie toelichting)   

W vak5+6 slib 3 
(772544) 

5,35 - 7,40 BS035 (6,15 - 6,55) 
BS036 (5,80 - 6,30) 
BS039 (6,90 - 7,40) 
BS044 (5,35 - 5,85) 
BS048 (5,60 - 6,10) 

1,00-1,40 
1,00-1,50 
1,00-1,50 
1,00-1,50 
1,00-1,50 

Klasse B  Niet toepasbaar Cd, min.olie, PCB Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar  Rood niet vluchtig 

W vak5+6 slib dik 
(772544) 

6,10 - 8,40 BS039 (7,40 - 7,90) 
BS039 (7,90 - 8,40) 
BS048 (6,10 - 6,60) 
BS048 (6,60 - 7,10) 

1,50-2,00 
2,00-2,50 
1,50-2,00 
2,00-2,50 

Nooit toepasbaar Cd, Cu, Hg, Zn, PCB Niet toepasbaar Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, 
min.olie, PCB 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood vluchtig 

W vak5+6 slib 4h 
(774597) 

6,10 - 7,90 BS039 (7,40 - 7,90) 
BS048 (6,10 - 6,60) 

1,50-2,00 
1,50-2,00 

Nooit toepasbaar As, Cd, Cu, Zn Niet toepasbaar As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Zn, min.olie, PCB 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood niet vluchtig 

W vak5+6 slib -1 
(772544) 

6,30 - 8,90 BS036 (6,30 - 6,80) 
BS039 (8,40 - 8,90) 
BS048 (7,10 - 7,60) 

1,50-2,00 
2,50-3,00 
2,50-3,00 

Nooit toepasbaar PCB Niet toepasbaar Cd, Hg, Zn, min.olie, 
PCB 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood vluchtig 

W vak5+6 slib -0 
(772544) 

6,80 - 9,20 BS036 (6,80 - 7,25) 
BS039 (8,90 - 9,20) 
BS048 (7,60 - 7,75) 

2,00-2,45 
3,00-3,30 
3,00-3,15 

Nooit toepasbaar Cd, Cu, Hg, PCB Niet toepasbaar As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Zn, min.olie, PCB 

Nooit verspreidbaar Nooit verspreidbaar  Rood vluchtig 

 
Toelichting afkorting: 

As: arseen  Ba: barium  Cd: cadmium  Cr: chroom Co: kobalt  CU: koper  

Hg: kwik  Pb: lood   Mo: molybdeen  Ni: nikkel   Zn: zink   min.olie: minerale olie 

 

Toelichting W vak6 klei AS: 

De twee puinhoudende kleimonsters zijn in eerste instantie als deelmonsters geanalyseerd op het C2-pakket (samen met niet puinhoudende monsters): W vak6 klei.  

Aangezien het materiaal van dit mengmonster uit meer dan 10% glas en metaal delen bestond, is, om dit in behandeling te kunnen nemen voor analyse, het materiaal eerst gezeefd.  

Na het inzetten van de opdracht voor asbestonderzoek op het puinhoudende materiaal (W vak6 klei AS), bleek dat materiaal van mengmonster W vak6 klei niet meer aanwezig was in het laboratorium.  

Derhalve dus geen asbestanalyse mogelijk. 
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OPDRACHTGEVER PROJECT UITVOERDER Toets dd: 2-7-2018

Naam SO Naam Feyenoord City Naam Projectleider:

Contactpersoon ID opdracht 27397 Contactpersoon E. van Leeuwen

Adres Code 2018-0082 Adres

Postcode  Plaats Ordernr Postcode  Plaats

Referentie Datum 30-5-2018 Referentie

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) Bepaling VEILIGHEIDSKLASSE van WATERBODEM

Waterbodem SVR V3.24 20180316

 UITGANGSPUNTEN OPMERKINGEN © Schreurs Groep 2018

Waterbodem Verzadigd

Tb 12

Maatregelen

Open vuur? nee

Stof of aerosolen? nee

Ventilatie voldoende? nee

TOETSRESULTATEN

PROJECTEN SPECIFICATIE CROW400 CROW132
V-klasse Vluchtig T&F klasse V-klasse Vluchtig T&F klasse

Naam ID Begindatum Order Monster

1 Feyenoord City 613102590 30-5-2018 W vak2 klei ROOD niet vluchtig geen T&F vluchtig T1 & Fx

2 Feyenoord City 613102591 30-5-2018 W vak2 slib 1 ROOD niet vluchtig geen T&F vluchtig T2 & Fx

3 Feyenoord City 613102592 30-5-2018 W vak2 slib 2 ROOD niet vluchtig geen T&F vluchtig T2 & Fx

4 Feyenoord City 613102593 30-5-2018 W vak3 klei ROOD vluchtig PGS-3 T&F vluchtig T1 & Fx

5 Feyenoord City 613102594 30-5-2018 W vak3 slib 1 ORANJE vluchtig PGS-3 T&F vluchtig T2 & F0

6 Feyenoord City 613102595 30-5-2018 W vak3 slib 2 ROOD niet vluchtig geen T&F vluchtig T2 & Fx

7 Feyenoord City 613102596 30-5-2018 W vak3 slib 3 ORANJE vluchtig PGS-3 T&F vluchtig T2 & Fx

Pagina 1 van 8 Overzicht toetsoordelen



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102590 (30-5-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770111 UITVOERDER Certificaat 770111

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102590 W vak2 klei Adres M1 613102590 W vak2 klei

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T1 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

PCB 52, Barium, Koper, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

PCB 101, Minerale olie, pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

Barium, Koper, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

30-5-2018 30-5-2018

Arseen, Cadmium, Chroom, Kwik, Lood, Zink, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), pentachloorbenzeen, a-endosulfan, a-

HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27397 27397

2 van 8 Monster: 613102590 (30-5-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102591 (30-5-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770111 UITVOERDER Certificaat 770111

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102591 W vak2 slib 1 Adres M1 613102591 W vak2 slib 1

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Cadmium, 

PCB 52, Barium, Cadmium, Chroom, Koper, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

Barium, Chroom, Koper, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

30-5-2018 30-5-2018

Arseen, Kwik, Lood, Zink, pentachloorbenzeen, aldrin, a-HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27397 27397

3 van 8 Monster: 613102591 (30-5-2018)Veiligheidsklasse
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Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770111 UITVOERDER Certificaat 770111

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102592 W vak2 slib 2 Adres M1 613102592 W vak2 slib 2

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Kwik, 

PCB 52, PCB 101, Barium, Koper, Kwik, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

PCB 153, Minerale olie, pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

Barium, Koper, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

30-5-2018 30-5-2018

Arseen, Cadmium, Chroom, Lood, Nikkel, Zink, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), pentachloorbenzeen, aldrin, a-

endosulfan, a-HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27397 27397

4 van 8 Monster: 613102592 (30-5-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102593 (30-5-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770111 UITVOERDER Certificaat 770111

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102593 W vak3 klei Adres M1 613102593 W vak3 klei

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD vluchtig PGS-3 Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T1 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Ja T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Minerale olie, 

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

Minerale olie, Minerale olie, pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

Minerale olie, Barium, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

30-5-2018 30-5-2018

Arseen, Cadmium, Chroom, Koper, Kwik, Lood, Zink, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), pentachloorbenzeen, aldrin, a-

HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27397 27397

5 van 8 Monster: 613102593 (30-5-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102594 (30-5-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770111 UITVOERDER Certificaat 770111

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102594 W vak3 slib 1 Adres M1 613102594 W vak3 slib 1

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ORANJE vluchtig PGS-3 Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & F0

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Ja T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Minerale olie, Arseen, Kwik, 

Arseen, Barium, Koper, Kwik, 

Minerale olie, Minerale olie, 

Minerale olie, Barium, Koper, 

30-5-2018 30-5-2018

Cadmium, Chroom, Lood, Zink, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27397 27397

6 van 8 Monster: 613102594 (30-5-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102595 (30-5-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770111 UITVOERDER Certificaat 770111

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102595 W vak3 slib 2 Adres M1 613102595 W vak3 slib 2

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Cadmium, Kwik, 

PCB 52, PCB 101, Barium, Cadmium, Koper, Kwik, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

Minerale olie, pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

Barium, Koper, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

30-5-2018 30-5-2018

Arseen, Chroom, Lood, Nikkel, Zink, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), pentachloorbenzeen, aldrin, a-endosulfan, a-

HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27397 27397

7 van 8 Monster: 613102595 (30-5-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102596 (30-5-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770111 UITVOERDER Certificaat 770111

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102596 W vak3 slib 3 Adres M1 613102596 W vak3 slib 3

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ORANJE vluchtig PGS-3 Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Ja T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Minerale olie, Arseen, Kwik, 

Arseen, Barium, Koper, Kwik, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, 

Minerale olie, Minerale olie, PCB 28, 

Minerale olie, Barium, Koper, PCB 52, PCB 101, PCB 118, 

30-5-2018 30-5-2018

Cadmium, Chroom, Lood, Zink, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27397 27397

8 van 8 Monster: 613102596 (30-5-2018)Veiligheidsklasse



OPDRACHTGEVER PROJECT UITVOERDER Toets dd: 2-7-2018

Naam SO Naam Feyenoord City Naam Projectleider:

Contactpersoon ID opdracht 27399 Contactpersoon E. van Leeuwen

Adres Code 2018-0082 Adres

Postcode  Plaats Ordernr Postcode  Plaats

Referentie Datum 31-5-2018 Referentie

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) Bepaling VEILIGHEIDSKLASSE van WATERBODEM

Waterbodem SVR V3.24 20180316

 UITGANGSPUNTEN OPMERKINGEN © Schreurs Groep 2018

Waterbodem Verzadigd

Tb 12

Maatregelen

Open vuur? nee

Stof of aerosolen? nee

Ventilatie voldoende? nee

TOETSRESULTATEN

PROJECTEN SPECIFICATIE CROW400 CROW132
V-klasse Vluchtig T&F klasse V-klasse Vluchtig T&F klasse

Naam ID Begindatum Order Monster

1 Feyenoord City 613102601 31-5-2018 W vak5 klei GEEN T&F vluchtig T2 & F0

2 Feyenoord City 613102602 31-5-2018 W vak5 slib 1 ROOD niet vluchtig geen T&F vluchtig T2 & Fx

3 Feyenoord City 613102603 31-5-2018 W vak6 klei ROOD niet vluchtig geen T&F vluchtig T2 & Fx

4 Feyenoord City 613102604 31-5-2018 W vak6 slib 1 ORANJE niet vluchtig geen T&F vluchtig T1 & Fx

5 Feyenoord City 613102605 31-5-2018 W vak6 slib 2 ORANJE niet vluchtig geen T&F vluchtig T1 & Fx

Pagina 1 van 6 Overzicht toetsoordelen



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102601 (31-5-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770173 UITVOERDER Certificaat 770173

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102601 W vak5 klei Adres M1 613102601 W vak5 klei

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 GEEN Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & F0

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Arseen, 

Arseen, 

Minerale olie, 

31-5-2018 31-5-2018

Barium, Cadmium, Koper, Kwik, Lood, Zink, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27399 27399

2 van 6 Monster: 613102601 (31-5-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102602 (31-5-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770173 UITVOERDER Certificaat 770173

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102602 W vak5 slib 1 Adres M1 613102602 W vak5 slib 1

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

endrin, 

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

DDD (som), HCH-verbindingen (som), pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, g-HCH (lindaan), 

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

31-5-2018 31-5-2018

Barium, Kwik, DDD (som), HCH-verbindingen (som), pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, aldrin, a-endosulfan, a-

HCH, g-HCH (lindaan), 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27399 27399

3 van 6 Monster: 613102602 (31-5-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102603 (31-5-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770173 UITVOERDER Certificaat 770173

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102603 W vak6 klei Adres M1 613102603 W vak6 klei

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

PAK's totaal (som 10), 

PCB 52, Barium, PAK's totaal (som 10), PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 180, 

Minerale olie, pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

Barium, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 180, 

31-5-2018 31-5-2018

Arseen, Cadmium, Chroom, Koper, Kwik, Lood, Zink, Minerale olie, pentachloorbenzeen, a-HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27399 27399

4 van 6 Monster: 613102603 (31-5-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102604 (31-5-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770173 UITVOERDER Certificaat 770173

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102604 W vak6 slib 1 Adres M1 613102604 W vak6 slib 1

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ORANJE niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T1 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

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

PCB 52, PCB 28, a-HCH, 

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

31-5-2018 31-5-2018

Barium, a-HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27399 27399

5 van 6 Monster: 613102604 (31-5-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102605 (31-5-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 770173 UITVOERDER Certificaat 770173

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102605 W vak6 slib 2 Adres M1 613102605 W vak6 slib 2

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ORANJE niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T1 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

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

PCB 52, pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

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

31-5-2018 31-5-2018

Barium, Koper, Kwik, Lood, Zink, pentachloorbenzeen, a-endosulfan, a-HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27399 27399

6 van 6 Monster: 613102605 (31-5-2018)Veiligheidsklasse



OPDRACHTGEVER PROJECT UITVOERDER Toets dd: 2-7-2018

Naam SO Naam Feyenoord City Naam Projectleider:

Contactpersoon ID opdracht 27428 Contactpersoon E. van Leeuwen

Adres Code 2018-0082 Adres

Postcode  Plaats Ordernr Postcode  Plaats

Referentie Datum 5-6-2018 Referentie

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) Bepaling VEILIGHEIDSKLASSE van WATERBODEM

Waterbodem SVR V3.24 20180316

 UITGANGSPUNTEN OPMERKINGEN © Schreurs Groep 2018

Waterbodem Verzadigd

Tb 12

Maatregelen

Open vuur? nee

Stof of aerosolen? nee

Ventilatie voldoende? nee

TOETSRESULTATEN

PROJECTEN SPECIFICATIE CROW400 CROW132
V-klasse Vluchtig T&F klasse V-klasse Vluchtig T&F klasse

Naam ID Begindatum Order Monster

1 Feyenoord City 613102718 5-6-2018 W vak1 zand GEEN BASIS

2 Feyenoord City 613102719 5-6-2018 W vak4 klei ROOD vluchtig PGS-3 T&F vluchtig T2 & Fx

3 Feyenoord City 613102720 5-6-2018 W vak4 zand GEEN BASIS

Pagina 1 van 4 Overzicht toetsoordelen



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102718 (5-6-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 772252 UITVOERDER Certificaat 772252

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102718 W vak1 zand Adres M1 613102718 W vak1 zand

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 GEEN Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 BASIS

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Nee

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

HCH-verbindingen (som), a-HCH, g-HCH (lindaan), 

6-5-2018 6-5-2018

Zink, HCH-verbindingen (som), aldrin, a-endosulfan, a-HCH, g-HCH (lindaan), 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27428 27428

2 van 4 Monster: 613102718 (5-6-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102719 (5-6-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 772252 UITVOERDER Certificaat 772252

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102719 W vak4 klei Adres M1 613102719 W vak4 klei

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD vluchtig PGS-3 Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Ja T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Minerale olie, Arseen, 

PCB 52, PCB 101, Arseen, Barium, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

Minerale olie, Minerale olie, DDD (som), pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

Minerale olie, Barium, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

6-5-2018 6-5-2018

Cadmium, Koper, Kwik, Lood, Zink, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), DDD (som), pentachloorbenzeen, a-endosulfan, a-

HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27428 27428

3 van 4 Monster: 613102719 (5-6-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102720 (5-6-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 772252 UITVOERDER Certificaat 772252

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102720 W vak4 zand Adres M1 613102720 W vak4 zand

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 GEEN Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 BASIS

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Nee

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

HCH-verbindingen (som), a-HCH, g-HCH (lindaan), 

6-5-2018 6-5-2018

HCH-verbindingen (som), aldrin, a-endosulfan, a-HCH, g-HCH (lindaan), 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27428 27428

4 van 4 Monster: 613102720 (5-6-2018)Veiligheidsklasse



OPDRACHTGEVER PROJECT UITVOERDER Toets dd: 2-7-2018

Naam SO Naam Feyenoord City Naam Projectleider:

Contactpersoon ID opdracht 27430 Contactpersoon E. van Leeuwen

Adres Code 2018-0082 Adres

Postcode  Plaats Ordernr Postcode  Plaats

Referentie Datum 6-6-2018 Referentie

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) Bepaling VEILIGHEIDSKLASSE van WATERBODEM

Waterbodem SVR V3.24 20180316

 UITGANGSPUNTEN OPMERKINGEN © Schreurs Groep 2018

Waterbodem Verzadigd

Tb 12

Maatregelen

Open vuur? nee

Stof of aerosolen? nee

Ventilatie voldoende? nee

TOETSRESULTATEN

PROJECTEN SPECIFICATIE CROW400 CROW132
V-klasse Vluchtig T&F klasse V-klasse Vluchtig T&F klasse

Naam ID Begindatum Order Monster

1 Feyenoord City 613102722 6-6-2018 W vak5 slib 2 ROOD niet vluchtig geen T&F vluchtig T1 & Fx

2 Feyenoord City 613102723 6-6-2018 W vak5+6 slib -0 ROOD vluchtig PGS-3 T&F vluchtig T2 & Fx

3 Feyenoord City 613102724 6-6-2018 W vak5+6 slib -1 ROOD vluchtig PGS-3 T&F vluchtig T1 & Fx

4 Feyenoord City 613102725 6-6-2018 W vak5+6 slib 3 ROOD niet vluchtig geen T&F vluchtig T1 & Fx

5 Feyenoord City 613102726 6-6-2018 W vak5+6 slib dik ROOD vluchtig PGS-3 T&F vluchtig T2 & Fx

Pagina 1 van 6 Overzicht toetsoordelen



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102722 (6-6-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 772544 UITVOERDER Certificaat 772544

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102722 W vak5 slib 2 Adres M1 613102722 W vak5 slib 2

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T1 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

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

Minerale olie, pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

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

6-6-2018 6-6-2018

Barium, Minerale olie, pentachloorbenzeen, aldrin, a-endosulfan, a-HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27430 27430

2 van 6 Monster: 613102722 (6-6-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102723 (6-6-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 772544 UITVOERDER Certificaat 772544

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102723 W vak5+6 slib -0 Adres M1 613102723 W vak5+6 slib -0

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD vluchtig PGS-3 Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Ja T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Minerale olie, Cadmium, Kwik, 

PCB 52, PCB 101, Barium, Cadmium, Koper, Kwik, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

Minerale olie, PCB 138, PCB 153, Minerale olie, DDD (som), pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

Minerale olie, Barium, Koper, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

6-6-2018 6-6-2018

Arseen, Chroom, Lood, Zink, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), DDD (som), pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, a-

endosulfan, a-HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27430 27430

3 van 6 Monster: 613102723 (6-6-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102724 (6-6-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 772544 UITVOERDER Certificaat 772544

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102724 W vak5+6 slib -1 Adres M1 613102724 W vak5+6 slib -1

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD vluchtig PGS-3 Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T1 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Ja T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Minerale olie, 

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

Minerale olie, Minerale olie, DDD (som), pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, b-HCH, 

Minerale olie, Barium, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

6-6-2018 6-6-2018

Arseen, Cadmium, Koper, Kwik, Lood, Zink, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), DDD (som), pentachloorbenzeen, aldrin, 

a-HCH, b-HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27430 27430

4 van 6 Monster: 613102724 (6-6-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102725 (6-6-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 772544 UITVOERDER Certificaat 772544

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102725 W vak5+6 slib 3 Adres M1 613102725 W vak5+6 slib 3

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T1 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

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

PCB 101, Minerale olie, pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

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

6-6-2018 6-6-2018

Barium, Cadmium, Chroom, Koper, Kwik, Zink, Minerale olie, pentachloorbenzeen, aldrin, a-HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27430 27430

5 van 6 Monster: 613102725 (6-6-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102726 (6-6-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 772544 UITVOERDER Certificaat 772544

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102726 W vak5+6 slib dik Adres M1 613102726 W vak5+6 slib dik

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD vluchtig PGS-3 Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Ja T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Minerale olie, Cadmium, Kwik, 

PCB 52, PCB 101, Barium, Cadmium, Koper, Kwik, Zink, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

Minerale olie, PCB 138, PCB 153, Minerale olie, DDD (som), HCH-verbindingen (som), pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, b-HCH, 

Minerale olie, Barium, Koper, Zink, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

6-6-2018 6-6-2018

Arseen, Chroom, Lood, Molybdeen, Nikkel, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), DDD (som), HCH-verbindingen (som), 

pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, aldrin, a-HCH, b-HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27430 27430

6 van 6 Monster: 613102726 (6-6-2018)Veiligheidsklasse



OPDRACHTGEVER PROJECT UITVOERDER Toets dd: 2-7-2018

Naam SO Naam Feyenoord City Naam Projectleider:

Contactpersoon ID opdracht 27468 Contactpersoon E. van Leeuwen

Adres Code 2018-0082 Adres

Postcode  Plaats Ordernr Postcode  Plaats

Referentie Datum 12-6-2018 Referentie

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) Bepaling VEILIGHEIDSKLASSE van WATERBODEM

Waterbodem SVR V3.24 20180316

 UITGANGSPUNTEN OPMERKINGEN © Schreurs Groep 2018

Waterbodem Verzadigd

Tb 12

Maatregelen

Open vuur? nee

Stof of aerosolen? nee

Ventilatie voldoende? nee

TOETSRESULTATEN

PROJECTEN SPECIFICATIE CROW400 CROW132
V-klasse Vluchtig T&F klasse V-klasse Vluchtig T&F klasse

Naam ID Begindatum Order Monster

1 Feyenoord City 613102999 12-6-2018 W vak4 z+k ROOD niet vluchtig geen T&F vluchtig T1 & Fx

2 Feyenoord City 613103000 12-6-2018 W vak5+6 slib 4h ROOD niet vluchtig geen T&F vluchtig T2 & Fx

Pagina 1 van 3 Overzicht toetsoordelen



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613102999 (12-6-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 774597 UITVOERDER Certificaat 774597

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613102999 W vak4 z+k Adres M1 613102999 W vak4 z+k

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T1 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

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

PCB 101, Minerale olie, DDD (som), pentachloorbenzeen, PCB 28, a-HCH, 

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

6-12-2018 6-12-2018

Minerale olie, DDD (som), pentachloorbenzeen, aldrin, a-HCH, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27468 27468

2 van 3 Monster: 613102999 (12-6-2018)Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVT) 613103000 (12-6-2018) www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316 Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.24 20180316

OPDRACHTGEVER PROJECT OPDRACHTGEVER PROJECT

Naam Naam Naam Naam

Contactpersoon ID Contactpersoon ID

Adres Code Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 774597 UITVOERDER Certificaat 774597

Naam Naam

Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam

Adres M1 613103000 W vak5+6 slib 4h Adres M1 613103000 W vak5+6 slib 4h

Postcode  Plaats M2 Postcode  Plaats M2

Referentie M3 Referentie M3

CROW400 Waterbodem Veiligheidsklasse CROW132 Waterbodem Veiligheidsklasse 
Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 ROOD niet vluchtig geen Projectleider E. van Leeuwen 2-7-2018 T&F vluchtig T2 & Fx

Zorgplicht Ventilatie = voldoende Zorgplicht Ventilatie onvoldoende

Maatregelen: Open vuur nee

Stof/Aerosolen nee

Klasse bepalende parameters Klasse bepalende parameters Waterbodem Verzadigd

V-klasse ZWART V-klasse BASIS

ROOD T&F

ORANJE Vluchtig? Ja

Vluchtig? Nee T&F-klasse T1 & F0

PGS-klasse 1 T1 & F1

2 T1 & F2

3 T2 & F0

4 T2 & F1

Zorgplicht? Ja T2 & F2

T3 & F0

T3 & F1

T3 & F2

Zorgplicht? Ja
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen , benzo(a)antraceen , benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 

indeno(1,2,3cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen, endosulfansulfaat, d-HCH, o,p'-DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-

DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, 

naftaleen, fenantreen, antraceen, benzo(a)pyreen, PCB 28, endosulfansulfaat, d-HCH, hexachloorbutadieen, o,p'-

DDD, o,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, cis-chloordaan, trans-chloordaan, cis-heptachloorepoxide, 

trans-heptachloorepoxide, 

Arseen, Cadmium, 

PCB 52, Arseen, Barium, Cadmium, Koper, Zink, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

PCB 101, Minerale olie, DDD (som), pentachloorbenzeen, PCB 28, 

Barium, Koper, Zink, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, 

6-12-2018 6-12-2018

Chroom, Kwik, Lood, Molybdeen, Nikkel, Minerale olie, PAK's totaal (som 10), DDD (som), pentachloorbenzeen, 

2018-0082 2018-0082

SO Feyenoord City SO Feyenoord City

27468 27468

3 van 3 Monster: 613103000 (12-6-2018)Veiligheidsklasse



 

 
      

      

 

BIJLAGE 7  FACTSHEET SOND 1 
 



Technische specif caties:

2x John Deere 6 cylinder diesel 
generator vermogen 90kV
2 tons kraan arm 9m
Gekoelde monsteropslag
Werkdruk pompen: ca 200 bar
Boortafel 200bar
20 tons sondeertoren

Toepassing

Sonderingen
Milieu- en Geotechnische grondboringen

Maten & Gewicht:

LOA     58m
Lengte bak    33m
Breedte bak   7m
Lengte Cecilia   25m
Breedte Cecilia   6m
Diepgang bak   2,0m
Diepgang Cecilia   2,3m
Doorvaarthoogte    4,5/10/25m
Max bodemdiepte  22m

Boormaten, Monstername & peilbuizen:

Boordiameter
Puls/steekboring 324mm max. 
grabsampler   8 liter
slibsampler  75mm

Monstername ongeroerd
Ackerman bussen:  67mm & 100mm
Liners:   100mm

www.gw.rotterdam.nl

Sond 1

Omschrijving:

De Sond1 is ontworpen om sonderingen 
en boringen uit te voeren in de havens van 
Rotterdam. Door middel van EDGPS wordt 
het schip naar de exacte onderzoekslocatie 
gebracht.  Het schip wordt op de locatie 
vastgelegd door middel van spudpalen en/
of ankerlieren.



 

 
      

      

 

BIJLAGE 8  CHECKLIST NEN 5720 
 



Interne checklist verkennend waterbodemonderzoek NEN 5720. 

1 Algemene projectinformatie 

Projectcode:  2018-0082 
Onderzoekslocatie:  Feyenoord City  
Datum rapport:  Jul 2018 
Onderzoeksbureau:  Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam 
Aanleiding onderzoek:  Bouw van een nieuw stadion en herinrichting van de nabije 

omgeving, bekend onder de naam Feyenoord City. 
Ingevuld door IGR, E.R. van Leeuwen 

 

2 Vooronderzoek conform NEN 5717 

Is de onderzoekslocatie geografisch afgebakend in horizontale en verticale richting?  
Wat is het doel van het waterbodemonderzoek?  
Van welk watertype/strategie is sprake? 

 Haven 
 Strand 
 Zandwinning 
 Kribvak 
 Oevergebied 
 Lintvormig 
 Overig water 

 
 
 
 
 
 
 
X 

Zijn de volgende onderwerpen beschreven? 
 Ligging locatie, noordpijl, adres, overzichtstekeningen 
 Oppervlaktebepaling 
 Historisch gebruik 
 Huidig gebruik 
 Toekomstig gebruik 
 Betreft het gegraven of natuurlijk water? 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 Zijn eerdere waterbodem onderzoekgegevens van de locatie beschreven? 
Wanneer is er voor het laatst gebaggerd? 

 Is de locatie vooraf geïnspecteerd? 
 Zijn de deellocaties gedefinieerd (bijv. voorkomende puntbronnen en 

verschillende grondsoorten) Deellocaties kunnen ook horizontaal boven elkaar 
liggen. Puntbronnen zijn: voormalige verontreinigende bedrijfsactiviteiten, 
stortplaatsen, gedempte sloten of wielen, verhardingen. 

X 
 
X 
X 
 
 
 

 Is van alle deellocaties de onderzoeksinspanning bepaald? 
 Zijn puntbronnen en diffuse bronnen beschreven? 
 Is informatie over sedimentatie en erosie beschreven? 
 (Water)bodemonderzoeksgegevens van omringende terreinen. 
 Reeds bekende gegevens uit de Bodem kwaliteitskaart (BKK) (mits van 

toepassing) 
 

 Stromingsrichting (stroomsnelheden, stromingspatronen, beïnvloeding van de 
getijdenstroming) (mits van toepassing) 

 De dikte en de opbouw van de waterbodem (mits van toepassing) 
 Mogelijke asbestverontreinigingen op de locatie (Mits van toepassing) 

X 
X 
X 
X 
X / 
Monster-
campagne 
HbR 
ongeveer 
 
Onbekend 
X 

Welke onderzoeksinspanning is bepaald: 
 Lichte onderzoeksinspanning 
 Normale onderzoeksinspanning 

 
 
X 

   



Is dit de juiste onderzoeksinspanning op basis van het vooronderzoek? 
NB: In geval van de strategie ‘Water met korte baggercyclus’ WKL/N:  

1. is er vooraf toestemming van het bevoegde gezag gevraagd en gekregen voor 
het toepassing van deze strategie en de monstervaklengte?  

2. Wordt er minimaal één maal per 4 jaar gebaggerd? Indien nee, dan is er geen 
sprake van een korte baggercyclus. 

3. Is het NEN 5720 onderzoek niet ouder dan 2 jaar? 
4. Is de mate van sedimentatie en de mate en type verontreiniging voorspelbaar 

en homogeen? 
5. Zijn de gegevens van voorgaande verkennende bodemonderzoeken 

opgenomen om aan te tonen dat de verontreiniging voorspelbaar is? 
6. Is de vakindeling ouder dan 5 jaar? 

  
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 

Is het vooronderzoek voldoende uitgevoerd? Ja  
 

3 Verkennend waterbodemonderzoek conform NEN 5720 

Compleetheid van de rapportage:  
Is er in het rapport een overzichtstekening met de geplaatste boringen opgenomen? X 
Zijn de boorstaten opgenomen? Indien sprake van verschillende grondsoorten of 
heterogene verontreinigingen dienen ook boorbeschrijvingen te worden opgenomen. 

X 

Zijn de analyseresultaten opgenomen? X 
Zijn de toetsingsresultaten (BOTOVA) opgenomen? X 
Zijn afwijkingen van deze NEN norm beschreven en beargumenteerd? X 
  
Dynamiek watersysteem en geldigheidsduur  (5 of 3 jaar):  
Is er sprake van een statisch (zoals poldersloten, zeeën of grote meren) of een 
dynamisch watersysteem (zoals rivieren of beken)? 

Dynamisch 

Is er sprake van een homogeen of heterogeen verontreinigd watersysteem? Heterogeen 

NB: de maximale geldigheidsduur van een bodemonderzoek is 5 jaar vanaf het 
moment van monstername.  

- 

NB; verlopen onderzoeken (niet ouder dan 10 jaar) kunnen worden geactualiseerd. 
Indien actualisatie onderzoek wordt uitgevoerd dient ten minste 20% van de 
oorspronkelijke bemonsteringsinspanning worden uitgevoerd. Tevens moet vooraf 
worden aangetoond dat de verontreinigingsituatie niet is veranderd.  

n.v.t. 

Is er goedkeuring van het bevoegde gezag in geval van actualisatie? n.v.t. 
 

Kwaliteit en accreditatie  
Hebben de uitvoerende bodem intermediairs de juiste kwaliteit en/of accreditatie? X 
Veldwerkers, erkenning op basis van protocol 2003?  X 
Laboratorium, accreditatie door RvA? X 

 

Onderzoeksopzet, veldwerk en laboratoriumonderzoek  
Zijn er conform de gekozen onderzoeksstrategie voldoende boringen geplaatst? X 

Zijn er geen verschillende grondsoorten (zand, veen, klei of slib) in een mengmonster 
gemengd? 

Enkele 
keer 

Is de bemonsterde laagdikte juist, dus niet meer dan 0,5 m bodemlaag per greep? 
NB; er mag alleen meer dan 0,5 m bodemlaag worden bemonsterd indien er sprake is 
van dunnen sliblagen die niet gescheiden ontgraven kunnen worden of indien er 
sprake is van antropogeen onbelaste geologische bodemlagen (bijvoorbeeld 
zeebodem), anders of dieper dan regulier onderhoudsbaggerwerk. Dan hoeft alleen de 
bovenste 0,5 meter te worden bemonsterd. 

Sliblagen 
zijn per 0,5 
meter 
onderzocht. 

   



Is het monstername-apparaat geschikt voor de te onderzoeken waterbodem conform 
NPR 5741? 

X 

Zijn de monsters genomen volgens NEN 5742 en NEN 5743? X 
Indien er sprake is van verschillende grondsoorten, heterogene verontreinigingen of 
puntbronnen: van elke boring een boorbeschrijving conform NEN 5104 en NEN 5706 
opstellen. 

X 

Zijn de monsters geconserveerd, gekoeld en getransporteerd conform NEN-EN-ISO 
5667-15? 

X 

Zijn de mengmonsters in het laboratorium samengesteld? Indien nee,  X 
Is er asbestonderzoek conform de NTA 5727 uitgevoerd? Nee 
Is het juiste analysepakket geanalyseerd? Eventueel parameters aangevuld op basis 
van vooronderzoek. 

C2 pakket = 
uitgebreider 
dan C1 

Zijn de analyseresultaten in overeenstemming met de visuele waarnemingen? X 
Is er een relatie gelegd tussen de aangetroffen verontreinigingen en het 
vooronderzoek? 

n.v.t. 

Is de vooraf gestelde onderzoekshypothese juist? X 
Zijn de monsters niet in het veld samengevoegd bij de strategieën haven, kribvak, 
oevergebied of overig water normale onderzoeksinspanning? 

X 

Zijn er tijdens de uitvoering afwijkingen ten opzichte van de onderzoeksstrategie 
ontstaan? 

Ja, enkele 

Zo ja, is dit voldoende gemotiveerd? X  
Is het juiste stoffenpakket gekozen? C1 bij toepassen in zoet rijkswater. C2 voor 
toepassen buiten rijkswater en C3 voor toepassen in zout rijkswater 

C2 pakket 
= uitgebrei-
der dan C1 

 

Conclusies:  
Is er voldoende (voor)onderzoek uitgevoerd? X 
In welke klasse wordt de waterbodem maximaal ingedeeld?  

 Vrij toepasbaar/achtergrondwaarde 
 Klasse A 
 Klasse B 
 Niet toepasbaar (boven interventiewaarde) 
 Nooit toepasbaar 

 
 
 
 
X  

Wat zijn de klasse bepalende parameters? metalen, 
PCB en 
een keer 
PAK 

Is er sprake van een verontreiniging > interventiewaarde of een puntverontreiniging 
onder of boven I? Indien ja, dan dient er nader onderzoek te worden uitgevoerd. 
Is er sprake van meer dan 1000 m3 boven I? Indien ja dan is de BRL 7000 van 
toepassing. 

Ja,  
 
 
Ja > 1000 
m3 

Is nader onderzoek noodzakelijk? (Zie hiervoor de BRL 7000 indien meer dan 1000 
m3 boven I) en www.bodemrichtlijn.nl (NTA 5755 nader onderzoek, protocol nader 
onderzoek juli 2000) 

Ja, zie 
hierboven 

Is het totale verkennende onderzoek toereikend als milieuhygiënische verklaring? nadere 
afperking 

 



 

 
      

      

 

BIJLAGE 9  KWALITEITSVERANTWOORDING (ALGEMEEN) 
 
 
Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau maakt onderdeel uit van de gemeentelijke overheid. 

Integriteit, onafhankelijkheid en kwaliteit staan voorop in de advisering bij al onze producten. 

 

Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau is ISO 9001:2008 gecertificeerd. Het voor het onderzoek 

benodigde veldwerk wordt uitgevoerd door de Veld- en Laboratoriumgroep van het 

Ingenieursbureau. Deze dienst is VCA en BRL SIKB 2000 gecertificeerd. De analyse van grond- en 

grondwatermonsters wordt uitbesteed bij een RVA geaccrediteerd laboratorium. De milieukundige 

begeleiding van saneringen is gecertificeerd volgens de BRL SIKB 6000. Door het werken volgens 

dit uitgebreide kwaliteitssysteem wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van 

onze adviesproducten.  

 

Bij bodemonderzoek en bij het vaststellen van de eindsituatie na sanering wordt de bodemkwaliteit 

bepaald conform de daarvoor geldende normering. De SIKB-richtlijnen, de NEN-normering, het 

landelijk en provinciaal bodembeleid vormen hierbij het uitgangspunt. Omdat altijd sprake is van een 

steekproef kan geen volledige zekerheid over de bodemkwaliteit worden verkregen. Heterogene 

samenstelling van de bodem, een tijdelijke verstoring van het bodemevenwicht als gevolg van het 

plaatsen van peilbuizen kunnen hier de oorzaak van zijn. Daarnaast kunnen graafwerkzaamheden, 

aan- en afvoer van grond en grondwaterstroming (al dan niet als gevolg van onttrekking en infiltratie 

in de omgeving) de bodemkwaliteit beïnvloeden nadat de resultaten zijn bepaald. De bruikbaarheid 

van onderzoeksresultaten voor advisering hangt samen met de actualiteit van het onderzoek. 

In de meeste gevallen worden de resultaten van een bodemonderzoek of eindcontrole na sanering 

door het bevoegd gezag 5 jaar geldig geacht. 

  

Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau acht zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 

bovengenoemde oorzaken. Ook voor schade als gevolg van vandalisme en milieudelicten wordt 

geen aansprakelijkheid aanvaard. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten behoeve van de vergunningverlening waterwet voor de ontwikkeling van het nieuwe Feyenoord stadion 

dient inzichtelijk gemaakt te worden wat de gevolgen zijn van de plannen voor het nieuwe stadion op het 

aspect rivierkunde. De beoogde nieuwe stadionlocatie wordt deels in de vaargeul gebouwd en heeft 

daarmee een effect op de functies in het riviersysteem. Het betreft hier de beoordeling van de ontwikkeling 

van het nieuwe stadion en de bijhorende langsdam. 

 

Voorliggende studie is een vervolg op eerder uitgevoerd werk in 2016 en 2018 en betreft een rivierkundige 

beoordeling van het definitieve ontwerp. Hiervoor wordt de systematiek van het rivierkundig 

beoordelingskader versie 4.0 gehanteerd. Het inmiddels oude rivierkundig beoordelingskader 4.0 wordt 

gebruikt in plaats van de actuele, vigerende versie 5.0 gezien het een lopend vergunningstraject betreft 

waarvoor reeds het rivierkundig beoordelingskader (in dit geval versie 4.0) en het hydraulische model door 

RWS-WNZ is uitgeleverd.   

 

In het verleden is in het kader van het nieuwe Feyenoord stadion al een studie uitgevoerd naar de 

waterstandseffecten van het nieuwe stadion en de locatie keuze (Royal HaskoningDHV, 14 maart 2016). 

Ook is er door Svasek Hydraulics inzicht gegeven in de mogelijke nautische effecten (Svasek Hydraulics, 

16 maart 2016). In het kader van de MER Feyenoord City is er in 2018 aanvullend onderzoek uitgevoerd 

naar de haalbaarheid en vergunbaarheid van de ontwikkelingsplannen van Feyenoord City, inclusief de 

oeverzone ontwikkeling (Royal HaskoningDHV, 8 Oktober 2018). Als vervolg hierop is er aanvullend 

onderzoek gedaan naar de nautische veiligheid en de gevolgen van het verleggen van de vaarweg (Marin, 

2018).   

 

Voorliggende rivierkundige beoordeling toets het definitieve ontwerp (DO) van de landaanwinning en de 

langsdam voor zowel de bouwfase als de eindsituatie. Hierin is al het voorgaande en verdiepende werk dat 

is uitgevoerd meegenomen.  

 

1.2 Actualisatie 

Voor u ligt versie 4 van de rivierkundige beoordeling, hierin zijn op verzoek van Rijkswaterstaat 

aanvullende onderzoeken en toelichtingen opgenomen. Daarnaast is het document geactualiseerd en is 

de laatste stand van zaken meegenomen. Dit hoofdstuk dient als toelichting op welke zaken er zijn 

veranderd ten opzichte van de vorige versie en welke actualisaties er zijn doorgevoerd inclusief de 

gevolgen hiervan en manier van verwerking.  

 

In de vergunningaanvraag is bewust niet langer het ontwerp van het stadion meegenomen, maar enkel de 

landaanwinning waarop het stadion komt en de langsdam. Dit heeft geen verdere gevolgen voor de 

rivierkundige beoordeling en de gepresenteerde resultaten, de bouw van het stadion zelf heeft namelijk 

geen invloed op de stroming of de waterstand en daarmee ook niet op de rivierkundige beoordeling. Enige 

uitzondering hierop is het onderzoeksrapport van Marin waarin het effect van wind op scheepvaart wordt 

meegenomen, dit is nader toegelicht in bijlage A9.  

 

Het DO van de landaanwinning en langsdam is licht gewijzigd; de langsdam zal 30 meter korter worden 

aan de Noordelijke kant om zo niet te dicht bij de zinker van Evides te komen. De effecten hiervan op het 

stroombeeld zijn niet significant, aanvullend onderzoek van Svasek (Januari 2020) bevestigd dit (bijlage 

A8). De eerder gepresenteerde resultaten zijn daar waar nodig geupdate, dit betreft enkel de figuren in 

hoofdstuk 3.1.3. De inkorting van de langsdam zorgt er wel voor dat het volume waterberging dat 
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gecompenseerd dient te worden is verminderd met 560 m3, gezien het om een zeer kleine afname van de 

opgave gaat is dit niet verwerkt in het hoofdstuk volume waterberging (3.1.2). Het nieuwe DO is 

opgenomen als bijlage A7.  

 

Er is een oplegnotitie door Marin geproduceerd die aangeeft wat de effecten zijn van het volledig laten 

aansluiten van de landaanwinning op de langsdam. Hierdoor is er geen stroming meer mogelijk achter de 

langsdam. De stroming was echter dusdanig klein dat het volledig dichtzetten van de zone tussen 

langsdam en landaanwinning geen voor- of nadelige effecten heeft op het stroombeeld. Dit is in de 

resultaten sectie verwerkt in hoofdstuk 3.1.3, alinea 3. De oplegnotitie is beschikbaar als bijlage A9.  

 

De stabiliteit van de langsdam is gewaarborgd in het ontwerp, het DO hiervan is in Januari 2020 

beschikbaar. Er is een aanvullende memo opgesteld en opgenomen als bijlage A10 die de huidige stand 

van zaken van het ontwerp weergeeft. In de memo is onderbouwd dat de stabiliteit gewaarborgd is, dit is 

tevens opgenomen in hoofdstuk 3.4.3.1, alinea 1.  

 

De overeenkomsten met gemeenten Rotterdam en Krimpen aan den IJssel omtrent compensatie volumes 

waterberging zijn verwerkt in hoofdstuk 3.1.2.3. 

 

Er zijn principe afspraken gemaakt met Evides over het beschermen van de zinker, de gevolgen hiervan 

zijn opgenomen in hoofdstuk 3.1.4.2.  

 

Er is een aanvullende memo beschikbaar omtrent het ecologisch areaal, hierin is weergegeven wat de 

effecten van de ingreep zijn op de ecologische toestand van het waterlichaam. Deze memo is opgenomen 

als bijlage A11.  

 

Daarnaast zijn de volgende aanpassingen aan de beoordeling doorgevoerd; 

- Er is een nadere toelichting opgenomen wat betreft de bepaling van de volumes waterberging 

compensatie in hoofdstuk 3.1.2.2, Eiland van Brienenoord. 

- Er is een extra passage opgenomen omtrent het beheer van eventuele nadelige morfologische 

effecten in hoofdstuk 3.1.4, bullet 3 t/m 5. Het gaat hier om het beheer van eventueel optredende 

erosie in de binnenbocht en verwachtte aanslibbing achter de langsdam.  

- Het hoofdstuk conclusies (4) is aangevuld waar nodig zodat dit in lijn is met de rest van de 

rapportage. 
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2 Uitgangspunten en aanpak analyse waterstandseffecten  

Zoals al eerder aangegeven valt de rivierkundige beoordeling van het stadion en de langsdam in een lopend 

vergunningstraject. Het reeds door RWS-WNZ uitgeleverde rivierkundige beoordelingskader 4.0 en het 

reeds uitgeleverde hydraulische model (Beno15_5-v1) worden daarom gehanteerd. 

2.1 Werkwijze hydraulische beoordeling 

In de Rijntakken en de Maas wordt de waterstand vooral bepaald door de rivierafvoer. In de Rijn-

Maasmonding wordt de waterstand vooral bepaald door het samenspel van rivierafvoer, wind en getij.  

 

De locatie van het nieuwe Feyenoord stadion is gelegen op de grens van gebied waar de zeewaterstand 

dominant is voor maatgevende condities, en het gebied wat geldt als overgangsgebied tussen zee- en 

rivierafvoer gebieden, zie ook Figuur 1.  

 

 

Figuur 1: Overgangsgebied Rijn-Maasmonding 
 

Voor overgangsgebieden worden de hydraulische randvoorwaarden (HR) berekend met een 

stochastische/probabilistische methode. Door het grote aantal benodigde sommen (enkele duizenden) is 

deze methodiek ongeschikt voor het beoordelen van het hydraulisch effect van een voorgenomen maatregel 

zoals het stadion Rotterdam. Om te voorkomen dat er een groot aantal berekeningen uitgevoerd moet 

worden is door RWS de methode van de conditionele illustratiepunten voorgeschreven in het rivierkundig 

beoordelingskader. Met deze methode kan met een relatief klein aantal berekeningen het effect van een 

maatregel op het toetspeil bepaald worden.  

 

Specifiek voor de locaties van het stadion is door RWS een drietal combinaties van randvoorwaarden 

afgeleid (zie ook Tabel 5 in Bijlage A1 en RBK versie 4.0) waarvoor het hydraulische effect bepaald moet 

worden: 

 AAA: Zee gedomineerd: lage rivierafvoer en hoge waterstanden op zee; 

 AAB: Zee gedomineerd: lage rivierafvoer en hoge waterstanden op zee, minder extreem dan AAA; 

 AAC: Rivier gedomineerd: hoge rivierafvoer, lagere waterstanden op zee. 

 

De kans bijdrage van elke combinatie is 33%. Hieruit volgt dat het gemiddelde van de effecten maatgevend 

is. 
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Het idee achter deze drie combinaties is dat ze voor de locatie van interesse in de referentiesituatie alle drie 

zouden moeten leiden tot dezelfde absolute waterstand. Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat de 

in deze studie gevonden absolute waterstanden niet helemaal vergelijkbaar zijn. Voor de situatie met een 

hoge rivierafvoer wordt een lagere absolute waterstand gevonden. 

2.2 Uitgangspunten 

In Bijlage A1 is een uitgebreid overzicht gegeven van de gehanteerde uitgangspunten, in Bijlage A2 is 

opgenomen hoe het verfijnde deelmodel is opgesteld.  

 

Opgemerkt wordt dat er voor de locatie van het nieuwe stadion geen officieel verfijnd deelmodel in WAQUA 

beschikbaar was. In de voorgaande studie (Royal HaskoningDHV, 2016) is in overleg met RWS-WNZ 

besloten om voor deze analyse een niet officieel deelmodel te creëren. Voor de huidige studie is, na 

afstemming met RWS-WNZ, ditzelfde deelmodel gebruikt.  

 

De belangrijkste kenmerken van de uitgevoerde WAQUA berekeningen zijn als volgt: 

 De gebruikte WAQUA versie is Simona 2015 (laatste patch), deze versie is aangehouden om verschillen 

met de voorgaande studie te voorkomen; 

 Het gehanteerde WAQUA model is het ‘RMM-5/beno15_5-v1’ model; 

 Het complete RMM-5 model heeft een lange rekentijd en complexe aansturing. Om de rekentijd te 

verkorten en de aansturing te vergemakkelijken, is een deelmodel gemaakt op basis van het gehele 

model (zie Figuur 2). Deze werkwijze is conform het Rivierkundig Beoordelingskader; 

 Randvoorwaarden voor het deelmodel zijn overgenomen uit SOBEK resultaten, aangeleverd door RWS-

WNZ (conform de methode voor de Conditionele illustratiepunten zoals in paragraaf 2.1 beschreven). 

 

 

Figuur 2: deelmodel met SOBEK-uitvoerlocaties (groen). Locaties weergegeven in cyaan zijn deelmodelranden of de projectlocatie. 
 

Naast het opknippen van het model is het rekenrooster drie keer verfijnd. Hierdoor is voldoende detailniveau 

aanwezig om de maatregelen goed op te nemen in het model. Om het model stabiel te krijgen is de 

rekentijdstap aangepast naar 0,05 minuut en is de viscositeit aangepast aan de benedenstroomse rand 

(plaatselijk verhoogd naar 100 m2/s).  
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2.3  Ontwerp  

In de berekeningen zijn twee varianten meegenomen:  

 Het huidige ontwerp voor de eindsituatie, hierin is de landaanwinning ten behoeve van het stadion als 

de langsdam opgenomen.  

 De bouwfase waarin de landaanwinning groter is dan in de eindsituatie door aanwezigheid van 

bouwkuipen. 

 

De eindsituatie (DO) voor het stadion en de langsdam is in de berekeningen opgenomen (Figuur 3). In dit 

ontwerp wordt het stadion gebouwd op een landaanwinning dat een hoogte heeft meegekregen die iets 

hoger is dan de huidige kade hoogte (4,10+NAP). Voorlangs het stadion is een langsdam opgenomen in 

het hoogtemodel middels hoogteverschillijnen zodat het energieverlies goed wordt meegenomen, de 

langsdam heeft een hoogte van 3,00m+NAP en loopt onder een scherp talud af naar het zomerbed.  

 

 

Figuur 3: Eindsituatie (DO) ontwerp stadion en langsdam. 
 

Bijlage A3 bevat de ontwerpen die zijn gebruikt in de schematisatie. De eindsituatie schematisatie is te 

zien in Figuur 4, deze figuur bevat het referentie en eindbeeld voor zowel de hydraulische ruwheid (van 

o.a. vegetatie en bebouwing) als het hoogtemodel.  
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Figuur 4: Opname ingrepen in Baseline schematisatie met links het hoogtemodel en rechts het ruwheidsmodel. De bovenste figuur 
geeft de referentiesituatie aan, de middelste bouwfase en de onderste de eindsituatie (DO).  
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3 Resultaten en analyse 

3.1.1 Maatgevende waterstand 

In Bijlage A1 is beschreven dat waterstandseffecten zijn bepaald voor drie combinaties van 

randvoorwaarden (zie ook Tabel 5 in Bijlage A1): 

 AAA: Zee gedomineerd: lage rivierafvoer en hoge waterstanden op zee; 

 AAB: Zee gedomineerd: lage rivierafvoer en hoge waterstanden op zee, minder extreem dan AAA; 

 AAC: Rivier gedomineerd: hoge rivierafvoer, lagere waterstanden op zee. 

 

De kans bijdrage van elke combinatie is 33%. Hieruit volgt dat het gemiddelde van de effecten maatgevend 

is.  

 

Er is een periode van zes dagen doorgerekend. De maximale waterstand (de zogenaamde ‘max13’) voor 

zowel de referentie als de varianten is weergegeven voor alle combinaties van randvoorwaarden in Figuur 

5 en Figuur 7. Figuur 6 en Figuur 8 tonen de waterstandsverschillen van de varianten ten opzichte van de 

referentie voor alle drie de combinaties van randvoorwaarden. Het gemiddelde maatgevende 

waterstandsverschil is gegeven in blauwgroen. 

 

De maximale hoogwaterstanden treden voor beide varianten op als gevolg van een hoge stormopzet waarbij 

de hoge zeewaterstanden zorgen voor een verhoogde waterstand op de rivier.  

 

De bouwfase zorgt netto voor een waterstandsverlaging van gemiddeld 3 mm. Er is geen plaatselijke 

opstuwing te zien, wel een plaatselijke maximale verlaging van 10 mm. Gemiddeld gezien zorgt de ingreep 

voor een waterstandsverlaging, dit komt doordat de maatgevende condities ontstaan tijdens een hoge 

stormopzet. Het stadion zorgt in deze situatie voor een vernauwing en toename van hydraulische weerstand 

van de rivier waardoor de stormopzet minder gemakkelijk stroomopwaarts migreert.  

 

De eindsituatie zorgt netto voor een waterstandsverlaging die minder extreem is dan de bouwfase, de 

verlaging is benedenstrooms van de ingreep niet significant en bovenstrooms iets minder dan 2 mm. Er is 

een plaatselijke maximale opstuwing te zien van 1 mm die wegvalt tegen een plaatselijke maximale 

verlaging van 7 mm. Gemiddeld gezien zorgt de ingreep voor een waterstandsverlaging van enkele mm’s.  

 

Wanneer er in meer detail gekeken wordt naar het waterstandsverloop dan is te zien dat het getij licht 

vervormd wordt door de ingreep. Door het gedeeltelijk knijpen van de rivier door het stadion en de oeverzone 

ontwikkeling ontstaat er meer wrijving en weerstand op de inkomende getijdegolf waardoor deze vertraagt 

en licht vervormd binnenkomt. Dit zorgt in sommige gevallen plaatselijk en/of tijdelijk voor een verlaging of 

verhoging van de waterstand (orde mm’s). Dit effect treedt zowel in de bouwfase als eindsituatie op. Er 

dient rekening gehouden te worden met een grotere vervorming van het getij wanneer de rivierbreedte 

verder afneemt door bebouwing. De extra landaanwinning in de bouwfase zorgt dus voor een lichte extra 

vervorming van het getij en daarmee in enkele gevallen voor een licht grotere verhoging van de waterstand. 

Dit zijn effecten op de systeemwerking, de maximale (maatgevende) hoogwaterstand stijgt niet als gevolg 

van de ingreep. 
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Figuur 5: Absolute maximale waterstanden tijdens maatgevende condities voor de bouwfase. 
 

 

Figuur 6: Relatieve waterstandsverschillen bij de maximale waterstanden tijdens maatgevende condities voor de bouwfase. 
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Figuur 7: Absolute maximale waterstanden tijdens maatgevende condities voor de eindsituatie (DO). 

 

 

Figuur 8: Relatieve waterstandsverschillen bij de maximale waterstanden tijdens maatgevende condities voor de eindsituatie (DO). 
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De maatgevende waterstand buiten de rivieras is voor de bouwfase en eindsituatie nagenoeg gelijk. De 

figuur met waterstandsverschillen buiten de rivieras (Figuur 9) laat zien dat er geen verhoging van de 

waterstand plaatsvindt nabij de primaire waterkeringen. De waterstand blijft in alle gevallen lager dan de 

kades, hierdoor treedt er alleen een waterstandsverschil op in de vaarweg zelf. Deze ligt in de orde van 

enkele millimeters verlaging bovenstrooms van het stadion en geen verschil benedenstrooms van het 

stadion. De opstuwing is zeer lokaal en treedt voornamelijk op in de buitenbocht bij de benedenstroomse 

punt van de langsdam. Water wordt deels gevangen achter deze constructie waardoor een lokale opstuwing 

zichtbaar is.  

 
Figuur 9: Absolute waterstand in de referentie situatie (boven) en de relatieve waterstandsverschillen (onder) bij maatgevende 
condities buiten de rivieras voor de eindsituatie (DO) 
 

3.1.1.1 Buitendijkse ontwikkeling 

Naast toetsing aan de maatgevende waterstand is de buitendijkse ontwikkeling ook getoetst aan de 

uitgegeven waterdichte hoogtes (stoepniveau of maaiveldniveau) uit de Risicoapplicatie Buitendijks (RAB) 

van de Provincie Zuid-Holland. Er is gekeken naar het lokaal individueel risico (LIR) en het groepsrisico. 

Het LIR blijft onder de referentiewaarde van een overstromingsrisico van 10-5
 bij een minimale waterdichte 

hoogte van NAP+3,25 (LIR 2100) en het groepsrisico bij een minimale waterdichte hoogte van NAP+3,50 

m (Integraal beleid buitendijks, Gemeente Rotterdam, 2014) 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitendijks gebied adviseert de Gemeente Rotterdam via 

‘uitgiftepeilenbeleid’ over het beheersen van overstromingsrisico’s. Voor de ontwikkeling van Feyenoord 

wordt aanbevolen aan dit uitgiftepeilenbeleid voldoen. Voor de ontwikkeling kan het uitgiftepeil Basis 
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(3,60m+NAP, Gemeente Rotterdam, 2018) gehanteerd worden gezien het in het geval van Feyenoord gaat 

om reguliere, niet kwetsbare functies. Er mag hier beargumenteerd van worden afgeweken.  

 

Wel kan het zo zijn dat door de ontwikkeling van het stadion de benodigde minimale waterdichte hoogte 

(het maaiveld- of trottoirniveau) voor het voldoen aan de referentiewaarde voor het groepsrisico bijgesteld 

moet worden vanwege het groot aantal mensen op een klein oppervlak. De minimale waterdichte hoogte 

bij meer dan 32.500 gebruikers ligt in de range van 3,50m tot 3,80m+NAP, de minimale waterdichte hoogte 

bij 117.000 gebruikers ligt in de range van 3,85m tot 4,04m+NAP. Deze waarden (ranges) zijn handreikingen 

genoemd in het Integraal beleid buitendijks van de gemeente Rotterdam (2014). Uiteindelijk komt het er op 

neer om samen met alle relevante partijen tot een realistisch en onderbouwd terreinniveau te komen dat 

zich verhoudt tot het risicoprofiel. 

 

 

Figuur 10: Uitgiftepanelen van de Gemeente Rotterdam voor de ontwikkelingslocatie (rode pijl). 
 

In de huidige situatie ligt het bestaande maaiveld met hoogtes van ca. NAP+3,8 m overal boven 

3,60m+NAP, de ontwikkelingslocatie voldoet dus in de huidige situatie al aan het uitgiftepeilenbeleid van de 

Gemeente en aan de minimale waterdichte hoogte om aan de referentiewaarde voor het individueel 

overstromingsrisico te voldoen. Volgens het uitgiftepeilenbeleid is er daarmee op de ontwikkelingslocatie in 

de huidige situatie geen sprake van een overstromingsrisico hoger dan de referentiewaarde. In de 

toekomstige situatie blijft dit zo, de kade wordt zelfs nog verhoogd ten opzichte van de huidige situatie 

waardoor het risico afneemt.  
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3.1.2 Volume waterberging 

Als er een activiteit wordt uitgevoerd in het deel van het riviergebied dat valt onder het zogenaamde 

“bergend regime” in de Beleidslijn Grote Rivieren, dan dient deze te voldoen aan de algemene voorwaarden 

van de Beleidslijn. Een van deze voorwaarden is dat het verlies aan bergend vermogen gecompenseerd 

moet worden. Activiteiten (nieuwbouw, uitbreiding bebouwing) in het bergend winterbed betekenen in het 

algemeen een afname van bergend vermogen (volume berging). Ondanks de lokaal geringe 

waterstandeffecten leidt de afname van berging tot een verhoging in het gehele benedenstrooms van de 

ingreep gelegen deel van de rivier. Deze verhoging is het gevolg van een afname van de topvervlakking 

van de hoogwatergolf. Afname van bergend vermogen op de benedenrivieren kan daarnaast ook leiden tot 

verhoging in bovenstroomse richting. In de Rijn-Maasmonding is de afname van het bergend vermogen 

gedefinieerd als het volume dat zich bevindt tussen gemiddeld hoogwater (GHW) en de maatgevende 

waterstand (MHW).  

 

3.1.2.1 Compensatie opgave 

De ingreep ligt in de Rijn-Maasmonding waar men te maken heeft met de compensatieplicht voor eventueel 

waterbergingsverlies. In de praktijk betekent dit dat elk volume dat tussen de peilen 1,32m+NAP (GHW) en 

3.30m+NAP (MHW) wordt volgebouwd op een andere locatie gecompenseerd dient te worden. Zowel de 

landaanwinning voor het stadion als de langsdam worden (deels) gebouwd in deze waterschijf en zorgen 

dus voor een vermindering van het waterbergingsvolume. Het ontwerp voor het stadion en de langsdam 

zijn weergegeven in Figuur 11. Figuur 12 laat een doorsnede van het ontwerp zien met daarin duidelijk 

aangegeven welk volume gecompenseerd dient te worden, de plannen zijn ook opgenomen in de bijlage 

(A4). Het volume waterberging dat gecompenseerd dient te worden is weergegeven in Tabel 11, in totaal 

dient er 41.000 m3 gecompenseerd te worden.  

 

In de bouwfase is de landaanwinning groter en zou er een groter volume gecompenseerd moeten worden, 

deze fase duurt echter korter dan 5 jaar en kan daarom bestempeld worden als tijdelijk. Voor tijdelijke 

situaties hoeft er geen compensatie van het bergend vermogen plaats te vinden zolang de veroorzaakte 

opstuwing binnen de 1,0 mm blijft, in hoofdstuk 3.1.1 is aangetoond dat dit het geval is. Er is daarmee geen 

compensatie voor de bouwfase nodig. 

 

                                                      
1 De volumes zijn bepaald aan de hand van het 3D model van het DO ontwerp van de nieuwbouw van stadion en langsdam. Met dit 
3D model zijn de volumes tussen de waterschijf van 1,32m en 3.30m+NAP nauwkeurig te bepalen.  
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Figuur 11: 3D isometrie van de eindsituatie van het ontwerp met daarin de locatie van onderstaand dwarsprofiel aangegeven. 

 

Figuur 12: Doorsnede van het ontwerp met daarin aangegeven welk volume gecompenseerd dient te worden. 
 

Tabel 1: Wijzigingen in waterbergingsvolumes als gevolg van de ingreep voor de eindsituatie (DO). 

Onderdeel Volume tussen 1.32 en 3.30m+NAP Effect 

Langsdam 8.880 m3 Vermindering 

Landaanwinning stadion 31.991 m3 Vermindering 

Totaal 40.871m3 Vermindering  
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3.1.2.2 Compensatie locaties 

De ontwikkeling van het nieuwe Feyenoord stadion heeft een compensatie opgave van afgerond  

41.000 m3, hiervoor zijn 2 compensatielocaties geselecteerd (Figuur 13) waarvoor een ontwerp is 

opgesteld, te weten: Eiland van Brienenoord en Stormpolder. Beide locaties zijn bovenstrooms gelegen 

van de ingreep maar dusdanig dichtbij de ingreep dat de ruimte die hier gecreëerd wordt tussen GHW en 

MHW meegeteld mag worden als compensatie voor het waterbergingsverlies als gevolg van de ingreep. 

De locaties en ontwerpen zullen in dit hoofdstuk beschouwd worden. 

 

 

Figuur 13: Compensatie locaties ten opzichte van de ingreep. 
 

Eiland van Brienenoord 

Het eiland van Brienenoord is de eerste compensatie locatie, gelegen net bovenstrooms van de ingreep ter 

hoogte van rivierkilometer NM_996.00. Hier gelden dan ook dezelfde compensatie peilen als voor de 

ingreep, de ruimte die gecreëerd wordt tussen 1,32m+NAP en 3,30m+NAP mag meegeteld worden als 

compensatie voor het bergingsverlies.  

 

In de huidige situatie is het Eiland van Brienenoord een overwegend groen eiland gelegen in de Nieuwe 

Maas, achter het eiland langs loopt het Zuiddiepje. Het eiland is relatief hooggelegen en heeft een 

gemiddelde hoogte die boven de 3m+NAP ligt. De bodemhoogte varieert over het eiland, het eiland kent 

zowel hoge als lagere delen en is omringd door steile oevers.  

 

De volumes waterberging zijn weergegeven in tabel 2. Deze zijn berekend op basis van een digitaal 

hoogtemodel (in GIS). Dit model is opgebouwd op basis van AHN3 en de tekening van het inrichtingsplan 

Brienenoord, zoals aangegeven in figuur 16. Op basis hiervan is het verschil volume nauwkeurig berekend.  
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Op het eiland van Brienenoord worden op verschillende locaties aanpassingen gedaan aan het maaiveld 

zodat hier getijdenatuur kan ontstaan. Figuur 15 geeft aan waar de veranderingen plaatsvinden, per locatie 

vlak is de toename in waterbergend volume nadere bepaald en toegelicht.  

 

Locatie 1: De veranderingen op de westelijke punt (1) zijn hierbij niet relevant, zowel de huidige als 

toekomstige situatie ligt het bodemniveau onder de GHW-stand van 1.32m+NAP en ontstaat hier dus geen 

nieuw volume in de waterbergende schijf.  

 

Locatie 2: Op locatie 2 – de zuidoever wordt de oever afgegraven, de huidige oevers zijn zeer steil en voor 

het grootste gedeelte boven de MHW-stand van 3.30+NAP gelegen (Figuur 14). In de nieuwe situatie 

worden deze oevers afgegraven en met een zeer flauw talud aangelegd tussen gemiddeld laagwater (GLW) 

en de huidige maaiveldhoogte (+/- 3.0 - 4.0m+NAP). Het afgraven van de oevers zorgt dus direct voor meer 

ruimte in de waterbergende schijf, zie hiervoor ook Figuur 14. Dit profiel wordt over een lengte van ongeveer 

480 meter aangelegd, de breedte van het profiel varieert zoals zichtbaar is in de kaart. In het westen is deze 

smaller met een breedte van 30 meter, in het midden is deze over korte afstand met 100 meter zeer breed 

en in het oosten is deze 50-60 meter breed. Het oppervlak van het volume binnen de waterschijf is voor het 

voorbeeld in Figuur 14 ongeveer 75m2. De eerste 5m telt niet mee omdat deze boven de MHW grens blijft, 

daarna is er een talud over 25m waarvan 25m2 meetelt (1/2 * 25 * 2) en daarna is er over 25m een stuk 

waarbinnen de schijf volledig wordt afgegraven en waarvan dus 50m2 meetelt (25 * 2). Over een lengte van 

480 meter zou dit uitkomen op 34.500m3 (480*75). Echter, het profiel is niet overal zo breed en wat grilliger 

dan het voorbeeld, in de praktijk komt het volume daardoor wat lager uit op een volume van 25.143m3 

compensatie op locatie 2. 

 

Locatie 3: Op locatie 3 wordt het huidige maaiveld afgegraven zodat de bestaande plas ten oosten van de 

locatie uitgebreid wordt, in het midden wordt een klein eiland aangelegd, dit eiland krijgt een hoogte van 

1,5m+NAP. Het huidige maaiveld is hier hooggelegen (+/- 3.0 - 4.0m+NAP), de afgraving zorgt dus voor 

meer ruimte in de waterbergingsschijf. Over een oppervlak van ongeveer 5.500m2 wordt het maaiveld 

verlaagd tot onder de 1.32m+NAP, hier wordt over de volledige schijf van 2m dik waterberging gecreëerd. 

Het volume waterberging dat gecreëerd wordt is dan ongeveer 11.000m2 (5.500 * 2). Buiten deze zone 

wordt er ook nog een talud aangebracht vanaf het huidige maaiveld, dit talud wordt aangebracht over een 

gebied van ongeveer 4.500m2. In de taludzone mag dus niet de volledige dikte van de waterbergende schijf 

worden meegeteld, maar slechts de helft (1m dikte dus). Hierdoor ontstaat er in de taludzone een volume 

van ongeveer 4.500m3. Beide zones samen leiden tot een volume van 15.500m2 aan extra waterbergend 

volume, in detail wordt het echter iets grilliger aangelegd en komt het volume iets lager uit op 14.630m3 op 

locatie 3.   

 

Locatie 4: Locatie 4 op de oostelijke punt van het eiland betreft een herinrichting van de oever, hier wordt 

de bodem zowel opgehoogd als verlaagd. Binnen de waterbergingsschijf is er gemiddeld een verlaging te 

zien en draagt de ontwikkeling dus bij aan het vergroten van het bergingsvolume. Het volume dat hier 

gecreëerd wordt is dan ook relatief klein met 944 m3.  

 

Figuur 16 laat de huidige inrichtingsplannen ter plaatse van het Eiland van Brienenoord zien, deze zijn ook 

opgenomen in de bijlage (A5). De afgraving van de oevers en het maaiveld zorgt in totaal voor een toename 

van het bergend volume met 40.717 m3, afgerond 40.500m3.   

 

Tabel 2: Volume waterberging dat gecreëerd wordt per locatie op het Eiland van Brienenoord. 

Locatie Volume Oppervlakte 

1 – Westoever 0 m3 24.660 m2 

2 – Zuidoever 25.143 m3 24.875 m2 
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3 – Midden plas 14.630 m3 11.329 m2 

4 – Oostoever 944 m3 8.141 m2 

Totaal 
40.717 m3 

Afgerond 41.000 m3 
 

 

 

Figuur 14: Profiel van oude en nieuwe zuidoever eiland van Brienenoord dat de schijf aangeeft die meetelt in de compensatie. Dit is 
een schematisatie van de werkelijkheid, de volumes zijn bepaald op basis van een hoogtemodel in GIS, zoals getoond in figuur 15. 

 

Figuur 15: Compensatie locatie eiland van Brienenoord, boven geeft de locatie op de luchtfoto weer, onder geeft het nieuwe 
hoogtemodel weer. In rood zijn de locaties aangegeven waar het maaiveld wordt aangepast. 
  

MHW (3,30m+NAP) 

GHW (1,32m+NAP) 
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Figuur 16: Inrichtingsplannen Eiland van Brienenoord (west en oost). 
 

Stormpolder 

Stormpolder is de andere compensatie locatie, gelegen tussen de andere 2 locaties in, bovenstrooms van 

de ingreep ter hoogte van rivierkilometer NM_993.00 of HY_18.30. Hier gelden dan ook net iets andere 

compensatie peilen als voor de ingreep, de ruimte die gecreëerd wordt tussen 1,25m+NAP en 3,30m+NAP 

mag meegeteld worden als compensatie voor het bergingsverlies.  

 

Stormpolder is een industriegebied tussen de Hollandse IJssel en de Nieuw Maas in, de ingreep locatie is 

een momenteel braakliggend terrein. Het maaiveld ligt hier gemiddeld op +4m+NAP. De huidige situatie is 

weergegeven in Figuur 17, het ingreepgebied is ongeveer 0,6 hectare groot. De inrichtingsplannen zijn 

weergegeven in Figuur 18 en tevens opgenomen in bijlage A6. 

 

Ook hier zijn de volumes waterberging bepaald op basis van een hoogtemodel in GIS welke een verschil 

berekent tussen de nieuwe en toekomstige bodemligging, zoals getoond in figuur 17. 
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Figuur 17: Huidige (links) en toekomstige (rechts) situatie op locatie Stormpolder. 
 

Locatie Stormpolder wordt ontwikkeld en bouwrijp gemaakt, als onderdeel hiervan wordt er een groenstrook 

aangelegd langs de Hollandse IJssel die relatief laaggelegen is. De groenstrook heeft een hoogte die 

varieert tussen de 2.45m+NAP en 2.00m+NAP en zal hierdoor jaarlijks onder water staan. De groenstrook 

sluit aan bij het bouwrijp gemaakte gebied dat een hoogte heeft van 4.0m+NAP. De afgraving van de kade 

zorgt voor een toename van het bergend volume met 6.500 m3.  

 

  

 

Figuur 18: Inrichtingsplannen locatie Stormpolder, bovenaanzicht en principeprofiel 4. 
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3.1.2.3 Volume waterberging balans 

Het nieuwe stadion met langsdam zorgen in de eindsituatie gezamenlijk voor een verlies aan 

waterbergend vermogen van 41.000 m3. Dit volume dient gecompenseerd te worden om de ingreep 

vergunbaar te maken.  

 

De benodigde watercompensatie kan plaatsvinden op de volgende 2 locaties: 

• Eiland van Brienenoord (beschikbaar 34.500 m3) 

• Stormpolder (beschikbaar 6.500 m3) 

 

Stand van zaken per November 2019: 

 

• Eiland van Brienenoord: 

- Beschikbare watercompensatie bedraagt hier 40.500 m3 volgens vastgesteld plan 

(besteksontwerp) van gemeente Rotterdam.  

- Gemeente heeft hiervan 34.500 m3 ter beschikking gesteld aan Feyenoord City als compensatie 

voor de ingreep (stadion en langsdam). Hiervoor heeft gemeente Rotterdam schriftelijke 

toestemming van RWS.  

- Gemeente en Feyenoord City hebben een onderling overeengekomen watercompensatie-

overeenkomst opgesteld. Deze zal worden getekend als de benodigde vergunningen voor aanleg 

landaanwinning en langsdam onherroepelijk zijn. 

 

• Stormpolder: 

- Beschikbare watercompensatie bedraagt hier 6.500 m3 volgens vastgesteld plan (besteksontwerp) 

van gemeente Krimpen aan den IJssel.  

- Gemeente Krimpen heeft deze 6.500 m3 ter beschikking gesteld aan Feyenoord City. 

Op de reguliere overleggen met RWS heeft RWS aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben.   

- Gemeente Krimpen aan den IJssel en Feyenoord City hebben een onderling overeengekomen 

watercompensatie-overeenkomst opgesteld. Deze zal worden getekend als de benodigde 

vergunningen voor aanleg landaanwinning en langsdam onherroepelijk zijn. 
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3.1.3 Stroombeeld 

Het stroombeeld en de verandering daarvan is weergegeven voor een drietal situaties:  

- Maximale stroomsnelheid tijdens dagelijkse eb 

- Maximale stroomsnelheid tijdens dagelijkse vloed  

- Maximale stroomsnelheid tijdens hoge afvoer  

 

Deze drie situaties zullen nader beschouwd worden om een inzicht te geven in de verandering in stroming 

als gevolg van de ingreep. De gepresenteerde resultaten zijn een mix van Simona OSR-resultaten 

(dagelijkse omstandigheden) en WAQUA-resultaten (hoge afvoer). De eb- en vloedstroom betreffen 3D 

berekeningen, de hoge afvoer betreft een 2D berekening. In het geval van de 2D berekening beschouwen 

we de dieptegemiddelde stroomsnelheid. De dieptegemiddelde snelheid is de stroomsnelheid gemiddeld 

over de diepte, hierin wordt dus geen rekening gehouden met de stroomsnelheidsverschillen die in de 

verschillende waterlagen (dieptes) voorkomen als gevolg van bodemwrijving, dichtheidsverschillen en 

spiraalstroming. In het geval van de 3D berekeningen kijken we naar de stroomsnelheden in de bovenste 

1,5m waterkolom omdat deze het meeste invloed heeft op de scheepvaart.  

 

De locatie van het nieuwe stadion is gelegen in de buitenbocht van de Maas op een locatie waar de rivier 

zich plaatselijk verruimt. Hierdoor is de dieptegemiddelde stroomsnelheid in de bocht lager dan boven- en 

benedenstrooms van de bocht. De waterbeweging staat in dit deel van de rivier sterk onder invloed van 

vloed- en ebstromen. Het dubbel daagse getij zorgt hier voor een constante wisseling van zowel de 

stroomrichting als de stroomsnelheid. Wel is er sprake van een sterke bochtstroming en bovenstroom in de 

bocht.  

 

Om de verandering van de stroming op de rivier te beoordelen zijn stroombeeldberekeningen uitgevoerd 

door Svasek (Svasek, 2018 & 2020), Er is hierbij gekeken naar verandering in maximale eb- en maximale 

vloedstroming. Waar voorheen nog uitgegaan werd van mogelijkheid tot stroming achter de langsdam langs 

is dit in de huidige situatie niet meer mogelijk. De stroming die optreedt achter de langsdam is echter 

dusdanig klein (< 1% van de totale afvoer door de rivier (bij eb en vloedstroom)) dat deze verandering geen 

significante invloed heeft op de resultaten. Ter volledigheid zijn de nieuwe rekenresultaten van Svasek 

(2020), waarin de stroming niet meer mogelijk is, hieronder opgenomen in rapportage. Het betreft hier enkel 

de figuren, de effectbeschrijving is ongewijzigd. Voor een verdere toelichting zie hiervoor ook de 

aanvullende berekeningen van Svasek (bijlage A8).   

 

Maximale eb-stroming; in de buitenbocht zijn er nauwelijks verschillen in langsstroom tijdens eb  

(+ of – 0,10 m/s), in de binnenbocht zijn deze verschillen wel groter (tot +0,60 m/s) (Figuur 21). Dit lijkt in de 

binnenbocht een behoorlijke verstoring ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt echter met name 

veroorzaakt door een groot verschil in stroomsnelheid ter plaatse van de erosiekuil. In de situatie met 

stadion en langsdam (eindsituatie) is de maximale stroomsnelheid echter nauwelijks hoger, de hogere 

stroom is meer uitgespreid over de rivier. De gemiddelde stroming wordt over een groot gebied hoger, maar 

de onregelmatigheden uit het huidige stroombeeld worden verkleind. Dit kan het effect zijn van de langsdam 

die de stroom meer kanaliseert, de stroming in de bocht wordt daardoor gelijkmatiger.  
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Figuur 19: Ebstroomsnelheid in de bovenste 1,5m van de waterkolom voor de referentiesituatie (Svasek, 2018) 

 

Figuur 20: Ebstroomsnelheid in de bovenste 1,5m van de waterkolom voor de eindsituatie (Svasek, 2020). 
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Figuur 21: Verschil in stroomsnelheden tussen referentie- en eindsituatie tijdens maximale ebstroom voor de bovenste 1,5 meter van 
de waterkolom (Svasek, 2020). 

Maximale vloed-stroming; De verschillen in langsstroom tussen huidige en toekomstige situatie zijn in de 

binnenbocht (tot 0,15 m/s) en buitenbocht (tot 0,10 m/s) klein (Figuur 24). De stroom aan de 

benedenstroomse kant van de buitenbocht wordt in de eindsituatie iets gelijkmatiger. De stroomvertraging 

die op deze locatie in de referentiesituatie voorkomt wordt minder in de toekomst, waardoor er minder 

onregelmatigheden in de langsstroom voorkomen.  
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Figuur 22: Vloedstroomsnelheid in de bovenste 1,5m van de waterkolom voor de referentiesituatie (Svasek, 2018). 

 

Figuur 23: Vloedstroomsnelheid in de bovenste 1,5m van de waterkolom voor de eindsituatie (Svasek, 2020). 
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Figuur 24: Verschil in stroomsnelheden tussen de referentie- en eindsituatie voor maximale vloed-storm voor de bovenste 1,5 meter 
van de waterkolom (Svasek, 2020). 
 

Tijdens een hoge rivierafvoer zijn de stroomsnelheidsverschillen het grootst, er is op dat moment een sterke 

stroming en door de vernauwing van het profiel neemt de snelheid van deze stroming toe. Dit is een situatie 

die plaats vindt bij een hoge Maas (1.535 m3/s) en Rijnafvoer (7.614 m3/s), dit is een afvoer die eens per  

3 à 4 jaar voorkomt. In de huidige situatie worden dieptegemiddelde stroomsnelheden van gemiddeld 1,7m/s 

en maxima van 2,0 m/s berekend. Door de vernauwing van de rivier nemen deze stroomsnelheden in de 

binnenbocht toe met maximaal 0,5 m/s, In de buitenbocht is de toename kleiner met maximaal 0,2 m/s. 

Hierdoor ontstaat een situatie waarin de stroming in de bocht toeneemt met 10 tot 25% ten opzichte van de 

huidige situatie. De bouwfase en eindsituatie zijn vergelijkbaar qua effect.  
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Figuur 25: Maximale stroomsnelheden in de referentie situatie. 
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Figuur 26: Stroomsnelheidsverschil als gevolg van de ingrepen ten tijde van maximaal optredende stroomsnelheden. 

Zowel tijdens dagelijkse als extreme omstandigheden ontstaan er stroomluwe zones achter de langsdam 

(in zone tussen oever en langsdam). In deze zones is de stroming al relatief laag en door de ingreep 

ontstaan er zones waar het water nog nauwelijks stroomt en stagnant water zal ontstaan. Dit geeft 

aandachtspunten voor waterkwaliteit en ophoping van (drijf)vuil en slib. 

De wijzigingen in het stroombeeld zorgen enerzijds voor locaties waar de stroomsnelheid afneemt en 

anderzijds voor locaties waar de stroomsnelheid toeneemt. Dit kan zorgen voor plaatselijke problemen. 

Tegelijkertijd wordt het gemiddelde stroombeeld rustiger, waar in de referentiesituatie de bocht een locatie 

is waar de stroomsnelheid lokaal afneemt wordt dit in de toekomst een locatie waar de stroomsnelheid gelijk 

blijft aan beneden- en bovenstroomse traject.  
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3.1.4 Morfologie 

De veranderingen in het dieptegemiddelde stroombeeld en de toename van zowel de dagelijkse als extreme 

stroomsnelheden zullen zorgen voor een toename van de morfologische dynamiek. Onderstaand de 

belangrijkste conclusies: 

• Door de toename in stroomsnelheid zal de morfologische activiteit toenemen in de gehele bocht. In

de huidige situatie ligt bijna de gehele Nieuwe Maas in de grindbestorting, vanwege de aanwezige

grindbestorting (Figuur 28) is er geen erosie van de vaarweg te verwachten op de locaties van de

bestorting, uitgaande van een stabiele en dekkende grindbestorting op de gehele bodem. Daarvoor

is de toename in stroomsnelheid te gering.

• Er wordt geen aanzanding in de vaarweg verwacht, en daarmee ook geen ondieptes in de

(verschoven) vaargeul, als gevolg van het stadion en de langsdam.

• De toename in snelheid (gering onder dagelijkse omstandigheden van vloed, significant tijdens

jaarlijkse omstandigheden van hoogwater) geeft mogelijk een beperkte toename van erosie in de

binnenbocht. Deze erosie hoeft geen consequenties te hebben op de stabiliteit van de bodem van

de vaargeul of de stabiliteit van de oever. Verwachting is dat de toename in snelheid geen direct

effect heeft op de bodemontwikkeling langs de oever en er geen directe maatregelen nodig zijn. Of

mitigerende maatregelen op termijn nodig zijn, moet bezien worden in relatie tot de huidige

bodemontwikkeling en het huidige bodembeheer. Dit is ons momenteel onbekend. Eventuele

mitigerende maatregelen moeten worden gekoppeld aan het reeds uitgevoerde bodembeheer.

Verwachting is dat er momenteel geen actief beheer van de bodem op deze locatie is en er ook

geen aanleiding toe is. De reguliere monitoring van de bodem door RWS moet uitwijzen of het

huidige bodembeheer ook voldoende is voor het beheer van de bodem in de toekomstige situatie.

Indien monitoring uitwijst dat actiever bodembeheer nodig is zal de initiatiefnemer hierbij zijn

schadeplichtigheid niet ontkennen.

• Vanwege de ligging van de aanwezige zinker van Evides is aandacht gevraagd voor de

bodemontwikkeling van de kuil. De autonome ontwikkeling van de kuil toont dat de kuil toeneemt in

diepte en omvang. Het stadion en de langsdam hebben hier geen effect op. De effecten die het

stadion heeft op de stroomsnelheid in de kuil treden uitsluitend op tijdens een ebstroom bij hoge

rivierafvoer, deze condities komen slechts enkele dagen per jaar gedurende enkele uren per dag

voor. Daarmee is het effect van het stadion en langsdam op de diepte en omvang van de erosiekuil

beperkt. Maatregelen om voldoende dekking op de zinker te behouden moeten worden bezien

vanuit de autonome ontwikkeling van deze erosiekuil. Dit geldt eveneens voor maatregen voor de

stabiliteit van de oever nabij de kuil. Momenteel wordt er in samenspraak met Evides gewerkt aan

een duurzame oplossing die voldoende dekking boven de zinker moet garanderen.

• Door het ontstaan van extra stromingsluwe, stagnante zones wordt er aanslibbing verwacht in de

zone achter de langsdam (tussen de langsdam en de oever). Door de langsdam en de

landaanwinning gaat het hier minder stromen. Hier zal vuil ophopen en slib bezinken. Dit heeft geen

effect op de scheepvaart omdat het buiten de vaarweg plaats vindt. Vanuit waterkwaliteit zal het

nodig zijn om deze zones op te nemen in een langjarig baggeronderhoud (verwachte frequentie 15-

25 jaar). Ook het verwijderen van drijfvuil moet worden opgenomen in beheer- en

onderhoudsplannen en beheerd worden (bv. halfjaarlijks verwijderen van drijfvuil door

reinigingsbedrijf). Ook hier geldt dat de initiatiefnemer zijn schadeplichtigheid niet zal ontkennen.

In de volgende hoofdstukken zijn de morfologische aandachtspunten bij de bestaande erosiekuil en 

Evides zinker nader beschouwd.  
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Figuur 27: Locaties waar de morfologische activiteit verandert 
 

3.1.4.1 Bestaande erosiekuil en zandwinput 

In de huidige situatie is er zowel een zandwinning als een erosiekuil aanwezig in de vaarweg, beide liggen 

in het door het stadion beïnvloedde gebied. De aanwezige erosiekuil in de Nieuwe Maas (op rivierkilometer 

997,2) groeit in de autonome situatie sterk in omvang en diepte. In de afgelopen 5 jaar is deze 1,1 m dieper 

geworden en in oppervlak met een factor 2 gegroeid (Deltares, 2016). Deze erosiekuil (genaamd NMS_4 in 

rapport Deltares) is daardoor een belangrijk aandachtspunt en uitbreiding van deze kuil is zeer ongewenst 

vanwege mogelijke risico’s op instabiliteit van naastgelegen (kade)constructies. Zolang het aanbod van 

sediment aan de RMM achterblijft bij de transportcapaciteit in de riviertakken van de RMM, zal de 

ontwikkeling van kuilen in horizontale en verticale richting komende decennia min of meer onverminderd 

doorgaan. 

 

Deltares (2016) adviseert aan RWS om op basis van de autonome ontwikkeling van de erosiekuil eerst te 

achterhalen of de recente sterke dynamiek (afgelopen 5 jaar) wordt veroorzaakt door de zandwinning of 

door natuurlijke processen. Indien de dynamiek natuurlijk is, heeft het hoge prioriteit om een nadere analyse 

uit te voeren. Indien de dynamiek toe te schrijven valt aan de zandwinning is de prioriteit lager. Ook bij een 

zandwinning kunnen hellingen te steil worden en tot instabiliteit leiden van de oever, rivierbodem of 

constructies.  

 

In de huidige situatie is er reeds sprake van een ongewenste ontwikkeling van de erosiekuil. Deze autonome 

ontwikkeling kan mogelijk leiden tot instabiliteit van de oever, rivierbodem of constructies. RWS-WNZ heeft 

reeds aandacht voor het probleem rond de ontwikkeling van erosiekuilen in de RMM en werkt aan een 

adequate beheerstrategie. Hiertoe worden ook van tijd tot tijd metingen van de bodemligging gemaakt door 

RWS. Een eroderende bodem kan alleen stabiel gehouden worden door regelmatige suppletie van 

sediment en/of het eenmalig bestorten met stabiel materiaal (stortsteen). Er wordt momenteel nagedacht 

over een beheerstrategie door middel van eenmalig of regelmatig opvullen d.m.v. suppletie al dan niet in 

combinatie met bestorten met een grindlaag. Bodembescherming door bestorten is een beproefd concept 

voor de RMM, waarvan de effectiviteit kan worden vastgesteld. Dat geldt echter niet voor suppletie. De pilot 

Toename erosie,  

frequentere monitoring van status 

kademuur noodzakelijk en mogelijke 

uitbreiding bodembescherming 

Ontstaan luwe/stagnante zones, 

extra beheerinspanning 
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in de Oude Maas (2018-2020) zal wellicht inzicht geven in de effectiviteit van suppleties in de RMM. RWS-

WNZ is dus bezig met het formuleren van de juiste beheerstrategie voor erosiekuilen, waaronder deze 

bewuste erosiekuil. 

 

De ontwikkeling van het stadion en de langsdam in de vaarweg leidt tot een toename van de 

dieptegemiddelde stroming bij zowel normale (vloedstroom dominant) als jaarlijkse condities (ebstroom in 

combinatie met een jaarlijks terugkerende hoge afvoer). In Tabel 3 zijn de absolute stroomsnelheden 

weergegeven ter plaatse van de erosiekuil. Onder dagelijkse omstandigheden zijn de verschillen zeer 

minimaal, hetgeen waarschijnlijk slechts tot een minimaal effect zal leiden op de morfodynamiek van de 

kuil. Bij een combinatie van hogere afvoeren en een ebstroom neemt de stroomsnelheid in met name de 

binnenbocht (noord) wel significant toe met ca. 10-40%. In de buitenbocht neemt de snelheid af. Dit verschil 

kan wel leiden tot een toename van de morfologische dynamiek in de erosiekuil en dan met name op de 

taluds van de kuil. Deze condities komen echter maar een aantal dagen van het jaar voor. Daarmee is het 

effect van het stadion en langsdam op de diepte van de erosiekuil beperkt. Maatregelen om voldoende 

dekking op de zinker te behouden moeten worden bezien vanuit de autonome ontwikkeling van deze 

erosiekuil.  

 

Tabel 3: Stroomsnelheden en verschillen ter plaatse van de erosiekuil. 

Situatie 
Stroomsnelheid huidig 

(dieptegemiddeld) 

Stroomsnelheid met 

stadion en langsdam 

(dieptegemiddeld) 

Verschil in stroomsnelheid 

(dieptegemiddeld 

Vloedstroom bij 

gemiddeld springtij met 

lage afvoer (1019 m3/s) 

 0,7 m/s (vaargeul grens zuid) 

tot 1,3 m/s (vaargeul grens 

noord) 

 0,7 m/s (vaargeul grens zuid) 

tot 1,3 m/s vaargeul grens 

noord) 

 Verschillen tussen -0,05 

(vaargeul grens zuid) tot 0,05 

m/s (vaargeul grens noord) 

Ebstroom bij gemiddeld 

springtij met hoge afvoer 

(5162 m3/s) 

 0,7 m/s (vaargeul grens zuid) 

tot 1,2 m/s vaargeul grens 

noord) 

 0,7 m/s (vaargeul grens zuid) 

tot 1,3 m/s vaargeul grens 

noord) 

 Verschillen tussen -0,1 

(vaargeul grens zuid) tot 0,4 

m/s (vaargeul grens noord) 

 

 

Omdat de oever van de binnenbocht niet direct grenst aan de taludhellingen van de erosiekuil is er op 

grootste deel van de kuil geen risico op instabiliteit. Enkel op de benedenstroomse rand van de kuil grenst 

de oever direct aan de kuil. Het is vanuit de autonome ontwikkeling van de kuil aannemelijk dat de oever 

hier versterkt zal moeten worden met extra steenbestorting (falling apron) om risico op erosie direct langs 

de oever te mitigeren. Deze locatie is in Figuur 28 aangegeven met een paarse cirkel. Maatregelen voor 

bescherming op deze locatie moeten worden bezien vanuit de autonome ontwikkeling van deze erosiekuil 

en zijn geen effect van het stadion of de langsdam. 
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Figuur 28: Grindbestorting in de Nieuwe Maas met daarin de locatie van de erosiekuil aangegeven 

3.1.4.2 Aanwezige Evides Leiding 

De effecten op de Evides leiding hangen sterk samen met de effecten op de erosiekuil. De Evides leiding 

loopt onder de erosiekuil door, ter plaatse van rivierkilometer 997,1. De morfodynamiek van de erosiekuil is 

voorgaand toegelicht evenals de effecten van het stadion en de langsdam op deze morfodynamiek. 

 

Er heeft het afgelopen jaar (2019) regelmatig overleg plaatsgevonden tussen Feyenoord City en Evides, 

hetgeen is vastgelegd in gespreksverslagen.  

 

Duidelijk is dat er in de huidige situatie reeds sprake is van optredende erosie boven de zinkerconstructie 

Z18 van Evides en dat deze erosie zal worden versneld door het verschuiven van de vaargeul a.g.v. 

aanbrengen langsdam en landaanwinning voor het stadion, maar niet duidelijk is in welke mate deze 

versnelling dan zal gaan optreden.  

  

Tijdens de overleggen werden Evides en Feyenoord City het met elkaar eens dat het weinig zin heeft om 

nog meer energie en kosten in rapportages te steken en dat het beter is om gezamenlijk tot een 

pragmatische duurzame oplossing te komen. Duidelijk is dat een vergelijkbare steenbestorting, zoals nu 

aanwezig is op de bodem van de vaargeul rondom de erosiekuil, voldoende soelaas kan bieden om de 

benodigde dekking boven de zinkerconstructie van Evides te kunnen blijven garanderen gegeven de, 

goeddeels autonome, ontwikkeling van de erosiekuil.    

 

Evides heeft recent een impact analyse (Bijker, 2019) laten uitvoeren m.b.t. de huidige erosiekuil t.p.v. 

zinker Z18 met het ingemeten verloop van de bodem over de afgelopen jaren (periode 2008 – 2019). 
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De belangrijkste conclusies /waarnemingen van de analyse ten behoeve van de ontwerp-strategie voor 

het bestortingsplan zijn:   

1. Net benedenstrooms van Z18 bevinden zich twee langzaam tot niet erodeerbare bulten;  

2. Deze bulten beperken de ‘bewegingsvrijheid’ van erosiekuilen net bovenstrooms van Z18;  

3. De huidige dekking is slechts enkele decimeters en kleine veranderingen (plaats en diepte) van de 

erosiekuiken kunnen de leidingen doen blootspoelen;  

4. De kans is reëel dat initiële beperkte blootspoeling leidt tot versnelde erosie rond de leidingen en vrije 

overspanningen;  

5. De kans dat er vervolgens schade ontstaat als gevolg van VIV (vortex induced vibrations) is naar 

verwachting klein door de gefixeerde bundeling van de drie parallelle pijpleidingen (deze stelling is niet 

gekwantificeerd/verifieerd);  

6. De kans dat Z18 faalt door een hakend anker is naar verwachting klein (deze stelling is niet 

gekwantificeerd/geverifieerd);  

7. Verkleining van doorstromingsprofiel rivier door Feijenoord City en langsdam zal leiden tot grotere 

stroomsnelheden en meer erosie;  

8. De kans op blootspoelingen is reëel en er wordt daarom geadviseerd deze kans significant te 

verkleinen door lokaal de leidingen van een bescherming te voorzien.  

 

Evides heeft inmiddels ook een ontwerpvoorstel voor een bestortingsplan boven de zinkerconstructie laten 

opstellen. Het ontwerp bestortingsplan bestaat globaal uit een grindafdekking van 1,50 m (richtlijn 

vaarwegen) boven de zinkerconstructie over een afstand van ca. 150 m met een breedte van 2 x 10 m 

aan weerszijden van de zinkerconstructie. Hiervoor is ca. 4.000 m3 grind nodig, met een gradering van 40 

– 125 mm. Volgens Evides is dit een voldoende robuuste en duurzame oplossing voor de komende 50 

jaar.  

 

Het plan is nu verder om de aanwezige grindlaag ter plaatse van de landaanwinning, die toch moet 

worden verwijderd, te verwerken als steenbestorting boven de zinkerconstructie (bij gebleken kwalitatieve 

en kwantitatieve geschiktheid). 

3.1.4.3 Overige effecten 

De toename in stroomsnelheid zal leiden tot een grote belasting door stroming in de buitenbocht aan de 

buitenteen van de langsdam. De langsdam zal daartoe adequaat beschermd moeten zijn middels een 

teenverdediging. In het ontwerp van de langsdam (bijlage A10) moet hier rekening mee gehouden worden 

om de standzekerheid van de langsdam te waarborgen. Ook in de programmering van beheer en onderhoud 

en frequentie van monitoring moet hier rekening mee gehouden worden. Dit laatste geldt ook voor de 

kademuur en bodem in de binnenbocht. Ook hier neemt de stroomsnelheid toe en neemt de 

stromingsbelasting op zowel de kade als de bodem toe. Dit kan leiden tot groei van erosie langs de 

kademuur indien de bodem en teenverdediging niet adequaat is vormgegeven. 

 

Qua vaardiepte is er vooralsnog geen knelpunt voor de scheepvaart in deze bocht. Enige aanzanding 

rondom de erosiekuil zorgt niet voor ondieptes voor de scheepvaart. Wel kunnen scherpe wisselingen in 

waterdiepte zorgen voor een onrustig stroompatroon en het duiken van de boeg van schepen (onrustig 

vaarpatroon). Er wordt geen aanzanding in de vaarweg verwacht, en daarmee ook geen ondieptes in de 

(verschoven) vaargeul, als gevolg van het stadion en de langsdam.  

 

Door het ontstaan van extra stromingsluwe, stagnante zones wordt er aanslibbing verwacht in de zone 

achter de langsdam (tussen langsdam en oever). Door de langsdam en de landaanwinning gaat het hier 

lokaal minder stromen en ontstaan stromingsluwe locaties. Hier zal vuil ophopen en slib bezinken. Dit heeft 

geen effect op de scheepvaart omdat het buiten de vaarweg plaats vindt. Vanuit waterkwaliteit zal het nodig 

zijn om deze zones mee te nemen in het langjarig baggeronderhoud (verwachte frequentie 15-25 jaar) 

binnen het prestatiecontract van RWS. Ook het verwijderen van drijfvuil moet worden opgenomen in beheer- 

en onderhoudsplannen en beheerd worden (bv. halfjaarlijks verwijderen van drijfvuil door reinigingsbedrijf).   
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3.1.5 Nautische veiligheid 

Op het gebied van nautische veiligheid voor schepen in de vaarweg zijn het de eindsituatie en de bouwfase 

nauwelijks van elkaar te onderscheiden. In het kader van de MER zijn er door Marin aanvullende analyses 

uitgevoerd naar de nautische veiligheid en het effect van het opschuiven van de vaargeul en het aanleggen 

van het stadion & langsdam (Marin, 2018). Deze analyse concludeert dat er geen merkbare negatieve 

effecten zijn op de veiligheid en vlotheid van de scheepvaart t.g.v. de ontwikkelingen. Dit hoofdstuk geeft 

de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Marin weer omdat deze een gedetailleerder en beter 

beeld geven van het effect op scheepvaart dan de standaard WAQUA-berekeningen.  

3.1.5.1 Referentie situatie 

De locatie van het stadion ligt aan de drukbevaren vaarroute waar dagelijks vele schepen passeren, een 

groot deel van deze schepen bevat gevaarlijke stoffen. De veiligheid en vlotheid van de scheepvaart is 

daarom een belangrijk aandachtspunt welke niet in het geding mag komen.  

 

Het stadion wordt geplaatst in de buitenbocht van de Bocht van Esch. Deze bocht is genoemd als een bocht 

die voor schepen gemiddeld gezien lastiger navigeren is. Door de sterke bovenstroom is het op bepaalde 

momenten van het getij lastig navigeren voor langsvarende schepen, met name bij opkomend springtij. 

Daarnaast is het navigeren door een bocht per definitie lastiger doordat het schip in een drift door de bocht 

zal gaan. Schippers die de situatie kennen, kunnen hier echter goed op anticiperen. 

 

De ontwerpbreedte van de Bocht van Esch is volgens de Richtlijn Vaarwegen 2017 (RVW 2017, RWS) ruim 

voldoende in de huidige situatie (ruim 40 m breder dan in de RVW 2017 aangegeven). De RVW 2017 zijn 

echter niet gevalideerd voor een vaarweg als de Nieuwe Maas met een langsstroming groter dan 0,5m/s. 

in een situatie met een grotere langsstroom zal de padbreedte van de schepen die stroom mee hebben 

toenemen. Over het algemeen zal er op stromend water meer ruimte nodig zijn dan aangegeven in de RVW 

2017. Deze ruimte is in de Bocht van Esch ruim voldoende aanwezig.  

 

De bochtstraal van de Bocht van Esch is te klein volgens de RVW 2017. De bochtstraal zou voor een klasse 

VIb vaarweg 6L (6 maal de lengte van het maatgevende schip) moeten zijn. Gezien de 

manoeuvreereigenschappen van een maatgevende schip is deze kleinere bochtstraal echter geen enkel 

probleem. Alleen de vlotheid zou door deze kleinere bochtstraal iets negatief beïnvloed kunnen worden, 

door de grotere beschikbare breedte wordt dit echter ruim gecompenseerd.  

 

De vergelijking met twee gelijksoortige bochten (bocht bij Nijmegen en bocht bij Heerjansdam) qua 

dimensies, verkeersaanbod en vlootsamenstelling geeft aan dat de Bocht van Esch zeker geen kritische 

bocht is voor het huidige verkeersaanbod.  

 

De veiligheid en vlotheid in de bocht wordt door een aantal zaken beïnvloed als gevolg van de ingreep; 

zowel het stroombeeld als het windpatroon verandert. Om te beoordelen of deze veranderingen een 

negatieve invloed hebben op de veiligheid en vlotheid is er wederom getoetst aan de RVW 2017, zie 

hiervoor respectievelijk de paragrafen 3.1.5.2 en 3.1.5.3 

 

3.1.5.2 Verandering stroombeeld op de rivier 

Om de verandering van de stroming op de rivier te beoordelen zijn stroombeeldberekeningen uitgevoerd 

door Svasek (Svasek, 2018), deze berekeningen zijn gebruikt in het onderzoek van Marin (Marin, 2018) om 

het effect op de scheepvaart te bepalen. De verandering in stroming is weergegeven in hoofdstuk 3.1.3, 

deze paragraaf geeft aan wat het effect van die verandering is op scheepvaart. 
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Maximale eb-stroming; De schippers zullen over een groter gebied ebstroom ervaren maar er zal minder 

verstoring van de vaart zijn door verschillen in langsstroom, zoals in de huidige situatie. In principe zal de 

padbreedte in de binnenbocht iets toenemen bij een hogere ebstroomsnelheid en in de buitenbocht 

afnemen. De variatie in padbreedte door de variërende langsstroom in de huidige situatie zal echter 

afnemen. De schippers zullen snel wennen aan de hogere stroomsnelheid en omdat de stroom minder 

varieert dan in de huidige situatie zijn in de toekomst geen problemen te verwachten met de hogere 

stroomsnelheid.  
 

Maximale vloed-stroming; De stroom aan de benedenstroomse kant van de buitenbocht wordt in de 

toekomstige situatie iets gelijkmatiger. De stroomvertraging op die locatie in de huidige situatie wordt minder 

in de toekomst, waardoor de scheepvaart minder last zal hebben van onregelmatigheden in de langsstroom.  

3.1.5.3 Verandering windpatroon 

De verandering in windpatroon voor de windvelden voor Z, ZW en W wind zijn geanalyseerd omdat de 

geplande bebouwing zich aan de ZW kant van de vaarweg bevindt. Wind uit de overige richtingen zal 

nauwelijks beïnvloed worden door de benedenwindse bebouwing.  

 

De zuidenwind ten noorden van het stadion draait iets meer in de richting van de geul en neemt af van 13 

m/s naar 11 m/s. Dit effect zal de scheepvaart alleen maar positief beïnvloeden omdat de wind afneemt en 

meer in de richting van de geul staat. Ten oosten van het stadion ontstaat een sterke verandering van de 

wind langs de vaarrichting maar de windsnelheid is daar relatief laag (5-7 m/s) zodat de daar optredende 

gradiënten geen negatieve invloed hebben op de scheepvaart.  

 

Voor de zuidwestenwind draait de wind ten noordoosten van het stadion ten opzichte van de geul en neemt 

af van 12 m/s naar 7 m/s. De wind staat hier al dwars op de geul en de kleine verandering in richting heeft 

geen nadelige invloed op de scheepvaart, temeer daar de gemiddelde snelheid sterk afneemt in de 

toekomstige situatie. Ook ten oosten van het stadion is er geen nadelige invloed door verandering in wind.  

 

Voor de westenwind is er in de huidige situatie een sterke stroming zichtbaar ten noorden van het stadion 

(Figuur 29). Deze stroming zorgt in de huidige situatie voor een sterke variatie van de windsnelheid langs 

de vaarrichting. In de toekomstige situatie is een gelijkmatiger beeld te zien waarbij de gemiddelde 

windsnelheid ook nog afneemt (Figuur 29 en Figuur 30). De wind in de toekomstige situatie heeft daarom 

geen nadelige invloed op de scheepvaart.  
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Figuur 29: Windpatroon in huidige situatie voor westenwind op 6 meter hoogte 
 

 

Figuur 30: Windpatroon in de toekomstige situatie voor westenwind op 6 meter hoogte 
 

3.1.5.4 Breedte en bochtstraal van de vaarweg 

Bij het verplaatsen van de vaarweg blijft de breedte van de ontwerpgeul hetzelfde en zal de bochtstraal 

afnemen. De ontwerpbreedte is ruim voldoende en het verschil in bochtstraal van 645 m (huidig) naar  

615 m (toekomstig) zal geen merkbare invloed hebben op de veiligheid en vlotheid van de scheepvaart. In 

de tabel zijn de volgens RVW 2017 benodigde breedte en beschikbare breedte gegevens van de Bocht van 

Esch, de bocht bij Heerjansdam en de bocht bij Nijmegen weergegeven. Deze drie bochten zijn qua 

aantallen schepen en vloot samenstelling redelijk vergelijkbaar. Uit Tabel 4 blijkt dat de ontwerpbreedte van 
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de Bocht van Esch ruim voldoende is in de huidige én toekomstige situatie. De bochtstraal is te klein, echter 

gezien de manoeuvreer eigenschappen van de maatgevende schepen is de te kleine bochtstraal geen 

probleem, de vlotheid kan wel negatief beïnvloed worden.  

 

Tabel 4: Vergelijking van de Bocht van Esch met RVW 2017 en vergelijkbare bochten 

 
 

Door het nieuwe stadion verschuift de vaargeul van de Nieuwe Maas ter hoogte van de bocht (Bocht van 

Esch) met 35m naar het noordoosten. Het verplaatsen van de vaargeul levert geen aanvullende problemen 

op voor de scheepvaart. Een analyse van vaarbewegingen (AIS-analyse) toont dat de scheepvaart in de 

huidige situatie al nauwelijks gebruik maakt van de nu nog beschikbare zuidwestelijke strook van de 

vaargeul. Het ontnemen van deze strook aan de vaarweg heeft dan ook weinig tot geen effect op de 

scheepvaart. De modelberekeningen tonen dat de effecten als gevolg van de veranderende stroombeelden 

en windpatronen zeer klein zijn en niet ongunstig zijn te noemen. De nieuwe bebouwing werkt bijvoorbeeld 

als een soort windscherm bij zuidwestelijke wind. De bocht van Esch kan, op het gebied van vlotheid en 

veiligheid scheepvaart, nu en in de toekomst niet als kritisch worden beoordeeld in vergelijking met 

gelijksoortige bochten. Er is geen merkbare verslechtering ten aanzien van de nautische vlotheid en 

veiligheid in de nieuwe situatie. Als gevolg van de ingreep wordt er wel een nieuw object langs de vaargeul 

geïntroduceerd en moet de bestaande radarpost verplaatst worden.  

 

Het verschuiven van de vaargeul heeft geen ontwerpopgave in de binnenbocht tot gevolg. Extra 

oeverbescherming of initieel baggeren van de binnenbocht lijkt niet noodzakelijk doordat er geen wijziging 

in belastingen plaats vindt door de scheepvaart t.o.v. de huidige situatie. In de buitenbocht moet de 

langsdam ontworpen worden op maatgevende stroomsnelheden, maatgevende scheepsgolven en moet 

rekening worden gehouden met stroombelasting t.g.v. schroefstralen van langskomende schepen. Ook 

moet rekening gehouden worden met de dynamiek van de rivierbodem (ondanks dat deze afgepleisterd 

is), waarmee een adequate teenconstructie van de dam moet worden ontworpen.   
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4 Conclusies 

De ontwikkeling van het stadion en de langsdam zijn zowel voor de bouwfase als eindsituatie hydraulisch 

doorgerekend en rivierkundig beoordeeld op de verschillende deelonderwerpen. De resultaten hiervan zijn 

per onderdeel in onderstaande tabel weergegeven. Het onderscheid tussen de twee varianten (bouwfase 

en eindsituatie) is voor alle criteria zeer klein. De resultaten voor de eindsituatie zijn daarom weergegeven 

in onderstaande tabel. 

 

Onderwerp Effect 

Maatgevende 

hoogwaterstand 

Positief effect, de maatgevende hoogwaterstand neemt ter plaatse van het stadion 

gemiddeld met iets meer dan een millimeter af. Er is sprake van een zeer plaatselijke 

opstuwing in de as van de rivier van 1mm die wegvalt tegen de plaatselijke verlaging 

van 7mm. Ook langs de primaire waterkering is er geen opstuwing zichtbaar.  

 

In de bouwfase is het effect extremer en neemt de waterstand nog verder af.  

Volume 

waterberging 

Positief effect, op de twee compensatie locaties kan er voldoende 

waterbergingsvolume gecreëerd worden om de afname als gevolg van de 

ontwikkelingen van het stadion en de langsdam te compenseren.  

 

Het verlies aan waterberging wordt gecompenseerd op locatie Brienenoord en 

Stormpolder.   

Stroombeeld 

Het stroombeeld wijzigt een toename in stroomsnelheden onder zowel dagelijkse als 

extreme omstandigheden ontstaat als gevolg van vernauwing van de vaarweg ter 

plaatse van de stadionlocatie in de vaarweg.  

Morfologie 

Er wordt geen aanzanding in de vaarweg verwacht, en daarmee ook geen ondieptes 

in de (verschoven) vaargeul, als gevolg van het stadion en de langsdam. Door de 

toename in stroomsnelheid zal de erosie op de onbeschermde delen van de vaarweg 

mogelijk toenemen.  

De toename in snelheid (gering onder dagelijkse omstandigheden van vloed, 

significant tijdens jaarlijkse omstandigheden van hoogwater) geeft mogelijk een 

beperkte toename van erosie in de binnenbocht. Deze erosie hoeft geen 

consequenties te hebben op de stabiliteit van de bodem van de vaargeul of de 

stabiliteit van de oever. Eventuele optredende erosie wordt gemonitord, de 

initiatiefnemer zal in deze zijn eventuele schadeplichtigheid niet ontkennen. 

Het effect van het stadion en langsdam op de diepte en omvang van de erosiekuil is 

beperkt. Maatregelen om voldoende dekking op de zinker te behouden worden 

opgesteld in samenspraak met Evides. 

De bodemontwikkeling van de kuil is een belangrijk aandachtspunt en is meegenomen 

in het ontwerp van de langsdam. 

Door het ontstaan van extra stromingsluwe, stagnante zones wordt er aanslibbing 

verwacht in de zone achter de langsdam (tussen de langsdam en de oever), de 

initiatiefnemer zal in deze zijn eventuele schadeplichtigheid niet ontkennen. 

Nautische veiligheid 

De aanvullende studies die zijn uitgevoerd naar het effect van de ingreep op de 

nautische veiligheid tonen aan dat er geen merkbare negatieve effecten zijn op de 

veiligheid en vlotheid van de scheepvaart t.g.v. de ontwikkelingen. 
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In de bouwfase is de landaanwinning groter en zou er een groter volume gecompenseerd moeten worden, 

deze fase duurt echter korter dan 5 jaar en kan daarom bestempeld worden als tijdelijk. Voor tijdelijke 

situaties hoeft er geen compensatie van het bergend vermogen plaats te vinden zolang de veroorzaakte 

opstuwing binnen de 1,0 mm blijft, in hoofdstuk 3.1.1 is aangetoond dat dit het geval is. Er is daarmee geen 

compensatie voor de bouwfase nodig. 

 

In de huidige situatie ligt het bestaande maaiveld met hoogtes van ca. NAP+3,8 m overal boven het 

uitgiftepeil (3,60m+NAP) van de Gemeente Rotterdam. De ontwikkellocatie voldoet aan de referentiewaarde 

voor het individueel overstromingsrisico. Volgens het uitgiftepeilenbeleid is er daarmee op de 

ontwikkelingslocatie in de huidige situatie geen sprake van een overstromingsrisico hoger dan de 

referentiewaarde. In de toekomstige situatie blijft dit zo, de kade wordt zelfs nog verhoogd ten opzichte van 

de huidige situatie waardoor het risico afneemt.  

 

De belangrijkste aandachtspunten liggen bij de morfologische effecten, de mogelijke negatieve effecten zijn 

echter op te lossen door het aanvullen van de bestaande bodembescherming, adequaat ontwerp van de 

langsdam en een actiever sedimentbeheer (t.g.v. autonome bodemontwikkeling van de erosiekuil en 

zandwinning). De overige beoordelingsaspecten uit het rivierkundig beoordelingskader; Maatgevende 

waterstand, Volume waterberging, Stroombeeld en Nautische veiligheid, scoren neutraal of positief.  
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A1 Werkwijze en uitgangspunten 

In de voorliggende studie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Waterstandsverschillen worden bepaald bij maatgevende condities, met een herhalingstijd van 4000 

jaar; 

 Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode met conditionele illustratiepunten (cip); 

 Het gebruikte cip is Nieuwe Maas km 996. Dit is punt is bepaald door Rijkswaterstaat West-Nederland-

Zuid (RWS-WNZ). 

 

De kenmerken van de uitgevoerde Baseline schematisaties zijn als volgt: 

 De schematisatie van de rivierkundige ingrepen zijn aangemaakt met behulp van Baseline versie 5.3.3. 

Er wordt gebruik gemaakt van ArcGIS 10.3 SP1; 

 Het aangeleverde volledige Baseline model ‘beno15_5-v1’ is gebruikt als referentiemodel; 

 De schematisatie de bouwfase heeft als kenmerk gekregen ‘ma_fcf_c1’. De maatregel is ingemixt in 

het volledige Baseline model, wat leidt tot de variant met kenmerk ‘Beno15_5_fcf_c1; 

 De schematisatie de eindsituatie heeft als kenmerk gekregen ‘ma_fcf_c2’. De maatregel is ingemixt in 

het volledige Baseline model, wat leidt tot de variant met kenmerk ‘Beno15_5_fcf_c2; 

 

De kenmerken van de uitgevoerde WAQUA berekeningen zijn als volgt: 

 De gebruikte WAQUA versie is Simona 2015 (laatste patch); 

 Het vigerende WAQUA model is het ‘RMM-5/beno15_5-v1’ model; 

 Het complete RMM-5 model heeft een lange rekentijd en complexe aansturing. Om de rekentijd te 

verkorten en de aansturing te vergemakkelijken, is een deelmodel gemaakt op basis van het gehele 

model. Deze werkwijze is conform het Rivierkundig Beoordelingskader; 

 Randvoorwaarden voor het deelmodel zijn overgenomen uit SOBEK resultaten, aangeleverd door 

RWS-WNZ; 

 De WAQUA berekeningen zijn uitgevoerd bij drie verschillende combinaties van randvoorwaarden. 

Deze combinaties zijn bepaald door RWS-WNZ en zijn te vinden in Tabel 5. De Europoortkering is in 

alle drie de situaties geopend; 

 Er zijn geen lateralen aanwezig in het deelmodel; 

 Er wordt niet-stationair gerekend; 

 De modeltijdstap is 0,05 minuut (3 seconden); 

 Een overzicht van de WAQUA SDS-bestanden is te vinden in Tabel 6. 
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Tabel 5: combinaties van randvoorwaarden 

Naam 
Afvoer Rijn 

(m3/s) 

Afvoer Maas 

(m3/s) 

Zeewaterstand 

(m +NAP) 

Windsnelheid 

(m/s) 
Windrichting Kansbijdrage 

AAA 1605 171 3.55 23.0 NW 33% 

AAB 3193 497 3.47 22.0 NW 33% 

AAC 7614 1535 3.11 19.0 NW 33% 

 

Tabel 6 Kenmerken SDS-bestanden 

Situatie Referentie Variant 1 Variant 2 

AAA Ref_AAA fcf_c1_AAA fcf_c2_AAA 

AAB Ref_AAB fcf_c1_AAB fcf_c2_AAB 

AAC Ref_AAC fcf_c1_AAC fcf_c2_AAC 
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A2 Opbouw deelmodel 

Het complete RMM-5 domein is te zien in Figuur 31. Het deelmodel wordt in diezelfde figuur getoond in 

het rood.  

 

 

Figuur 31: modeldomein RMM-5 model (blauw) en deelmodel (rood) 
 

Figuur 32 toont het domein van het deelmodel. Het RMM-5 grid is afgesneden nabij SOBEK-

uitvoerlocaties die zijn gebruikt om randvoorwaarden op te leggen: 

 Bij de Hollandsche IJssel wordt SOBEK-uitvoerlocatie ‘Hoij029_12028’ gebruikt om een debiet op te 

leggen. Dit punt ligt nabij KMR 12; 

 Bij de Lek wordt SOBEK-uitvoerlocatie ‘Lek 2_34117’ gebruikt om een debiet op te leggen. Dit punt ligt 

nabij KMR 982; 

 Bij de Noord wordt SOBEK-uitvoerlocatie ‘NOOR098_261,175’ gebruikt om een debiet op te leggen. 

Dit punt ligt nabij KMR 980; 

 Bij de Nieuwe Maas wordt SOBEK-uitvoerlocatie ‘NiMa010_772’ gebruikt om een waterstand op te 

leggen. Dit punt ligt nabij KMR 1012. 

De projectlocatie ligt op de Nieuwe Maas nabij SOBEK-uitvoerlocatie NiMa010_772 bij KMR 997. 
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Figuur 32: deelmodel met SOBEK-uitvoerlocaties (groen). Locaties weergegeven in cyaan zijn deelmodelranden of de projectlocatie. 

Naast het opknippen van het model is het rekenrooster drie keer verfijnd. Hierdoor is voldoende 

detailniveau aanwezig om de maatregelen goed op te nemen in het model. Om het model stabiel te 

krijgen is de rekentijdstap aangepast naar 0,05 minuut en is de viscositeit aangepast aan de 

benedenstroomse rand (plaatselijk verhoogd naar 100 m2/s).  
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A3 Ontwerp tekeningen stadion en langsdam en verwerking in 

Baseline 

Figuur 33: Ontwerp tekening stadion en langsdam, bouwfase. 
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Figuur 34: Ontwerp tekening stadion en langsdam, eindsituatie. 
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Figuur 35: Baseline schematisatie hoogtemodel referentie (boven), bouwfase (midden) en eindsituatie DO (onder). 
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Figuur 36: Baseline schematisatie ruwheden referentie (boven), bouwfase (midden) en eindsituatie DO (onder). 
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A4 Ontwerp tekeningen stadion en langsdam 
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Nr. Date Issued by Issued to Description
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Comments Volume

watercompensatie langsdam 8880 m³

watercompensatie bouwfase B 62220 m³

71101 m³

3D Isometrie Bouwfase
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A5 Ontwerp tekeningen Eiland van Brienenoord 
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informatiebord "Rotterdam" kleur Antracietgrijs

betonnen entree-element voor 'rondje Stadionpark', nader uit te werken,
afmetingen ca. 10 x 0,5 x 0,45m, in het werk gestort

lichtmast 6m, conisch met uithouder, armatuur Lightwell SRDS2
6 armatuur voorzien van dimming en detectie
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Tg

DTg

Bg
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opsluitband 8 x 20 cm. "Rotterdam"

inritband "Rotterdam"

te planten boom, 1e grootte

bestaande boom overgenomen uit luchtfoto, exacte lokatie onzeker

te rooien boom

bestaande boom

landmeetkundige as

gewenst aanlegpeil t.o.v. N.A.P.

bestaand peil t.o.v. N.A.P.

nieuw aan te leggen situatie

bestaande situatie welke vervalt

bestaande situatie

projectgrens

materiaalgrens

uitgiftegrens (streeplijn is fictief)

hekwerk, type nader te bepalen

trottoirband "Rotterdam" verzonken

betonstraatsteen "Rotterdam"

betontegels "Rotterdam" 30 x 15 x 8 cm.
betontegels "Rotterdam" 30 x 30 x 4.5 cm.

maatvoering in meters

Aa

Ar asfalt rood
asfalt afgestrooid

Az asfalt zwart

8.00

bestaande boom, ingemeten

3.65-

3.65-

verplichte rijrichting (geen markering)

kniplijn tussen bestratingsrichtingen

tb

tbv
trottoirband 18/20 x 25 cm. "Rotterdam"

gazonband 10 x 20 cm. "Rotterdam"

invalidenoprit volgens Standaard Wegenbouw Detail

vastgesteld peil t.o.v. N.A.P. (SO-SB afd. BI)

afvalbak "Rotterdam", 90 liter, kleur Antracietgrijs

verkeersdrempel 30 km/u (SWD 1.2.10)

bestaande lichtmast
te vervallen lichtmast

geschoren haag met aanduiding voor hoogte

paaltop lichtmast, kleur Rotterdamgrijs, armatuur type .....

waterlijn bij hoog- of laagwater

water

picknicktafel, type nader te bepalen

ASP

ab

wildrooster

infobord

belangrijkste wijzigingen na VUZ
- noordelijke landhoofd nieuwe brug naar achteren geschoven.
- parkeren op terrein jachthaven aangegeven, terreingrenzen.

aangepast, hekwerk aan binnenzijde haag geplaatst.
- 2e entree terrein jachthaven ingetekend, ligging rondje

Stadionpark ter plaatse + locatie bomen aangepast.
- noordelijke punt jachthaven: inrichting aangepast.
- haag rond uitgeefbare kavel gewijzigd in zeeuwse haag.

zeeuwse haag
ha-zh

ha-gh 1,5m

asfalt rondje Stadionpark met 70% morene of bestone steenslag
en 30% reflexing white steenslag, markeringen nader te bepalen

verkeerszuil BM 18
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ST

informatiebord "Rotterdam" kleur Antracietgrijs

parkbank 3.00m, zonder armleuning, kleur Antracietgrijs

lichtmast 6m, conisch met uithouder, armatuur Lightwell SRDS2
6 armatuur voorzien van dimming en detectie

hoogtelijn bestaand
hoogtelijn nieuw

Stabilizer halfverharding, IJssel mix, bij bestaande paden eerst
de toplaag affrezen.

maatvoering in meters

getijdezone

gefundeerd gras
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te planten boom, 1e grootte

bestaande boom overgenomen uit luchtfoto, exacte lokatie onzeker

te rooien boom

bestaande boom

landmeetkundige as

gewenst aanlegpeil t.o.v. N.A.P.

bestaand peil t.o.v. N.A.P.

nieuw aan te leggen situatie

bestaande situatie welke vervalt

bestaande situatie

projectgrens

materiaalgrens

hekwerk, type  en kleur nader te bepalen
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Aa
asfalt afgestrooid

bestaande boom, ingemeten

3.65-

3.65-

afvalbak "Rotterdam", 90 liter, kleur Antracietgrijs

bestaande lichtmast
te vervallen lichtmast

waterlijn bij hoog- of laagwater

vlonderpad op palen

struinpad

te verwijderen bosvak

straatkijker

water

fietshekje "Rotterdam", 64,5cm, kleur Antracietgrijs, plaatsing 90 cm. h.o.h.

wildrooster

1

ASP
asfalt rondje Stadionpark met 70% morene of bestone steenslag
en 30% reflexing white steenslag, markeringen nader te bepalen

3

zitgelegenheid, keien, n.t.b. met landschapsarchitect 

parkbank 3.00m, zonder armleuning, dubbelzijdig, kleur Antracietgrijs
2

4

houten vlonderbank, nader uit te werken

SC losse schelpen (op deur van bouwdok)

overstaande natuurlijke oever
mo-ono

mo-mbr

moerasvegetatie bloemrijke ruigte

ab

landhoofd uitzichtpunt eiland-oost, prefab keerwand, afgewerkt met
stapelstenen, nader uit te werken

oude lieren en toebehoren op deur van bouwdok in oude glorie herstellen

infobord

belangrijkste wijzigingen na VUZ
- halfverharding schelpenpad vervangen door stabilizer
- strook gefundeerd gras plaatselijk langs hoofdroute
- verbreding in toegangsweg volkstuinen (passeergelegenheid)
- locatie wildroosters gewijzigd, klaphek komt te vervallen
- landtong aangebracht op oostelijke punt van eiland
- landhoofden oostelijke brug aangepast
- westelijke brug wordt vervangen door nieuwe brug
- omgeving bouwdok, o.a. vlonder en trappen
- landhoofd en trap naar vlonderpad
- openbare verlichting rondje Stadionpark op eiland komt te

vervallen

SK

HV-SC halfverharding schelpen gewalst

Verschillende onderdelen nader technisch uit te werken in oveleg
met landschapsarchitect.
- oostelijke en westelijke brug
- landhoofden en aanlandingen van de bruggen
- onderwaterdammen op westpunt eiland
- vlonder bouwdok
- betonnen trappen in talud bouwdok
- verlaagd deel rondje Stadionpark langs deur bouwdok
- vlonderpad door getijdenatuur
- keerwand/bastion en trap naar vlonderpad
- uitzichtpunt ten oosten van volkstuinen
-

te planten boom, 3e grootte

klappaal, rood-wit (Rotterdamse Stijl)

terreinafscheiding t.b.v. runderen, b.v. kastanjehek, met doorgang
middels klaphek
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grasvegetatie extensief

ruigte

bestaande bosvegetatie
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bosplantsoen open struikenetage natuurlijk
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Groenelementen

Moeras en Oevervegetatie

moerasvegetatie lage schorren

moerasvegetatie biezentype

slikken (wadplaten) en geulen

rietvegetatie
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mo-sl

mo-rv
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informatiebord "Rotterdam" kleur Antracietgrijs

parkbank 3.00m, zonder armleuning, kleur Antracietgrijs

lichtmast 6m, conisch met uithouder, armatuur Lightwell SRDS2
6 armatuur voorzien van dimming en detectie

hoogtelijn bestaand
hoogtelijn nieuw

Stabilizer halfverharding, IJssel mix, bij bestaande paden eerst
de toplaag affrezen.

maatvoering in meters

getijdezone

gefundeerd gras
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VERKLARING

te planten boom, 1e grootte

bestaande boom overgenomen uit luchtfoto, exacte lokatie onzeker

te rooien boom

bestaande boom

landmeetkundige as

gewenst aanlegpeil t.o.v. N.A.P.

bestaand peil t.o.v. N.A.P.

nieuw aan te leggen situatie

bestaande situatie welke vervalt

bestaande situatie

projectgrens

materiaalgrens

hekwerk, type  en kleur nader te bepalen

8.00

Aa
asfalt afgestrooid

bestaande boom, ingemeten

3.65-

3.65-

afvalbak "Rotterdam", 90 liter, kleur Antracietgrijs

bestaande lichtmast
te vervallen lichtmast

waterlijn bij hoog- of laagwater

vlonderpad op palen

struinpad

te verwijderen bosvak

straatkijker

water

fietshekje "Rotterdam", 64,5cm, kleur Antracietgrijs, plaatsing 90 cm. h.o.h.

wildrooster

1

ASP
asfalt rondje Stadionpark met 70% morene of bestone steenslag
en 30% reflexing white steenslag, markeringen nader te bepalen

3

zitgelegenheid, keien, n.t.b. met landschapsarchitect 

parkbank 3.00m, zonder armleuning, dubbelzijdig, kleur Antracietgrijs
2

4

houten vlonderbank, nader uit te werken

SC losse schelpen (op deur van bouwdok)

overstaande natuurlijke oever
mo-ono

mo-mbr

moerasvegetatie bloemrijke ruigte

ab

landhoofd uitzichtpunt eiland-oost, prefab keerwand, afgewerkt met
stapelstenen, nader uit te werken

oude lieren en toebehoren op deur van bouwdok in oude glorie herstellen

infobord

belangrijkste wijzigingen na VUZ
- halfverharding schelpenpad vervangen door stabilizer
- stroken gefundeerd gras plaatselijk langs hoofdroute
- verbreding in toegangsweg volkstuinen (passeergelegenheid)
- locatie wildroosters gewijzigd
- hekwerken t.b.v. runderen incl. klaphekken
- landtong aangebracht op oostelijke punt van eiland
- landhoofden oostelijke brug aangepast
- westelijke brug wordt vervangen door nieuwe brug
- omgeving bouwdok, o.a. vlonder en trappen
- landhoofd en trap naar vlonderpad
- openbare verlichting rondje Stadionpark op eiland komt te

vervallen

SK

HV-SC halfverharding schelpen gewalst

Verschillende onderdelen nader technisch uit te werken in oveleg
met landschapsarchitect.
- oostelijke en westelijke brug
- landhoofden en aanlandingen van de bruggen
- onderwaterdammen op westpunt eiland
- vlonder bouwdok
- betonnen trappen in talud bouwdok
- verlaagd deel rondje Stadionpark langs deur bouwdok
- vlonderpad door getijdenatuur
- keerwand/bastion en trap naar vlonderpad
- uitzichtpunt ten oosten van volkstuinen
-

te planten boom, 3e grootte

klappaal, rood-wit (Rotterdamse Stijl)

terreinafscheiding t.b.v. runderen, b.v. kastanjehek, met doorgang
middels klaphek
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Definitief Ontwerp

Zandophoging 1/4
Bouwfase
Situatie

Andre Schram Steven Knol Andre Schram Janko Arts

FEY-RHD-ZZ-XX-DR-I-1511-3001

Nieuw Stadion Feyenoord

A3

Feyenoord City

Geotechniek

Watercompensatie Bouwfase B
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MEMO: AANVULLENDE BEREKENINGEN FEYENOORD CITY 

Aan : Lambèr Hulsen en Pieter Nordbeck (Havenbedrijf Rotterdam) 

Van : Sam Bom en Bas van Leeuwen (Svašek Hydraulics) 

Datum : 14 januari 2020  

Referentie : 1712/U20008/A/BvL 

1 INTRODUCTIE 

Deze memo betreft een uitbreiding van de ‘Effectstudie Feyenoord City – modellering van de 

stroming rond het nieuwe stadion’ van 23 augustus 2018 (Svašek Hydraulics, 2018). Het gaat om 

berekeningen met hetzelfde model en dezelfde randvoorwaarden maar op basis van een nieuw 

ontwerp. Deze memo presenteert alleen de afwijkingen ten opzichte van de eerdere studie in 

modelschematisatie en resultaten. Voor de modelopzet en onderbouwing van model- en 

scenariokeuzen wordt daarom verwezen naar Svašek Hydraulics (2018).  

2 NIEUW ONTWERP NAAR MODELSCHEMATISATIE 

Het door te rekenen ontwerp is door opdrachtgever aangeleverd als een pdf. Het betreft 

tekeningen met kenmerk BF3499-127 van 28 november 2019 (bij Svašek Hydraulics ingeboekt 

onder 1712/IN20018/BvL).  

In vergelijking met de eerder onderzochte geometrieen; 

- is de langsdam ruim 50 m korter geworden en circa 10 m naar het noord-oosten

opgeschoven,

- wordt het stadion gepositioneerd op een grotere landaanwinning met een talud (eerder

was sprake van damwanden),

- is er geen sprake meer van doorstroming tussen dam en landaanwinning en

- worden de eerder beschouwde getijdenparken nu niet geschematiseerd.

Figuur 2-1: Bodem submodel zoals die is gebruikt voor de berekeningen met de update van het ontwerp voor 
het stadion en de langsdam.  
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Dit leidt tot de schematisatie afgebeeld in  Figuur 2-1. Het rooster is fijn genoeg om – net als in de 

hoofdstudie – de kruin van de langsdam op 3 m+NAP in de bodem te representeren1. Aangezien 

waterstanden in de berekeningen niet boven de 2 m+NAP komen, overstroomt de dam in de 

berekeningen niet. Hetzelfde geldt voor de landaanwinning rond het stadion.  

3 SCENARIO’S 

Eerder zijn in Svašek Hydraulics (2018) de onderstaande 6 sommen uitgevoerd: 

 Tabel 3.1: Overzicht eerdere berekeningen 

Nr. Variant Afvoer 

1 Huidig (= referentie) 5162 m3/s (hoog) 

2 Stadion en langsdam 5162 m3/s (hoog) 

3 Stadion, langsdam en getijdeparken 5162 m3/s (hoog) 

4 Huidig (= referentie) 1019 m3/s (laag) 

5 Stadion en langsdam 1019 m3/s (laag) 

6 Stadion, langsdam en getijdeparken 1019 m3/s (laag) 

De in deze memo gepresenteerde aanvullende sommen zijn als volgt: 

 Tabel 3.2: Overzicht nieuwe berekeningen 

Nr. Variant Afvoer 

7 Update stadion en langsdam 5162 m3/s (hoog) 

8 Update stadion en langsdam 1019 m3/s (laag) 

De resultaten worden zowel vergeleken met de referentiesituatie (berekeningen 1 en 4) als met de 

situatie met het eerder doorgerekende ontwerp (zonder getijdenparken, berekeningen 2 en 5).  

4 RESULTATEN 

Beschrijving van de uitvoer is vrijwel integraal overgenomen uit Svašek Hydraulics (2018): 

Voor de periode van 11 augustus 15:30 tot en met 12 augustus 16:30 is iedere tien minuten een 3D 

stromingsveld gemaakt. Binnen dit tijdsdomein treedt de maximum vloedsnelheid bij het nieuwe 

stadion op om 4:40 op 12 augustus en de maximum ebsnelheid om 21:30 op 11 augustus. Om de 

effecten op schepen te bepalen (die in het bovenste deel van de waterkolom varen) is gemiddeld 

over de bovenste 0-1.5 m, met andere woorden: vanaf het wateroppervlak tot 1.5 m onder het 

wateroppervlak. In de volgende figuren zijn stroom- en verschilvelden bij maximum vloed en eb 

weergegeven, voor zowel de bovenste 1.5 m als dieptegemiddeld.   

Stroomsnelheden in de kleurenschaal zijn absolute stroomsnelheden. Verschilvelden geven het 

verschil in die absolute stroomsnelheid. Dit betekent dat een richtingsverandering zich niet 

vertaald in een snelheidsverschil. In deze memo worden verschilvelden gemaakt ten opzichte van 

de referentie (berekening 1 en 4, zie Tabel 3.1) en ten opzichte van de simulaties met het eerdere 

ontwerp (berekenig 2 en 5, zie Tabel 3.1). De eerste geven dus het effect van de ingreep in 

vergelijking met de huidige situatie, de tweede het effect van de aanpassing van het ontwerp.  

1 De punten op de landaanwinning zijn droog gemaakt in het model (dampoints) en stroming over de dam is 

onmogelijk gemaakt (V-schotjes). Aangezien deze punten door de bodem toch al droog staan hebben deze 

alleen een rekentijd-technisch effect en geen gevolgen voor de uitkomsten.  



 

 
Memo 1712/U20008/A/BvL -3-                                                               14 januari 2020  

 

De richting wordt in de figuren aangegeven met snelheidsvectoren. De vectoren van één op drie 

roosterpunten zijn weergegeven. In de verschilvelden zijn zowel de vectoren van de huidige 

situatie (referentie) als die van de variant met ingreep weergegeven.  

In ieder figuur is linksonder een inzet opgenomen met daarin de waterstand over de uitgevoerde 

periode; door middel van een rode streep is het tijdstip aangegeven.  

Let op, als één van de hoekpunten van een cel droog is (bijvoorbeeld door  droogvallen) dan wordt 

de gehele cel niet geplot in onderstaande figuren.  

Om het effect van de langsdam op de stroming over de diepte van de rivier inzichtelijk te maken 

zijn er dwarsdoorsnedes op 5 locaties in de rivier in dit rapport opgenomen. Van deze doorsnedes 

zijn opnieuw zowel stroom- als verschilvelden gecreëerd. Figuur 4-1 geeft de locaties van de 

dwarsdoorsnedes weer, waarin ook een pijl te zien is welke de richting aangeeft van waaruit de 

dwarsdoorsnedes worden bekeken. De kleurenschaal in de doorsnedes geeft de snelheid in 

langsrichting langs de rivieras weer (dwars op de doorsnede). Een rode kleur in de doorsnede geeft 

een positieve snelheid (eb) aan, welke dezelfde richting als de rode pijl in Figuur 4-1 heeft. De 

vectoren in de doorsnedes weergeven de snelheid dwars op de rivieras (langs de doorsnede). Een 

vector van één op vier roosterpunten is weergegeven. 

 

Figuur 4-1: Schematisatie bodem en locaties van de dwarsdoorsnedes. De rode pijl weergeeft de richting vanaf 
welke de dwarsdoorsnedes worden bekeken.  
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4.1 Hoge afvoer - berekening 7: update stadion en langsdam

Figuur 4-2: Dieptegemiddelde ebstroomsnelheid in geval van berekening 7 (Tabel 3.2): situatie met de update 
van het stadion en de langsdam met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is 
weergegeven met de rode lijn.  

Figuur 4-3: Ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom in geval van berekening 7 (Tabel 3.2): 
situatie met de update van het stadion en de langsdom met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De 
vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 4-4: Verschil in dieptegemiddelde ebstroomsnelheid tussen de situatie met de update van het stadion en 
de langsdam en de referentiesituatie (berekening 1). Er is gerekend met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De 
vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  
 

 
Figuur 4-5: Verschil in ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met de 
update van het nieuwe stadion en de langsdam en de referentiesituatie (berekening 1). Er is gerekend met 
gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 4-6: Verschil in dieptegemiddelde ebstroomsnelheid tussen de situatie met de update van het stadion en 
de langsdam en de situatie met het eerdere ontwerp (berekenig 2). Er is gerekend met gemiddeld springtij en 
hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  

Figuur 4-7: Verschil in ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met de 
update van het stadion en de langsdam en de situatie met het eerdere ontwerp (berekening 2). Er is gerekend 
met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn 
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Figuur 4-8: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met de snelheid langs de as van de rivier in de 
kleurenschaal, waarbij de rode kleur een snelheid in benedenstroomse richting (eb, richting de Noordzee) 
weergeeft. De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met pijlen. 
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Figuur 4-9: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met het verschil in snelheid langs de as van de 
rivier in de kleurenschaal tussen het referentiescenario (berekening 1) en het scenario met de update van het 
stadion en de langsdam (berekening 7). De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met pijlen. 
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Figuur 4-10: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met het verschil in snelheid langs de as van de 
rivier in de kleurenschaal tussen de situatie met het eerdere ontwerp (berekening 2) en de berekening met de 
update van het stadion en de langsdam (berekening 7). De snelheid dwars op de as van de rivier is 
weergegeven met pijlen. 
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4.2 Lage afvoer - berekening 5: update stadion en langsdam

 
Figuur 4-11: Dieptegemiddelde vloedstroomsnelheid in geval van berekening 8 (Tabel 3.2): situatie met de 
update van het stadion en de langsdam met gemiddeld springtij en en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul 
ligging is weergegeven met de rode lijn.  

 
Figuur 4-12: Vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom in geval van berekening 8 (Tabel 
3.2): situatie met de update van het stadion en de langsdam met gemiddeld springtij en en lage afvoer. De 
vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 4-13: Verschil in dieptegemiddelde ebstroomsnelheid tussen de situatie met de update van het stadion 
en de langsdam en de referentiesituatie (berekening 4). Er is gerekend met gemiddeld springtij en lage afvoer. 
De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  
 

 
Figuur 4-14: Verschil in vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met de 
update van het stadion en de langsdam en de referentiesituatie (berekening 4). Er is gerekend met gemiddeld 
springtij en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 4-15: Verschil in dieptegemiddelde ebstroomsnelheid tussen de situatie met de update van het stadion 
en de langsdam en de situatie met het eerdere ontwerp (berekenig 5). Er is gerekend met gemiddeld springtij 
en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  

Figuur 4-16: Verschil in vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met de 
update van het stadion en de langsdam en de situatie met het eerdere ontwerp (berekenig 5). Er is gerekend 
met gemiddeld springtij en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 4-17: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met de snelheid langs de as van de rivier in de 
kleurenschaal, waarbij de rode kleur een snelheid in benedenstroomse richting (eb, richting de Noordzee) 
weergeeft. De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met pijlen. 
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Figuur 4-18: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met het verschil in snelheid langs de as van de 
rivier in de kleurenschaal tussen het referentiescenario (berekening 4) en het scenario met de update van het 
stadion en de langsdam (berekening 8). De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met pijlen. 
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Figuur 4-19: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met het verschil in snelheid langs de as van de 
rivier in de kleurenschaal tussen de situatie met het eerdere ontwerp (berekening 5) en de berekening met de 
update van het stadion en de langsdam (berekening 8). De snelheid dwars op de as van de rivier is 
weergegeven met pijlen. 
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5 CONCLUSIE 

Deze memo presenteert de resultaten van een update van stromingsberekeningen rond het 

project Feyenoord City. Ten opzichte van eerdere berekeningen is de langsdam korter geworden 

en verder naar het noorden verplaatst. Ook is de landaanwinning groter en is geen doorstroom 

tussen dam en stadion meer mogelijk.  

De resultaten lijken op die van de simulatie met het eerdere ontwerp. De stroming in de 

buitenbocht neemt af (want volledig geblokkeerd) en de stroming in de binnenbocht - en in 

mindere mate - in de hoofdgeul neemt toe. 

Ten opzicht van de eerdere berekeningen met het stadion en de langsdam (berekeningen 2 en 5) 

geeft de update van het ontwerp een beperkt groter effect. Dit is verklaarbaar doordat de 

langsdam verder naar het noorden ligt en gebied ten zuiden van de langsdam nu volledig is 

afgesloten (voorheen was er een kleine doorstroomopening in het ontwerp).  

Een uitgebreidere interpretatie van de resultaten valt buiten de scope van deze memo en wordt 

aan opdrachtgever gelaten.  
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A9 Aanvullende notitie Marin omtrent wijzigingen DO en effect op 

scheepvaart – Januari 2020 
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A10 Memo Royal HaskoningDHV stabiliteit langsdam in relatie tot 

erosiekuil – Januari 2020 

Wegens een beveiliging in het document is het niet mogelijk om 
bijlage A10 samen te voegen met voorliggende rapportage. 
Bijlage A10 is als separate bijlage toegevoegd aan de 
vergunningaanvraag.
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A11 Analyse Ecologisch areaal – Januari 2020 



Friday, 17 January 2020 BF3499WATNT2001141112 1/9 

Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 

Water 

Aan: RWS WNZ 

Van: Martin de Haan 

Datum: Friday, 17 January 2020 
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Context 

Voor ingrepen in rijkswateren heeft Rijkswaterstaat een toetsingskader vastgesteld: de toets op het 

Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW-toets). Daarmee moet worden getoetst of een 

ingreep mogelijk effect heeft op de ecologische of chemische toestand van een rijkswater. Die 

ecologische en chemische toestand zijn vastgelegd voor alle oppervlaktewaterlichamen in Nederland, 

overeenkomstig de vereisten uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Vragen die met het doorlopen 

van het toetsingskader onder meer moeten worden beantwoord zijn: 

 Heeft de activiteit negatieve invloed op reeds uitgevoerde of geplande KRW-maatregelen?

 Heeft de activiteit negatieve effecten op de chemische toestand of op de toestand van één of

meerdere van de biologische kwaliteitselementen die de ecologische toestand mede bepalen?

 Welke aanvullende maatregelen moeten zo nodig worden getroffen om negatieve effecten te

vereffenen?

De planvorming rond Feyenoord-City heeft mede betrekking op de (oever van) de Nieuwe Maas, met 

name waar het de realisatie van een langsdam en landwinning betreft. Hiervoor moet watervergunning 

worden aangevraagd waarbij de uitvoering van een BPRW-toets verplicht is. In beginsel moet gebruik 

worden gemaakt van Bijlage 5 Toetsingskader waterkwaliteit en KRW-factsheets, behorend bij het 

vigerende Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 (Rijkswaterstaat, 2015). RWS WNZ 

heeft echter aangegeven nu al de nieuwe werkwijze te hanteren, zoals deze als bijlage zal worden 

gevoegd bij het BPRW 2022-2027. Daarom is de nieuwe werkwijze gehanteerd. 

De vergunningaanvraag waar deze BPRW-toets deel van uitmaakt betreft de Waterwet-

vergunningaanvraag voor realisatie van een langsdam en zandwinning. Voor een indicatie van de 

ingreep, zie figuur 1 en Bijlage 1. 

Figuur 1. Doorsnede van het ontwerp met een indicatie van de landwinning en de langsdam 

Bestaande 

damwand Landwinning Langsdam 
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Toetsing aan de hand van het Toetsingskader 

In het toetsingskader zijn stroomschema’s met te beantwoorden vragen opgenomen. De relevante 

stroomschema’s zijn hieronder doorlopen.  

 

 

Stroomschema deel 1: Algemeen 
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1A Vindt de ingreep plaats binnen de begrenzing van het waterlichaam of zijn er potentiële 

negatieve effecten tot in het waterlichaam? 

Ja 

De ingreep vindt plaats in KRW-oppervlaktewaterlichaam Nieuwe Maas (watertype O2, estuarium met 

matig getijverschil).  

 

 
 

1B Heeft de activiteit een negatief effect op een concreet geplande of al uitgevoerde KRW-

maatregel? 

Nee 

In de planperiode 2010 t/m 2015 is in de Nieuwe Maas gestart met het aanbrengen van verhard 

substraat in combinatie met verondieping en aanleg van een palenbos. Tevens is in deze planperiode 

een aantal kunstwerken vispasseerbaar gemaakt. In de planperiode 2016 t/m 2021 worden voorts 

natuurvriendelijke oevers aangelegd op een vijftal locaties, zoetwaterkreken met getij gerealiseerd, 

onderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties voor nog meer natuurvriendelijke oevers, niet 

genormeerde stoffen geagendeerd, waterbodemonderzoeken uitgevoerd, en gestudeerd op herkomst 

van specifiek verontreinigende stoffen en mogelijke maatregelen tegen lozingen, emissies en verliezen. 

Op geen van deze maatregelen heeft de realisatie van een langsdam en landwinning een negatief effect. 
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1C Staat de ingreep op de lijst met activiteiten ingrepen die in principe altijd zijn toegestaan? 

Nee 

 

1D Betreft de activiteit een fysieke ingreep of een lozing? 

De activiteit betreft geen lozing. Stroomschema Deel 2 Effecten van lozingen (chemische stoffen en 

fysisch-chemische parameters) hoeft niet te worden doorlopen. 

De activiteit betreft een fysieke ingreep. Dat betekent dat toetsingskader Deel 3 Effecten van fysieke 

ingrepen (biologische kwaliteitselementen) wel moet worden doorlopen.  

 

 

Stroomschema deel 3. Effecten van fysieke ingrepen. 

 
* aanvullende maatregelen moeten afname van ecologisch waardevol areaal en verslechtering van de biologische toestand 

voorkomen of ‘vereffenen’ middels het creëren van ander waardevol areaal in het waterlichaam en/of verbetering van de kwaliteit 

in vergelijkbaar gebied binnen het waterlichaam. 

 

3A. Vindt de ingreep plaats in een ‘ecologisch relevant of kwetsbaar’ gebied op basis van de 

vuistregels voor bepaling ecologische relevant/kwetsbaarheid (Kader 3)? 

Ja 
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De Nieuwe Maas kan gezien de toekenning van het KRW-watertype O2 worden beschouwd als 

‘overgangswater’, maar ook als kanaal en/of havengebied. In Kader 3 is het volgende opgenomen: 
 

Het toetsingskader dient verder te worden doorlopen in de volgende situaties: 

 Kust- en overgangswateren: Wanneer de ingreep invloed heeft op het gebied buiten de vaargeulen. Uitgezonderd 

zijn infrastructuurwerken op de land-water overgang, zoals dijken of dammen. Voor kunstmatige wateren die zijn 

getypeerd als overgangswater (met name enkele kanalen en/of havengebieden) prevaleert onderstaande 

vuistregel.  

 Kanalen en/of havengebieden: Wanneer door een ingreep een verandering optreedt van het type oever, 

bijvoorbeeld wanneer een stortstenen oever wordt vervangen door een kade. 

 

3B. Wordt een of meerdere van de relevante biologische kwaliteitselementen negatief beïnvloed 

door de ingreep (inclusief uitstralingseffecten)? 

Ja 

In de aanlegfase leidt de maatregel mogelijk tot een zekere mate van vertroebeling en verstoring van 

vissen. Dit zijn tijdelijke effecten zonder permanente gevolgen voor de biologische of chemische 

waterkwaliteit. Voorts wordt een oppervlakte van circa 20.200 m2 permanent aan het bodemareaal 

onttrokken met mogelijk negatieve effecten voor ter plaatse aanwezige macrofauna en vissen.  

 

Toelichting bij 3B 

In de huidige situatie wordt de ecologische kwaliteit van het waterlichaam bepaald door de situatie van 

de biologische kwaliteitselementen, de biologie ondersteunende fysisch-chemische parameters en de 

overige verontreinigende stoffen. Voor het waterlichaam Nieuwe Maas zijn de volgende biologische 

kwaliteitselementen relevant: fytoplankton, macrofyten, macrofauna en vis. Hieronder zijn de historische, 

huidige en toekomstige toestand voor de biologische kwaliteitselementen weergegeven.  

 

 
* deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel 

 

Fytoplankton. De toestand voor fytoplankton wordt bepaald door de gemiddelde chlorofyl-a-

concentraties en de bloeifrequentie van Phaeocystis. Het toestandsoordeel begeeft zich rond de 

klassengrens van een matige en een goede toestand.  

 

Overige waterflora. Voor het KRW-type O2 wordt de toestand m.b.t. overige waterflora bepaald aan de 

hand van de kwaliteit en het areaal kwelder en zeegras. Ontwikkeling daarvan is in de Nieuwe Maas niet 

mogelijk. Om die reden is de GEP-waarde vastgesteld op 0. Er is daarom altijd sprake van een ‘goede 

toestand’. Overigens zijn ter plaatse van de planlocatie naar verwachting überhaupt weinig of geen 

waterplanten aanwezig, omdat de oever steil en hard is en de omstandigheden op de bodem door 

stroming dynamisch en minder geschikt voor vestiging van waterplanten zijn. 
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Macrofauna. Voor macrofauna wordt de toestand vanaf 2015 beoordeeld als goed’. Overigens is het 

oordeel gebaseerd op monitoringresultaten van de Nieuwe Waterweg, omdat in de Nieuwe Maas in 2010 

en 2012 geen macrofauna is bemonsterd.  

 

Vissen. Voor vissen wordt de toestand beoordeeld als matig. Ook dit oordeel is gebaseerd op 

monitoringresultaten van de Nieuwe Waterweg, omdat in de Nieuwe Maas geen visbemonstering 

plaatsvindt. In de Nieuwe Waterweg wordt met boomkor en fuik gevist. Daarbij worden circa 50 

verschillende vissoorten gevangen, variërend van zoutwatervissen als kabeljauw en Atlantische forel, 

bodemvissen als bot en tarbot, en ‘zoetwatervissen’ als snoekbaars, karper en winde. Verondersteld 

wordt dat de vissamenstelling in de Nieuwe Maas niet wezenlijk zal verschillen van die in de nieuwe 

Waterweg.  

 

Beoordeling van effecten 

Voor fytoplankton en overige waterflora heeft de ingreep geen negatieve effecten. 

Voor macrofauna en vissen is er sprake van aanlegeffecten. Vissen kunnen worden verstoord door 

vertroebeling of geluid bij het realiseren van de langsdam. Vissen zijn echter mobiel en hebben in de 

nieuwe Maas voldoende uitwijkmogelijkheden.  

Macrofauna is in het algemeen niet mobiel en wordt bij de aanleg grotendeels bedolven onder een 

zandlaag en een langsdam.  

Door de landwinning wordt circa 32.000 m3 watervolume aan de Nieuwe Maas onttrokken (Royal 

HaskoningDHV, Nieuw Stadion Feyenoord, Watercompensatie eindsituatie, Definitief Ontwerp, rev A2, 

d.d. 15nov19). Bij een gemiddelde diepte van circa 2 m betekent dat een bedekking van circa 16.000 m2 

bodem van de Nieuwe Maas. De realisatie van de langsdam zorgt voor onttrekking van een volume van 

circa 8.300 m3 en circa 4.200 m2 bodemareaal. In totaal wordt dus een oppervlakte van 20.200 m2 

bodemareaal (permanent) aan de Nieuwe Maas onttrokken. Hoewel het areaal betreft met relatief lage 

natuurwaarden wordt deze onttrekking beoordeeld als een negatief effect op macrofauna en vis.  

 

3C Worden negatieve effecten van de ingreep voldoende vereffend door aanvullende 

maatregelen? 

Ja 

Binnen het project zal het verlies aan waterberging worden gecompenseerd. Voor deze compensatie zijn 

twee locaties geselecteerd, te weten: Stormpolder en Eiland van Brienenoord. Beide locaties zijn 

bovenstrooms gelegen, dichtbij de locatie van de ingreep (zie figuur 2).  

Stormpolder is in de huidige situatie een braakliggend terrein in een industriegebied zonder (aquatische) 

natuurwaarden. Hier worden langs de Hollandse IJssel (nabij de monding in de Nieuwe Maas) delen van 

de kade verlaagd waardoor het laaggelegen terrein regelmatig onder water komt te staan. Het gebied 

wordt zo ingericht dat natte natuur zich optimaal kan ontwikkelen. Zo wordt er reliëf aangebracht 

waardoor diepere delen langer onder water staan. Ook worden er ‘getijdegeulen’ aangelegd die bij hoog 

water volstromen en bij laag water weer leeg. De dynamische natuur zal overeenkomsten hebben met 

het aan de andere zijde van de Stormpolder gelegen Stormpoldervloedbos, maar meer het karakter 

krijgen van een moeras. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met voldoende bescherming tegen 

golfslag. De inrichting draagt aanzienlijk bij aan vergroting van natuurwaarden voor onder meer vis. De 

omvang van extra areaal dat wordt gecreëerd bedraagt circa 7.000 m2. De volledige compensatie zal 

binnen vijf jaar na aanvang van de landwinning zijn gerealiseerd. Voor de inrichting van de Stormpolder 

wordt een inrichtingsplan opgesteld waarin bovenstaande ecologische maatregelen nader zijn 

uitgewerkt. Het inrichtingsplan zal ter goedkeuring aan Rijkswaterstaat worden voorgelegd. 

 

Op Eiland van Brienenoord worden op verschillende locaties aanpassingen gedaan aan het maaiveld 

zodat hier getijdenatuur kan ontstaan. Zo wordt de huidige steile oever afgegraven en met een zeer 

flauw talud aangelegd. Ook wordt een bestaande plas binnen de begrenzing van het eiland uitgebreid.  



 

Friday, 17 January 2020 BF3499WATNT2001141112 7/9 

 

Door een goede inrichting wordt gezorgd voor een aantrekkelijke habitat voor macrofauna en vissen. 

Vissen vinden er niet alleen een geschikt leefgebied met voldoende voedsel en schuilgelegenheid maar 

ook een goede paaihabitat. Het nieuwe waterareaal dat dient als compensatie voor het verlies aan 

berging heeft positieve effecten op macrofauna en vis. De omvang van extra areaal dat wordt gecreëerd 

voor macrofauna en vis bedraagt circa 70.000 m2.  

De herinrichting van Eiland van Brienenoord wordt echter reeds als KRW-maatregel opgevoerd voor de 

periode 2016-2021 (zie KRW-factsheet NL94_8 Nieuwe Maas, behorend bij het vigerende Beheer- en 

ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 (Rijkswaterstaat, 2015). Het betreft maatregel 

“RWS_x2080-c - Natuurvriendelijke oevers: flauw talud”, onderdeel 4. “Eiland van Brienenoord: verhogen 

vooroever (1,0 meter) en zandsuppletie aan binnenzijde oevers”. Om deze reden mag de ecologische 

meerwaarde als gevolg van de werkzaamheden op eiland Brienenoord niet meetellen als vereffening 

van het verlies van areaal door de landwinning en de realisatie van de langsdam.  

 

Naast de waterbergingslocatie Stormpolder biedt ook de aan te leggen langsdam goede mogelijkheden 

voor ecologische vereffening, met name door gebruik van grove stortsteen bij de afwerking van de 

langsdam en door het creëren van luwte.  

De omvang van de taludbekleding bedraagt circa 27.000 m2. De bodembestorting (rond de langsdam) 

heeft een oppervlakte van circa 14.000 m2. Doordat voor de stortstenen constructies van grove 

bestorting wordt gebruikt (breuksteensortering 10-60 kg) ontstaan veel holtes en luwteplekken. Deze 

plekken zullen een waardevolle ecologische functie vervullen als schuilplaats voor vissen en 

ongewervelde dieren. Aan de rivierzijde van de langsdam zijn de ontwikkelingsmogelijkheden relatief 

beperkt vanwege de sterke golfbelasting. Vooral aan de luwe zijde van de langsdam kunnen hogere 

natuurwaarden worden gerealiseerd. Daartoe wordt waar mogelijk een geleidelijk aflopende oever 

aangelegd met een helling van 1:10 of flauwer. Achter de langsdam ontstaat een luw gebied waarin 

waterplanten tot ontwikkeling kunnen komen. De waterplanten bieden ook een geschikt habitat voor 

diverse macrofaunasoorten en vissen. Ook dit draagt bij aan de vereffening van negatieve effecten. 

Omdat de aanleg van de langsdam plaatsvindt aan het begin van de realisatieperiode worden ook de 

maatregelen in een vroegtijdig stadium getroffen. Net als voor de Stormpolder zal voor de langsdam een 

inrichtingsplan worden opgesteld waarin bovenstaande ecologische maatregelen nader zijn uitgewerkt. 

Het inrichtingsplan zal ter goedkeuring aan Rijkswaterstaat worden voorgelegd. 
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Figuur 2. Waterbergingscompensatielocaties (Stormpolder en Eiland van Brienenoord), waarvan Stormpolder wordt 

gebruikt voor ecologische vereffening van negatieve effecten. Ook aangegeven zijn de ingrepen (stadion en 

langsdam), waarvan de langsdam (inclusief het luwe gebied daarachter) door een goede inrichting bijdraagt aan de 

ecologische vereffening 

 

Conclusie 

Er is sprake van een zeker effect op een aantal biologische kwaliteitselementen, met name op de habitat 

van vis en macrofauna. Het betreft een tijdelijke effect door verstoring en een permanent effect door 

areaalverlies (circa 20.200 m2). Tijdelijke verstoringseffecten bij aanleg zijn niet significant omdat de 

vissen voldoende uitwijkmogelijkheden hebben. De negatieve effecten als gevolg van areaalverlies 

worden vereffend doordat op locatie Stormpolder nieuw water wordt gecreëerd (circa 7.000 m2) en de 

habitatkwaliteit van dit nieuwe water beter is voor macrofauna en vissen dan de huidige habitatkwaliteit. 

Ook zullen de afwerking van de langsdam met stortsteen, het creëren van luwte achter de langsdam en 

de realisatie van een flauw talud van de langsdam zorgen voor betere omstandigheden voor macrofauna 

en vis. Uitvoering van de maatregelen wordt geborgd door deze op te nemen in op te stellen 

inrichtingsplannen die voorafgaand aan realisatie ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan 

Rijkswaterstaat. 

Door de maatregelen verbeteren de ecologische omstandigheden in de Nieuwe Maas nabij Feijenoord-

City. Na het treffen van de vereffende maatregelen is er daarom geen sprake van netto significant 

negatieve effecten op de relevante biologische kwaliteitselementen. Er is geen negatieve invloed op 

scores op de biologische maatlatten voor fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vis voor het 

waterlichaam Nieuwe Maas.  
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SAMENVATTING 

Een nieuw Feyenoord stadion is gedeeltelijk in de bestaande vaargeul van de Nieuwe Maas ontworpen 

waardoor de vaargeul (Bocht van Esch) 35 m naar het noorden verplaatst moet worden. MARIN heeft 

een onderzoek uitgevoerd naar de nautische consequenties (nautische veiligheid en vlotheid) van het 

verleggen van de vaargeul en de bouw van een langsdam als aanvaarbescherming en twee ‘getijde 
parken’. De situatie is in Figuur 1-1 weergegeven; de rode lijn geeft de as van de langsdam aan en de 

kruin van de getijde parken. 
 

 

 

Voorgestelde situatie met Feyenoord stadion, langsdam en getijdeparken 

 

Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een analyse van het gebruik van de huidige vaarweg met behulp 

van AIS-gegevens en een beoordeling van de nieuwe situatie met aangepaste vaarweg. Hierbij zijn ook 

de effecten van veranderende stroombeelden en een veranderend windpatroon (vooral bij ZW-wind) 

meegenomen. Daarnaast is de huidige en toekomstige vaarweg getoetst aan de Richtlijnen Vaarwegen 

2017 [1]1 en is een vergelijking gemaakt met de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek voor 

gelijksoortige bochten.  
 

Het onderzoek leidt tot de volgende hoofdconclusie: 

Het 35 m verplaatsen van de gegarandeerde vaargeul naar het noordoosten ter hoogte van het nieuw 

te bouwen Feyenoord stadion levert geen problemen op voor de scheepvaart. De scheepvaart maakt 

in de huidige situatie al nauwelijks gebruik van de nu nog beschikbare zuidwestelijke strook van de 

gegarandeerde vaargeul. De effecten van veranderende stroombeelden en een veranderend 

windpatroon zijn zeer klein en niet ongunstig te noemen. De langsdam geleidt de stroom beter waardoor 

onregelmatigheden in het huidige stroombeeld verminderen en levert ook een betere 

vaarwegbegrenzing voor de scheepvaart. De nieuwe bebouwing werkt als een soort windscherm bij 

zuidwestelijke wind. Ook kan de Bocht van Esch qua vlotheid en veiligheid, nu en in de toekomst niet 

als kritisch worden beoordeeld in de vergelijking met gelijksoortige bochten. 

                                                   
1 De Richtlijnen Vaarwegen 2017 gelden in principe niet voor vaarwegen met een langsstroming van meer 

dan 0,5 m/s. De richtlijnen worden daarom als ondergrens gezien voor de vormgeving van de beschouwde 

bocht. 
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1 INLEIDING 

1.1 Probleemstelling 

Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) heeft MARIN gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de 

nautische consequenties van het verleggen van de vaargeul van de Nieuwe Maas ter hoogte van een 

nieuw te bouwen Feyenoord stadion. De situatie is in Figuur 1-1 weergegeven. 

 

Het nieuwe stadion is in de vaarweg geprojecteerd om het ruimtegebruik aan de landzijde te beperken. 

HbR heeft om een aanvaarbescherming in de rivier gevraagd om het stadion te beschermen. De 

projectorganisatie wil dit realiseren door middel van een langsdam. Hiervoor zou de ontwerpvaargeul 

(gegarandeerde vaargeul) 35 m naar het noorden verplaatst moeten worden. Dit is weergegeven in 

Figuur 1-1 door de blauwe lijnen (t.o.v. de huidige situatie die ingetekend is d.m.v. de grijs gestreepte 

lijnen). Daarnaast zijn er ten zuidoosten en ten zuidwesten van het stadion nog optioneel twee ‘getijde 
parken’ aan de buitenbocht gepland in lijn met de langsdam. De rode lijn in Figuur 1-1 geeft de as van 

de langsdam aan en de kruin van de getijde parken.  

 

 

 

 

Figuur 1-1   Voorgestelde situatie met Feyenoord stadion, langsdam en getijdeparken 

 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is het beoordelen van de nautische veiligheid en vlotheid van de nieuwe 

situatie na het verleggen van de vaarweg in de Bocht van Esch ten gevolge van de bouw van een 

stadion met een langsdam in de rivier en twee getijdeparken.  
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1.3 Uitwerking 

In een overleg op 27 juni 2018 tussen de HbR, de projectleider Infrastructuur Feyenoord-city en MARIN 

is een mogelijke aanpak van het nautisch onderzoek besproken. MARIN heeft daarin voorgesteld om 

het onderzoek in twee fasen te verdelen: 

 Fase 1 is een analyse van het gebruik van de huidige vaarweg met behulp van AIS-gegevens 
en een beoordeling van de nieuwe situatie met aangepaste vaarweg. Hierbij worden ook de 
effecten van veranderende stroombeelden en een veranderend windpatroon (vooral bij ZW-
wind) meegenomen. Daarnaast worden de huidige en toekomstige vaarweg getoetst aan de 
Richtlijnen Vaarwegen 2017 [1]2 en wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van 
eerder uitgevoerd onderzoek voor gelijksoortige bochten.  

 Fase 2 wordt alleen uitgevoerd als uit fase 1 blijkt dat in de nieuwe situatie het verkeer minder 
vlot en veilig kan passeren dan in de bestaande situatie. Deze fase zal bestaan uit een real-
time simulatoronderzoek in een ‘druk’ verkeersbeeld. Ervaren schippers testen met behulp van 
twee simulatoren ontmoetingen van maatgevende schepen, in een verkeersbeeld met overige 
vaart. Dit verkeersbeeld wordt samengesteld op grond van de AIS-gegevens, die in fase 1 zijn 
geanalyseerd.  

Het voorliggende rapport beschrijft de uitwerking van fase 1 zoals geoffreerd in offerte Nr. 31355.600/1, 

d.d. 4 juli 2018.  

 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van AIS-gegevens, stroombeelden en windvelden, zoals 

aangeleverd door HbR.  

 

 

Het voorliggende rapport beschrijft achtereenvolgend de volgende punten:  

 Toegepaste methode  

 AIS-analyse en gebruik huidige vaarweg. 

 Effect van veranderde omgevingscondities. 

 Toetsing aan richtlijnen en vergelijking met gelijksoortige bochten. 

 Conclusies. 

                                                   
2 De Richtlijnen Vaarwegen 2017 gelden in principe niet voor vaarwegen met een langsstroming van meer 

dan 0,5 m/s. De richtlijnen worden daarom als ondergrens gezien voor de vormgeving van de beschouwde 

bocht. 
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2 TOEGEPASTE METHODE 

AIS-analyse en gebruik huidige vaarweg 

De AIS-analyse is uitgevoerd om te beoordelen hoe de schepen de rivier gebruiken in de huidige situatie 

(vaargedrag, padbreedte en vaarbanen t.o.v. de ontwerpvaargeul). Daarnaast wordt de AIS-analyse 

gebruikt voor het bepalen van het aantal passerende schepen en de verdeling van scheepsgrootte over 

de vloot. De AIS-analyse is uitgevoerd met de gegevens van de periode juli 2017 tot en met juni 2018. 

Voor de analyse is de vloot verdeeld in drie lengteklassen: 

 Binnenschepen < 85 m (Kleine motorschepen). 

 Binnenschepen met een lengte tussen 85 m en 135 m (Grote motorschepen, o.a. CEMT Klasse 

IV en Va). 

 Binnenschepen  > 135 m (o.a. koppelverbanden en duweenheden). 

 

Op een dwarsdoorsnede van de bocht ter hoogte van het te bouwen stadion is een analyse gemaakt 

van het verkeer waarbij de volgende zaken gepresenteerd worden: 

 Verdeling van vaarsnelheid van passerende schepen per lengteklasse en per vaarrichting.  

 Verdeling van padbreedte van passerende schepen per lengteklasse en per vaarrichting. 

 Verdeling van padbreedte per windrichting en windsterkte. 

 Verdeling van passeerafstanden t.o.v. de geulgrens per lengteklasse en per vaarrichting. 

 Aantal passages per vaarstrook van 10 m per richting en per lengteklasse. 

 Verdeling van diepgang van passerende schepen per lengteklasse per vaarrichting (zoals deze 

is weergegeven in het AIS-bericht). 

 

De resultaten van de AIS-analyse zijn in de vorm van plots van de tracks, tabellen en staafdiagrammen 

gegeven in Appendix 1. De AIS-analyse is uitgevoerd volgens een vaste methode. Hierdoor is de 

volgorde van de analyses in Hoofdstuk 3 van Appendix 1 niet gelijk aan de volgorde, zoals gebruikt in 

dit hoofdrapport.   

 

Analyse stroombeelden en windpatroon 

Ten gevolge van de aanpassingen aan de rivier: stadion, langsdam en getijdeparken zal de stroming in 

de rivier niet alleen toenemen maar naar verwachting lokaal ook veranderen van richting. Deze 

veranderingen kunnen onrust in de koers van schepen veroorzaken. Vooral bij de koppen van de 

langsdam zijn veranderingen van de stroomrichting te verwachten. Aan de hand van de optredende 

stroomgradiënten is een schatting gemaakt van de effecten op de koers van de passerende schepen. 

De stroompatronen zijn per laag geanalyseerd, waardoor ook de verschillen van deze effecten op lege 

of geladen schepen kunnen worden meegenomen. De door HbR toegeleverde stroompatronen zijn 

gebruikt om de invloed van deze effecten te schatten. 

 

De geplande bebouwing aan de ZW kant van de vaarweg (niet alleen het stadion, maar ook andere 

hoge gebouwen) heeft bij ZW wind invloed op de vaart langs het stadion. Vlak voor en na de gebouwen 

ontstaat meestal een verhoging van de windsnelheid terwijl achter de bebouwing de wind sterk zal 

afnemen of zelfs zo sterk van richting kan veranderen dat het schip naar de bebouwing toe wordt gezet. 

De door HbR toegeleverde resultaten van windberekeningen zijn gebruikt om de invloed van deze 

effecten te schatten. 

 

Toetsing aan richtlijnen en vergelijking met gelijksoortige bochten   

Om een eerste schatting van de nautische veiligheid en vlotheid op de vaarweg ter plaatse in de huidige 

situatie en na aanpassing van de vaarweg te kunnen maken is de vaarweg in de huidige situatie en na 

aanpassing getoetst aan de Richtlijnen Vaarwegen 2017. Daarnaast zijn de huidige situatie en de 

aangepaste vaarweg vergeleken met resultaten van eerder onderzoek voor gelijksoortige bochten. 
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Resultaten fase 1 

Uit de resultaten van fase 1 is beoordeeld of de nautische veiligheid en vlotheid in de toekomstige 

situatie verandert ten opzichte van de huidige situatie. Bij deze analyse is geen rekening gehouden met 

toekomstscenario’s ten aan van eventuele groei van het vervoer of verandering van de 
vlootsamenstelling. De resultaten van fase 1 zijn vastgelegd in conclusies.  
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3 AIS-ANALYSE EN GEBRUIK HUIDIGE VAARWEG 

De AIS-analyse en de daaruit volgende resultaten zijn in detail beschreven in Appendix 1. De analyse 

is uitgevoerd voor de periode juli 2017 tot en met juni 2018. Voor het gedrag van het verkeer in de 

huidige situatie wordt eerst globaal gekeken naar de vaarbanen van de schepen t.o.v. de 

ontwerpvaargeul (gegarandeerde vaargeul). Figuur 3-1 geeft als voorbeeld de vaarbanen van het 

verkeer van één maand stroomopwaarts en stroomafwaarts. Al het verkeer dat de lijnen L001 en L002 

passeert is meegenomen in de analyse. Het verkeer vanuit en naar het ‘Zuiddiepje’ (L003) bestaat met 

name uit schepen onder de 85m. Deze verkeersstroom wordt verder buiten beschouwing gelaten.  

 

Bij de analyse van de vaarsnelheid, padbreedte en afstand tot de geulgrenzen zijn schepen < 85 m 

weggelaten omdat voor de dimensies van de vaarweg de grotere lengteklassen maatgevend zijn. 

 

De analyse van de vaarbanen van één maand laat al zien dat de vaarweg anders gebruikt wordt dan 

de ontwerpvaargeul zou aangeven. In de binnenbocht is voldoende waterdiepte beschikbaar en varen 

de schepen hier ten NO van de geulgrens. Hierdoor is er meer breedte beschikbaar dan alleen de 

ontwerpvaargeul.  

 

 

Figuur 3-1  Vaarbanen van één maand van verkeer op de Nieuwe Maas, stroomopwaarts (groen) en 

stroomafwaarts (rood) 

Om een beter beeld te krijgen van het vaargedrag wordt in de volgende paragrafen een nadere analyse 

gegeven van de bevindingen uit de AIS-analyse van de schepen, die de passagelijn passeren. De 

resultaten van deze analyse worden in Hoofdstuk 5 gebruikt om dit deel van de huidige en de 

toekomstige vaarweg te toetsen aan de RVW2017 en te vergelijken met twee gelijksoortige bochten 

qua dimensies, verkeersaanbod en vlootsamenstelling. 

 

Om de spreiding binnen de AIS-gegevens aan te geven, is steeds zijn de gemiddelde waarden, de 5% 

percentielen en de 95% percentielen gegeven in een aantal tabellen. 5% van de beschouwde resultaten 

is kleiner dan het 5% percentiel en 5% is groter dan het 95% percentiel. 90% van de beschouwde 

resultaten ligt tussen deze grenzen. 
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3.1 Vaarsnelheid, padbreedte en invloed van de wind 

Voor een goede beoordeling van het vaargedrag in de beschouwde bocht worden de vaarsnelheid over 

de grond stroomopwaarts en stroomafwaarts, de padbreedte en de invloed van de wind op de 

padbreedte beoordeeld (zie Appendix 1, Paragraaf 3.3 t/m 3.6). Naast de gemiddelde waarden voor 

vaarsnelheid en padbreedte zijn ook de 5% percentiel en de 95% percentiel gegeven.  

 

Vaarsnelheid over de grond 

Het scheepvaartverkeer gedraagt zich als op een gewone doorgaande vaarweg op het gebied van de 

snelheid. De vaarsnelheden over de grond en de verschillen tussen opvaart en afvaart geven een 

normaal beeld te zien voor een doorgaande vaarweg. De gemiddelde vaarsnelheid over de grond 

stroomopwaarts is 14,8 km/u terwijl de schepen stroomafwaarts gemiddeld 15,3 km/u varen. De 

effecten van het getij op de snelheid over de grond, zijn niet meegenomen omdat deze uitmiddelen in 

de resultaten uit de AIS analyse. 

 

Gerealiseerde padbreedten 

De gerealiseerde padbreedten zijn per vaarrichting en per lengteklasse  bepaald en gerelateerd aan de 

gemiddelde breedte3 van die klassen. De resultaten zijn gegeven in Tabel 3-1. Het is duidelijk dat de 

schepen, die stroomopwaarts in de buitenbocht varen een kleinere padbreedte hebben dan de schepen, 

die in de binnenbocht stroomafwaarts varen. De kleine padbreedten bij de 5% percentiel van de 

koppelverbanden en duweenheden wordt veroorzaakt door de lange tweebakkers en koppelverbanden 

met een relatief kleine breedte in deze lengteklasse. De breedte waarmee de padbreedten in deze 

lengteklasse dimensie loos is gemaakt is de breedte van de duweenheden (22,8 m). De dimensie loze 

padbreedte wordt daardoor < 1 bij een deel van de vaarten met tweebakkers en koppelverbanden. De 

waarden van 5% padbreedten worden verder niet gebruikt voor de bepaling van de benodigde breedte 

van de vaarweg in Hoofdstuk 5 omdat de vaarweg gedimensioneerd is voor de duweenheden met een 

breedte van 22,8 m voor de geladen vaart. 

 

De gerealiseerde padbreedten zien er realistisch uit en ondersteunen daarmee de conclusie uit de 

gerealiseerde vaarsnelheden dat het verkeer zich gedraagt als op een gewone doorgaande vaarweg. 

De gerealiseerde padbreedten worden in Hoofdstuk 5 vergeleken met benodigde breedte volgens de 

Richtlijnen Vaarwegen 2017. Hiermee kan worden beoordeeld hoe het ruimtegebruik in deze bocht te 

relateren is aan de gegevens in de RVW 2017. 

 

Tabel 3-1   Gerealiseerde padbreedten gerelateerd aan de scheepsbreedte per lengteklasse 

 5% percentiel Gemiddelde 95% percentiel 

Lengteklasse Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart 

Grote motorschepen 1,21 1,03 2,15 1,59 3,64 2,52 

Koppelverbanden en duweenheden 0,75 0,66 1,71 1,27 2,85 2,32 

 

Invloed van de wind op de padbreedte 

De invloed van de wind op de padbreedte is geanalyseerd om te kunnen beoordelen of de verandering 

van de windpatronen ten gevolge van de nieuwe bebouwing veel invloed zal hebben op het gebruik van 

de vaarweg. De windgegevens van het KNMI zijn gebruikt voor deze analyse.  

 

De padbreedten zijn geanalyseerd voor vier windsectoren: 

 N, NO en O: Windrichtingen waarbij het schip in de bocht een groter drifthoek krijgt resulterend 
in grotere padbreedten. 

 NW: Min of meer neutrale windrichting, die weinig invloed heeft op de padbreedte omdat de 
wind grotendeels van voren of van achteren komt. 

                                                   
3 De gemiddelde breedte per klasse is bepaald op grond van het gewogen gemiddelde. Hiervoor is uit het 

aantal schepen per lengteklasse van 5 m (zie Figuur 3-1 van Appendix 1) de breedte bepaald per klasse.  
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 ZO: Min of meer neutrale windrichting, die weinig invloed heeft op de padbreedte omdat de 
wind grotendeels van voren of van achteren komt. 

 Z, ZW en W: Windrichtingen waarbij het schip in de bocht een kleinere drifthoek krijgt 
resulterend in kleinere padbreedten. 

 

Naast de windrichtingen zijn de gerealiseerde padbreedte ook verdeeld over de windsterkte: 

 Zwak/matig: t/m Bft 4 

 Vrij krachtig/hard: vanaf Bft 5 
 

Tabel 3-2 geeft de gerealiseerde padbreedten per windsector en windsterkte voor stroomopwaarts en 

stroomafwaarts varende schepen, gerelateerd aan de nominale padbreedte (padbreedte zonder 

windinvloed). De padbreedte bij windsectoren ‘ZO en NW’ is gebruikt als nominale padbreedte omdat 

bij deze windrichtingen de invloed van de wind klein is. Door de padbreedte bij de lage windsnelheden 

te nemen wordt de invloed van de wind nog verder verkleind (blauwe cellen in Tabel 3-2).  

 

De bocht ligt dwars op de dominante ZW wind. De padbreedten worden daarom het meest beïnvloed 

door wind uit NO en ZW richting. Vrij krachtige/harde wind uit de sector ‘N, NO en O’ geeft de grootste 

padbreedte (oranje cellen) en vrij krachtige/harde wind uit de sector ‘Z, ZW en W’ geeft de kleinste 

padbreedte (groene cellen). Dit geldt voor zowel gemiddelden als voor grenswaarden. Ook bij de 

zwakke/matige wind is voor deze sectoren dit verschil nog aanwezig.  

 

De gerealiseerde padbreedte is afhankelijk van de windconditie 13 tot 14% kleiner (ondergrens van de 

padbreedte) tot 8% groter (bovengrens van de padbreedte). Bij de opvaart zijn de effecten iets kleiner 

dan bij de afvaart omdat de gemiddelde diepgang in de opvaart iets groter is (meer geladen schepen, 

zie ook Paragraaf 3.2 van Appendix 1). 

 

Tabel 3-2   Effect van de wind op de gerealiseerde padbreedten 

Windconditie 
  5% percentiel Gemiddelde 95% percentiel 

Freq. 
(%) afwaarts opwaarts afwaarts opwaarts afwaarts opwaarts 

N, NO en O, vrij krachtig/hard  11,6% 1,07 1,01 1,06 1,05 1,06 1,08 

N, NO en O, zwak/matig  19,7% 1,05 1,02 1,03 1,02 1,02 1,03 

ZO en NW, vrij krachtig/hard 5,6% 0,97 1,02 0,95 0,99 0,95 1,00 

ZO en NW, zwak/matig 9,1% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Z, ZW en W, vrij krachtig/hard 24,8% 0,93 1,01 0,87 0,99 0,86 1,00 

Z, ZW en W, zwak/matig 29,0% 0,98 1,01 0,95 0,99 0,94 0,99 

3.2 Verdeling van afstanden tot zuidelijke geulgrens 

Om de effecten van het verplaatsen van de vaargeul te kunnen beoordelen is het ruimtegebruik van de 

verkeersstromen in de huidige situatie geanalyseerd. Met de gegevens van de vaarbanen van de 

individuele schepen en de gerealiseerde padbreedte per schip zijn de afstanden tot de zuidelijke 

geulgrens bepaald. De zuidelijke geulgrens in de huidige situatie ligt ongeveer op de kruin van de te 

bouwen langsdam. De geplande verplaatsing van de vaargeul van de zuidelijke geulgrens is van daar 

uit 35 m naar het noordoosten (zie ook Figuur 1-1).   

 

De verdeling van de verkeersstromen in de huidige situatie is gegeven in Figuur 3-2. In deze figuur zijn 

ook de huidige noordelijke geulgrens en de nieuwe geulgrenzen aangegeven. Voor het bepalen van de 

afstanden tot de zuidelijke geulgrens zijn steeds de maatgevende afstanden per vaart gebruikt. Voor 

de opvaart is dat het uiterste punt aan de stuurboordzijde van de schepen en voor de afvaart is dat ook 

het uiterste punt aan stuurboordzijde van de schepen. De numerieke waarden van de afstanden zijn 

gegeven in Tabel 3-3. 
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Uit Figuur 3-2 blijkt dat in de huidige situatie slechts een zeer klein deel van de uiterste punten van de 

scheepscontouren (109 van de 49561 schepen, 0,2% in het geanalyseerde jaar) de geplande 

verplaatsing van 35 m van de zuidelijke geulgrens overschrijdt. Uit de gegevens in Tabel 3-3 blijkt dat 

95% van de schepen meer dan 69 m afstand houden van de huidige zuidelijke geulgrens. 

Het feit dat in de huidige situatie de schepen aan de noordzijde gebruik maken van de aanwezige diepte 

buiten de ontwerpvaargeul zal niet veranderen bij het verplaatsen van de geul. Voor de schepen in de 

huidige situatie en in de toekomst is het natuurlijke diepteverloop maatgevend. Bij het onderhoud van 

de vaargeul zal hier rekening mee gehouden moeten worden. 

 

Bij het verplaatsen van de vaargeul zal de verkeersdichtheid iets toenemen, doordat de schepen, die in 

de huidige situatie nog gebruikmaken van de meest zuidelijke strook van de vaargeul meer naar het 

noorden zullen varen. De daadwerkelijk beschikbare vaargeul wordt in de toekomst iets smaller. Dit 

effect is naar verwachting verwaarloosbaar omdat het aantal schepen dat nu van deze strook 

gebruikmaakt zeer klein is. 

 

 

Figuur 3-2   Verdeling afstanden tot zuidelijke geulgrens 

 

Tabel 3-3   Afstanden ten opzichte van zuidelijke geulgrens per lengteklasse  

 5% percentiel Gemiddelde 95% percentiel 

Lengteklasse opvaart opvaart afvaart afvaart 

Grote motorschepen 69 133 288 347 

Koppelverbanden en duweenheden 57 129 279 344 
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4 EFFECT VAN VERANDERDE OMGEVINGSCONDITIES 

Door de aanpassingen van de lay-out van de rivier (langsdam, stadion en getijdeparken) en door de 

nieuwe (hoge) bebouwing langs de zuidoever zullen zowel de stroming op de rivier als het windpatroon 

veranderen. In dit hoofdstuk wordt beoordeeld of deze veranderingen een significante invloed zullen 

hebben op de scheepvaart. 

4.1 Stroming op de rivier 

Om de veranderingen van de stroming op de rivier te beoordelen zijn stroombeeldberekeningen 

uitgevoerd door Svasek (Appendix 2 ‘Modellering van de stroming rond het nieuwe stadion’ 31 juli 

2018). Er zijn berekeningen uitgevoerd voor twee extreme situaties: een combinatie van een gemiddeld 

eb springtij met een 1/1 jaar hoge Rijnafvoer en voor een combinatie van een gemiddeld vloed springtij 

met een 1/1 jaar lage Rijnafvoer. Voor beide condities zijn geen weersinvloeden meegenomen zoals 

wind, luchtdruk of opzet.  

 

In Appendix 2 zijn de stroombeelden gegeven voor de bovenste laag van 1,5 m en voor de 

dieptegemiddelde stroom. Omdat de gemiddelde diepgang van de schepen ongeveer 2 m is (zie 

Appendix 1, Paragraaf 3.2) zijn de stroomsnelheden in de bovenste laag van 1,5 m beoordeeld; de 

gemiddelde stroom over de hele diepte van de rivier is voor de scheepvaart niet maatgevend, omdat 

de rivier hier plaatselijk vrij diep is (orde 8 tot 16 m - NAP). 

 

Door Svasek zijn zes stroomscenario’s doorgerekend, waarbij ook twee situaties met alleen de 

langsdam en het stadion zijn beschouwd (scenario’s 2 en 5 in Appendix 2). Deze scenario’s worden 
niet meegenomen in de beoordeling van de effecten van de stroom omdat bij deze scenario’s de 
verandering van de stroomvelden kleiner is dan bij scenario 3 en 6 (zie Appendix 2, Figuren 3.15, 3.16, 

3.32 en 3.33).  

 

Tabel 4-1   Stroomscenario’s voor huidige situatie en situatie met langsdam, stadion en getijdeparken 

 Huidig Toekomst 

Maximale eb scen 1 scen 3 

Maximale vloed scen 4 scen 6 

 

Voor het beoordelen of de veranderingen van de stroom nadelige effecten voor de scheepvaart hebben 

is niet alleen naar de verschillen in stroom tussen huidige en toekomstige situatie gekeken, maar ook 

naar de totale stroombeelden in de huidige en de nieuwe situatie. 

 

Effect van veranderingen van de langsstroom bij de maximale eb situatie 

De verschillen in langsstroom tussen de huidige situatie (scen 1) en de toekomstige situatie (scen 3) 

zijn gegeven in Figuur 4-1 (rode kleur betekent toename van de stroom, groen betekent een afname). 

In de buitenbocht zijn er nauwelijks verschillen (+ of – 0,1 m/s). In de binnenbocht zijn wel grote 

verschillen te zien (tot + 0,6 m/s). Dit lijkt op het eerste gezicht een behoorlijke verstoring ten opzichte 

van de huidige situatie te zijn. Als we echter naar het huidige stroombeeld kijken (Figuur 4-2) zien we 

dat de stroom aan de benedenstroomse kant van bocht sterk vertraagt van orde 1,6 m/s naar minder 

dan 1 m/s. Deze vertraging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de kuil4, die zich daar lokaal in de 

rivierbodem bevindt (zie Figuur 4-3). In het huidige stroombeeld varieert de langsstroom al 0,6 m/s.  

 

In de toekomstige situatie zoals gegeven in Figuur 4-4 is de maximale stroomsnelheid nauwelijks hoger 

maar de hogere stroom is meer uitgespreid over de rivier. De rode gebieden in Figuur 4-1 vullen als het 

ware de gedeelten met lagere stroom in het huidige stroombeeld op waardoor de gemiddelde stroom 

                                                   
4 Door de aanpassing van het stroombed van de rivier zou de bodemligging kunnen veranderen, waardoor 

het stroompatroon in de toekomst nog kan veranderen. In deze studie is daar geen rekening mee gehouden. 



 

 Rapport nr. 31355-1-MSCN-rev.2 11 

 

 
 

  

over een groter gebied wel hoger wordt, maar de onregelmatigheden die in het huidige stroombeeld 

voorkomen kleiner worden. Dit kan het effect van de langsdam zijn die de stroom meer ‘kanaliseert’. 
 

De schippers zullen over een groter gebied ebstroom ervaren maar er zal minder verstoring van de 

vaart zijn door verschillen in langsstroom, die in het huidige stroombeeld wel voorkomen. In principe zal 

de padbreedte in de binnenbocht iets toenemen bij een hogere ebstroomsnelheid. De variatie in 

padbreedte door de variërende langsstroom in de huidige situatie zal echter afnemen. De schippers 

zullen snel wennen aan de hogere stroomsnelheid en omdat de stroom minder varieert dan in de huidige 

zijn in de toekomst geen problemen te verwachten met de hogere stroomsnelheid.  

 

 

Figuur 4-1   Verschilsnelheden scen 1 met scen 3 (max. eb) voor bovenste 1,5 m laag 
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Figuur 4-2   Stroomsnelheden scen 1 (max. eb) voor bovenste 1,5 m laag 

 

 

Figuur 4-3   Bodemligging met diep gedeelte aan benedenstroomse kant van bocht 
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Figuur 4-4   Stroomsnelheden scen 3 (max. eb) voor bovenste 1,5 m laag 

 

Effect van veranderingen van de dwarsstroom bij de maximale eb situatie 

De verschil in dwarsstroom wordt uitgedrukt in de richting van de pijlen in de huidige situatie (Figuur 

4-2) en de toekomstige situatie (Figuur 4-4). Volgens deze figuren is het verschil in dwarsstroom klein 

maar dit is moeilijk te kwantificeren aan de hand van deze figuren. Om dit effect nader te kunnen 

beoordelen zijn in Appendix 2 ook verschilplaatjes gemaakt van de dwarsstroom op vijf 

dwarsdoorsneden op de rivier (zie Figuur 4-5).  

 

Figuur 4-5   Locaties van de dwarsdoorsneden. De rode pijl geeft de richting aan vanaf welke de 

dwarsdoorsneden worden bekeken 
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Figuur 4-65 geeft de dwarsdoorsneden met de verschillen in dwarsstroomsnelheden (zwarte en blauwe 

pijltjes) in scenario 1 en in scenario 3. Uit deze figuur blijkt dat over het algemeen de verschillen in 

dwarsstroomsnelheden klein zijn, orde 0,1 tot 0,2 m/s. In bepaalde gevallen draait de dwarsstroom van 

teken om van 0,1 m/s naar buiten naar 0,1 m/s naar binnen. Alleen in dwarsdoorsnede 5 

(benedenstroomse kant van de bocht) lopen de dwarsstroomsnelheden in de buitenbocht op van orde 

0,1 m/s naar 0,3 m/s. Gezien de gemiddelde vaarsnelheden van orde 14,5 km/u door het water zal de 

opstuurhoek door deze grotere dwarsstroom tijdelijk iets toenemen, maar door het feit dat deze 

dwarsstroom maar lokaal voorkomt, dit zal geen merkbare verstoring van de opvaart geven. 

                                                   
5 De rode en groene gebieden in deze figuur geven weer het verschil in langsstroom aan zoals in Figuur 4-1. 
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Figuur 4-6   Dwarsdoorsneden op vijf locaties met het verschil in snelheid langs de as van de rivier in de 

kleurenschaal tussen scen 1 en scen 3. De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de 

pijlen 
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Effect van veranderingen van de langsstroom bij de maximale vloed situatie 

De verschillen in langsstroom tussen de huidige situatie (scen 4) en de toekomstige situatie (scen 6) 

zijn gegeven in Figuur 4-7. In de binnenbocht zijn kleine verschillen te zien (tot 0,15 m/s). Aan de 

benedenstroomse kant van de buitenbocht zijn er verschillen tot 0,2 m/s. Vergelijking van de huidige 

situatie (Figuur 4-8) en de toekomstige situatie (Figuur 4-9) laten zien dat de stroom aan de 

benedenstroomse kant van de buitenbocht iets gelijkmatiger wordt. De stroomvertraging op die locatie 

in de huidige situatie wordt minder in de toekomst, waardoor de scheepvaart minder last zal hebben 

van onregelmatigheden in de langsstroom. 

 

 

Figuur 4-7   Verschilsnelheden scen 4 met scen 6 (max. vloed) voor bovenste 1,5 m laag 
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Figuur 4-8   Stroomsnelheden scen 4 (max. vloed) voor bovenste 1,5 m laag 

 

 

Figuur 4-9   Stroomsnelheden scen 6 (max. vloed) voor bovenste 1,5 m laag 
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Effect van veranderingen van de dwarsstroom bij de maximale vloed situatie 

De verschil in dwarsstroom wordt uitgedrukt in de richting van de pijlen in de huidige situatie (Figuur 

4-8) en de toekomstige situatie (Figuur 4-9). De verschillen in dwarsstroom in scenario 4 en scenario 6 

worden gegeven in Figuur 4-10. Uit deze figuur blijkt dat over het algemeen de dwarsstroomsnelheden 

kleiner worden naast de langsdam. In doorsnede 1 worden in de buitenbocht de dwarsstroomsnelheden 

iets groter (orde 0,05 m/s). In de binnenbocht worden de dwarsstroomsnelheden hier en daar ook iets 

groter (orde 0,05 m/s) soms naar de binnenbocht gericht. Gezien de gemiddelde vaarsnelheden zal de 

opstuurhoek, en daarmee de padbreedte, door de verschillen in dwarsstroomsnelheden nauwelijks 

veranderen.  
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Figuur 4-10   Dwarsdoorsneden op vijf locaties met het verschil in snelheid langs de as van de rivier in de 

kleurenschaal tussen scen 4 en scen 6. De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de 

pijlen 

 



 

 Rapport nr. 31355-1-MSCN-rev.2 20 

 

 
 

  

4.2 Windvelden 

De veranderingen van de windvelden voor Z, ZW en W wind zijn geanalyseerd omdat de geplande 

bebouwing zich aan de ZW kant van de vaarweg (nieuwe stadion en andere hoge gebouwen) bevindt. 

Wind uit de richtingen N, NO en O zal nauwelijks beïnvloed worden door de benedenwindse bebouwing.  

 

De windvelden voor de windrichtingen Z, ZW en W in de huidige en in de toekomstige situatie zijn 

berekend door Royal HaskoningDHV (zie Appendix 3, rapport 'VO Windonderzoek vaargeul’, 4 

september 2018). De analyse heeft vooral betrekking op het verschil in optredende windgradiënten in 

de huidige en in de toekomstige situatie omdat windgradiënten in langsrichting van de rivier eventueel 

onrust in de koers van de schepen kunnen veroorzaken. Voor de beoordeling van de windgradiënten 

zijn de windvelden op 6 m hoogte geanalyseerd omdat de windsnelheid op deze hoogte het meeste 

effect zal hebben op windgevoelige containerschepen. De strijkhoogte voor 4 laagscontainervaart is 

10,75 m (zie ‘Rapportage Containerhoogtemetingen’ [2]). 
 

Naast de analyse van de windgradiënten zijn ook de verschillen in gemiddelde windsnelheid tussen 

huidige en toekomstige situatie beoordeeld. Deze verschillen hebben een grote invloed op het gedrag 

van het schip omdat de kracht op het schip kwadratisch toe- of afneemt met de windsnelheid. Een 

afname van de windsnelheid met 20% geeft een afname van de windkrachten op het schip van 44%.    

   

De berekende windvelden voor Z, ZW en W in de huidige en in de toekomstige situatie zijn gegeven in 

Figuur 4-11 t/m Figuur 4-16. In deze figuren is de bestaande vaargeul en de verplaatste vaargeul 

ingetekend. De berekeningen zijn uitgevoerd met een windprofiel met snelheid van 17 m/s op 60 m 

hoogte, met profiel “stad”. 
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Zuidenwind 
De vergelijking van Figuur 4-11 en Figuur 4-12 laat zien dat ten noorden van het stadion de wind wat 

meer in de richting van de geul draait en afneemt van orde 13 m/s naar 11 m/s. Dit effect zal de 

scheepvaart alleen maar positief beïnvloeden omdat de wind afneemt en meer in de richting van de 

geul staat. Iets ten oosten van het stadion ontstaat een sterke verandering van de wind langs de 

vaarrichting maar de windsnelheid is daar relatief laag (5 tot 7 m/s), zodat de daar optredende 

gradiënten geen negatieve invloed hebben op de scheepvaart.  

 

 

Figuur 4-11   Huidige situatie Z wind op 6 m hoogte 

 

Figuur 4-12   Toekomstige situatie Z wind op 6 m hoogte 
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Zuidwestenwind 
De vergelijking van Figuur 4-13 en Figuur 4-14 laat zien dat ten noordoosten van het stadion de wind 
iets draait ten opzichte van de geul en afneemt van gemiddeld 12 naar 7 m/s. De wind staat hier al 
dwars op de geul en deze kleine verandering van de richting heeft geen nadelige invloed op de 
scheepvaart temeer daar de gemiddelde snelheid sterk afneemt in de toekomstige situatie.  
 
Ten noordoosten en iets ten oosten van het stadion ontstaat een sterke verandering van de wind 
langs de vaarrichting maar de windsnelheid is daar relatief laag (2 tot 7 m/s), zodat de daar 
optredende gradiënten geen negatieve invloed hebben op de schepen. 
  

 

Figuur 4-13   Huidige situatie ZW wind op 6 m hoogte 

 

Figuur 4-14   Toekomstige situatie ZW wind op 6 m hoogte 
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Westenwind 
De vergelijking van Figuur 4-15 en Figuur 4-16 laat zien dat er in de huidige situatie een sterke stroming 
optreedt ten noorden van het nieuw te bouwen stadion. Deze stroming zorgt in de huidige situatie voor 
een sterke variatie van de windsnelheid langs de vaarrichting. In de toekomstige situatie is een 
gelijkmatiger beeld te zien waarbij de gemiddelde windsnelheid ook nog afneemt. De wind in de 
toekomstige situatie heeft daarom geen nadelige invloed op de scheepvaart.  
 

 

Figuur 4-15   Huidige situatie W wind op 6 m hoogte 

 

 

Figuur 4-16   Toekomstige situatie W wind op 6 m hoogte 
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5 TOETSING AAN RICHTLIJNEN EN VERGELIJKING MET GELIJKSOORTIGE 

BOCHTEN 

5.1 Breedte en bochtstraal van de vaarweg 

De Richtlijnen Vaarwegen 2017 gelden in principe niet voor vaarwegen met een langsstroming van 

meer dan 0,5 m/s. Bij hogere stroomsnelheden zal in de afvaart de padbreedte toenemen en in de 

opvaart afnemen. Deze effecten worden niet meegenomen in de huidige richtlijnen. De 

vaarwegafmetingen bepaald volgens de richtlijnen worden daarom als ondergrens gezien voor de 

vormgeving van de beschouwde bochten.  

 

Voor de beoordeling van de vaarweg en de vergelijking met de RVW 2017 is de classificatie van de 

vaarweg nodig en zijn de aantallen schepen nodig, die gebruik maken van de vaarweg. De bocht van 

Esch heeft in de huidige situatie een bochtstraal van 645 m op de as van de vaarweg en heeft een 

ontwerpbreedte van 250 m. Uit de AIS-analyse volgt dat er jaarlijks ongeveer 130000 schepen deze 

bocht passeren. Deze gegevens zijn hierna gebruikt om de benodigde breedte volgens RVW 2017 te 

berekenen. Daarnaast zijn de huidige situatie en de aangepaste vaarweg vergeleken met de bocht bij 

Heerjansdam en de bocht bij Nijmegen. 

 

De Nieuwe Maas is een Klasse VIa vaarweg met als maatgevend schip de zesbaksduweenheid. Voor 

de vaarweg is volgens [1] het ‘intensiteitsprofiel’  van toepassing omdat de verkeersintensiteit hoger is 

dan 30.000 beroepsvaartuigen per jaar. 

 

In Tabel 5-1 zijn de volgens RVW 2017 op de lege diepgang benodigde breedte en de beschikbare 

breedte gegeven van de Bocht van Esch, de bocht bij Heerjansdam en de bocht bij Nijmegen. Deze 

drie bochten zijn qua aantallen schepen en vlootsamenstelling ‘redelijk’ vergelijkbaar. De getoonde 

berekening is gebaseerd op de RVW 2017 (paragrafen 3.5.3 t/m 3.5.6 voor de rechtstand en 3.7.1 en 

3.7.2 voor de bocht).  

 

Bij de beoordeling van de breedte van de actuele vaarweg is geen rekening gehouden met het verschil 

in benodigde breedte op diepgang geladen schip, diepgang leeg schip en bodembreedte. Het 

bodemprofiel van de rivier ter plaatse heeft zoveel overdiepte en overbreedte dat dit onderscheid niet 

relevant is. Bovendien zou dit onderscheid een nauwkeurigheid suggereren die niet met de toegepaste 

onderzoeksmethode te behalen is.  

 

Op basis van het aantal schepen per jaar en het gemiddelde laadvermogen is de intensiteitstoeslag 

bepaald. Met het aandeel laadvermogen van klasse VIb, VIc en VIIa is de extra windtoeslag voor klasse 

VIb bepaald. 
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Tabel 5-1 Vergelijking bocht van Esch met RVW 2017 en twee vergelijkbare bochten 

Locatie   Bocht v. Esch Heerjansdam Nijmegen 

  Dimensie RVW Huidig Toekomst Huidig Huidig 

Klasse vaarweg - VIa VIa VIa VIb VIb 

Aantal passages/jaar - 131158 131158 131158 65586 150000 

Lengte geladen ontwerpschip m 270 270 270 270 270 

Lengte lege ontwerpschip m 190 190 190 190 190 

Wt (breedte op geladen diepgang) m 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 

Windtoeslag  m 9 9 9 9 9 

Aandeel laadvermogen Klasse VIb, VIc 
VIIa 

% 10.5 10.5 10.5 2.3 16 

Extra windtoeslag voor klasse VIb m 8 8 8 0 14 

Gemiddeld laadvermogen ton 1854 1854 1854 2554 2600 

Intensiteitstoeslag m 54 54 54 28 75 

Benodigde breedte rechtstand m 162 162 162 128 189 

              

Bochtstraal as vaarweg m 1620 645 615 950 1000 

C1 geladen VIb - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Bochttoeslag geladen vaart m 9 23 24 15 15 

C2 leeg VIb - 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Bochttoeslag lege vaart m 9 22 23 15 14 

Benodigde breedte in bocht m 180 207 209 159 218 

Beschikbare breedte in bocht m 250 250 250 185 170 

 

Bij het verplaatsen van de vaarweg blijft de breedte van de ontwerpgeul hetzelfde en zal de bochtstraal 

afnemen. De ontwerpbreedte is ruim voldoende en het verschil in bochtstraal van 645 m in de huidige 

situatie naar 615 m in de toekomstige situatie zal geen merkbare invloed op de vlotheid hebben. 

 

Uit de tabel blijkt dat de ontwerpbreedte van de Bocht van Esch ruim voldoende is in de huidige en in 

de toekomstige situatie. Voor de bocht bij Heerjansdam geldt dit ook wat bevestigd wordt door eerder 

uitgevoerd onderzoek (Toelatingsbeleid Oude Maas en Dordtsche Kil, [5]). 

 

De bocht bij Nijmegen is aanzienlijk smaller volgens de richtlijnen nodig is (oranje cel). Uit nader 

onderzoek naar deze vaarweg (‘Update Verkeersstudie Waal’ [4]) blijkt dat een streefbreedte van 170 

m nog voldoende zou zijn in de rechtstand. In de bocht wordt in deze studie een breedte van 180 m 

aanbevolen. Als de windtoeslag voor deze bocht wordt weggelaten en de intensiteitstoeslag wordt 

verminderd (blauwe cellen) zou deze bocht juist kunnen voldoen aan de RVW 2017. De vaarweg is dan 

in principe alleen geschikt voor tweestrooksverkeer voor het maatgevende schip. De veiligheid is niet 

in het geding bij de huidige breedte maar de vlotheid wordt wel nadelig beïnvloed in deze bocht bij grote 

drukte en veel wind.  

 

De bochtstraal voor alle drie de bochten is te klein (gele cellen); deze zou volgens der RVW 2017 voor 

een Klasse VIb vaarweg 6L (6 maal de lengte van het maatgevende schip) moeten zijn. Gezien de 

manoeuvreereigenschappen van het maatgevende schip zijn deze kleinere bochtstralen geen 

probleem. Alleen de vlotheid zal door deze kleinere bochtstralen negatief worden beïnvloed.     
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5.2 Vergelijking padbreedte uit AIS en volgens RVW 2017 

De gerealiseerde padbreedten uit de AIS-analyse zijn gebruikt om een controle uit te voeren op de 

benodigde geulbreedte in de Bocht van Esch. Door de padbreedte uit de AIS-analyse te nemen wordt 

het effect van langsstroom op de padbreedte meegenomen. De padbreedte bij dwarswind (N, NO en O 

wind, vrij krachtig/hard) is ook bepaald uit de AIS gegevens. Voor de maatgevende padbreedten zijn de 

95% percentiel waarden genomen voor de klasse van langste schepen. In deze klasse vallen 

hoofdzakelijk klasse VIb en VIc schepen, die voor deze vaarweg als maatgevend schip gelden. Door 

de 95% percentiel waarden te nemen i.p.v. het gemiddelde wordt ook zoveel mogelijk6 de padbreedte 

van de grote eenheden gebruikt.  

 

De resultaten van deze analyse zijn gegeven in Tabel 5-2. De padbreedten voor de afvaart en voor de 

opvaart zijn uit Tabel 3-1 genomen en daarna gecorrigeerd met het effect van de vrij krachtige tot harde 

dwarswind uit N, NO en O richting uit Tabel 3-2. Bij deze padbreedten zijn de totale benodigde breedte 

voor de veiligheidsmarge7 en intensiteitstoeslag volgens RVW 2017 opgeteld. De totaal benodigde 

breedte zou hiermee in de bocht op 225 m komen. Dit is 18 m meer dan volgens de RVW2017. Het 

verschil zou verklaard kunnen worden door een grotere padbreedte van de afvaart door de langsstroom 

op de rivier (zie ook [3]). De benodigde geulbreedte volgens RVW 2017 en met additionele AIS-

gegevens voor de gerealiseerde padbreedtes liggen hiermee zeer dicht bij elkaar. 

 

Tabel 5-2   Benodigde geulbreedte met padbreedtes uit AIS-gegevens en toeslagen volgens RVW 2017  

 Dimensie AIS 

Veiligheidsstroken totaal m 46 

Padbreedte afvaart m 69 

Padbreedte opvaart m 57 

Intensiteitstoeslag m 54 

Totaal m 225 

Beschikbaar in bocht m 250 

 

 

 

                                                   
6 Een deel van de schepen > 135 m zal bestaan uit koppelverbanden met een kleinere breedte en dus ook 

een kleinere padbreedte. Door de 95% percentiel waarden te gebruiken wordt dit effect sterk verminderd. 
7 Deze marge is bepaald uit de volgens RVW 2017 benodigde basis breedte (4B = 91,2 m) min tweemaal de 

fysieke breedte van het maatgevende schip (2B = 45,6 m).  
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6 CONCLUSIES 

Er is een nautisch onderzoek uitgevoerd naar de impact van het 35 m naar het noordoosten verplaatsen 

van de gegarandeerde vaargeul (ontwerpgeul) van de Nieuwe Maas ter hoogte van een nieuw te 

bouwen Feyenoord stadion (Bocht van Esch). Bij het onderzoek is een AIS-analyse uitgevoerd om het 

gebruik van de huidige vaarweg te inventariseren. Voor het beoordelen van de nieuwe situatie met 

aangepaste vaarweg zijn ook de effecten van veranderende stroombeelden en een veranderend 

windpatroon meegenomen. Daarnaast zijn de huidige en toekomstige vaarweg getoetst aan de 

Richtlijnen Vaarwegen 2017 [1] en is een vergelijking gemaakt met de resultaten van eerder uitgevoerd 

onderzoek voor twee gelijksoortige bochten. 

 

Hoofdconclusies: 

Het 35 m verplaatsen van de gegarandeerde vaargeul naar het noordoosten ter hoogte van het nieuw 

te bouwen Feyenoord stadion levert geen problemen op voor de scheepvaart. De scheepvaart maakt 

in de huidige situatie al nauwelijks gebruik van de nu nog beschikbare zuidwestelijke strook van de 

gegarandeerde vaargeul. De effecten van veranderende stroombeelden en een veranderend 

windpatroon zijn zeer klein en niet ongunstig te noemen. De langsdam geleidt de stroom beter waardoor 

onregelmatigheden in het huidige stroombeeld verminderen en levert ook een betere 

vaarwegbegrenzing voor de scheepvaart. De nieuwe bebouwing werkt als een soort windscherm bij 

zuidwestelijke wind. Ook kan de Bocht van Esch qua vlotheid en veiligheid, nu en in de toekomst niet 

als kritisch worden beoordeeld in de vergelijking met gelijksoortige bochten.  

 

Er wordt voorgesteld om fase 2 (real-time simulaties met meerder mensbestuurde binnenvaartschepen 

in één scenario) niet uit te voeren omdat de resultaten van fase 1 van het onderzoek aangeven dat er 

geen merkbare verslechtering ten aanzien van de nautische vlotheid en veiligheid zal optreden in de 

nieuwe situatie.   

 

Deze conclusies zijn gebaseerd op de resultaten van de volgende deelanalyses: 

 

Resultaten AIS-analyse: 

 Op grond van de gerealiseerde vaarsnelheden en de padbreedten is bepaald dat het 
scheepvaartverkeer in de Bocht van Esch zich gedraagt als te verwachten is op een normale 
doorgaande vaarweg. Hierdoor zijn in principe de Richtlijnen Vaarwegen 2017 van toepassing. 

 De padbreedte in de bocht neemt tot 8% toe bij vrij krachtige tot harde N, NO en O wind, terwijl 
bij Z, ZW en W wind de padbreedte afneemt. 

 In de huidige situatie is 95% van de opvaart al 69 m naar het noordoosten opgeschoven ten 
opzichte van de ontwerpgeul en maakt de afvaart gebruik van de binnenbocht (tot 140 m buiten 
de noordoostelijke geulgrens). Een verplaatsing van de geul van 35 m naar het noordoosten zal 
daardoor zeer weinig invloed hebben op het vaargedrag van de scheepvaart. 

 De geleidedam in de buitenbocht gaat een duidelijke vaarwegbegrenzing vormen waardoor de 
scheepvaart minder moeite gaat hebben om het verloop van de vaarweg te volgen. In de huidige 
situatie is de begrenzing in de buitenbocht onregelmatig en veel minder duidelijk.  

 Voor de beoordeling van de dimensies van de vaarweg (breedte en bochtstraal) gelden de 
Richtlijnen Vaarwegen 2017 als ondergrens omdat de langsstroming door getij en rivierafvoer 
in de meeste gevallen groter is dan 0,5 m/s. 

 Voor het gebruik van de vaarweg in de huidige situatie en in de toekomst is het natuurlijke 
diepteverloop in de binnenbocht maatgevend. De hier aanwezige ruimte buiten de geul wordt 
intensief gebruikt door de scheepvaart. Bij het onderhoud van de vaargeul zal hier rekening 
mee gehouden moeten worden.   
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Resultaten analyse van de veranderingen in stroombeelden en windvelden: 

 Bij eb en een hoge rivierafvoer neemt de langsstroom in de toekomstige situatie in de 
binnenbocht sterk toe, maar hierdoor wordt de stroomsnelheid hoger op delen van de vaarweg 
waar in de huidige situatie de stroomsnelheid lager is. De onrust langs de vaarbaan zal daardoor 
afnemen. 

 Dwarsstroomcomponenten lopen bij deze stroomconditie aan benedenstroomse kant van de 
bocht in de buitenbocht op van orde 0,1 m/s naar 0,3 m/s. Gezien de gemiddelde vaarsnelheden  
van ongeveer 15 km/u door het water zal de opstuurhoek door deze grotere dwarsstroom tijdelijk 
iets toenemen, maar dit zal geen merkbare verstoring van de opvaart geven. 

 Bij vloed en een lage rivierafvoer neemt de langsstroom in de toekomstige situatie in de 
binnenbocht iets toe (orde 0,15 m/s). Aan de benedenstroomse kant van de buitenbocht zijn er 
verschillen tot 0,2 m/s. Ook in dit geval wordt de stroomsnelheid iets hoger op delen van de 
vaarweg waar in de huidige situatie de stroomsnelheid lager is. De onrust langs de vaarbaan 
zal daardoor iets afnemen. 

 Dwarsstroomcomponenten veranderen bij vloed en een lage rivierafvoer nauwelijks en zullen 
geen invloed hebben op de scheepvaart. 

 De vergelijking van de Z, ZW en W windpatronen geeft aan dat de wind voor deze richtingen 
(sterk) afneemt door de afscherming door het stadion en de nieuwe gebouwen. Windgradiënten 
treden wel op achter de bebouwing maar de gemiddelde windsnelheid is daar zo laag dat dit 
geen hinder voor de scheepvaart zal geven.    

Toetsing aan richtlijnen en vergelijking met gelijksoortige bochten: 

 De ontwerpbreedte van de Bocht van Esch is volgens de RVW 2017 ruim voldoende in de 
huidige en in de toekomstige situatie (ruim 40 m breder dan de richtlijnen aangeven). De RVW 
2017 zijn echter niet gevalideerd voor een vaarweg als de Nieuwe Maas met een langsstroming 
groter dan 0,5 m/s. In een situatie met een grotere langsstroom zal de padbreedte van schepen 
die stroom mee hebben toenemen. Over het algemeen zal er op stromend water meer ruimte 
nodig zijn maar die is in de Bocht van Esch ruim voldoende aanwezig. 

 De bochtstraal van de Bocht van Esch is te klein volgens de RVW 2017. De bochtstraal zou 
voor een Klasse VIb vaarweg 6L (6 maal de lengte van het maatgevende schip) moeten zijn. 
Gezien de manoeuvreereigenschappen van het maatgevende schip is deze kleinere bochtstraal 
echter geen enkel probleem. Alleen de vlotheid zou door deze kleinere bochtstraal iets negatief 
beïnvloed kunnen worden, door de grotere beschikbare breedte wordt dit echter ruim 
gecompenseerd. 

 De kleine vermindering van de bochtstraal in de toekomstige situatie zal geen merkbaar effect 
hebben op de vlotheid en veiligheid omdat er voldoende breedte beschikbaar is. 

 De vergelijking met twee gelijksoortige bochten (bocht bij Heerjansdam en bocht bij Nijmegen) 
qua dimensies (breedte en bochtstraal), verkeersaanbod en vlootsamenstelling geeft aan dat 
de Bocht van Esch zeker geen kritische bocht is voor het huidige verkeeraanbod.  
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1 LOCATIE 

1.1 Kaart gebied 

De situatie van het verleggen van de vaargeul van de Nieuwe Maas ter hoogte van een nieuw te bouwen 

Feyenoord stadion is in Figuur 1-1 weergegeven (zie ook Offerte Nr. 31355.600). De huidige vaargeul 

(gestreepte lijn) zou 35 m naar het noorden verplaatst moeten worden (de blauwe lijnen). 

 

 

Figuur 1-1 Voorgestelde situatie bij het Feyenoord stadion 

 

De kaart in Figuur 1-2 geeft de grenzen van de huidige vaargeul en een ingetekende passagelijn dwars 

op de vaarroute. De analyses in deze memo hebben betrekking op de scheepvaart die de betreffende 

lijn passeert.   

 

 

Figuur 1-2 Noordelijke en zuidelijke grens huidige vaargeul en passagelijn 
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2 AANPAK 

2.1 Inleiding 

Voor de analyse is gebruik gemaakt van AIS data van juli 2017 tot en met juni 2018, aangeleverd door 

het Havenbedrijf Rotterdam. De schepen zijn op basis van de lengte onderverdeeld in drie klassen: 

 binnenschepen < 85 m (Kleine motorschepen),   

 binnenschepen met een lengte tussen 85 m en 135 m (Grote motorschepen, o.a. CEMT Klasse 
IV en Va),  

 binnenschepen  > 135 m (o.a. koppelverbanden en duweenheden).  

 

Om de spreiding binnen de AIS-gegevens aan te geven, is steeds zijn de gemiddelde waarden, de 5% 

percentielen en de 95% percentielen gegeven in een aantal tabellen. 5% van de beschouwde resultaten 

is kleiner dan het 5% percentiel en 5% is groter dan het 95% percentiel. 90% van de beschouwde 

resultaten ligt tussen deze grenzen. De minimale en maximale waarden worden niet in de analyse 

meegenomen omdat deze in veel gevallen het resultaat zijn van onrealistische AIS-gegevens, 

bijvoorbeeld een foutieve heading waardoor de berekende padbreedte gelijk kan worden aan de lengte 

van het schip. 

 

De AIS-analyse is uitgevoerd volgens een vaste methode. Hierdoor is de volgorde van de analyses in 

Hoofdstuk 3 van deze memo niet gelijk aan de volgorde, zoals gebruikt in het hoofdrapport. 

2.2 AIS tracks passerende schepen 

Het doorgaande verkeer op de Nieuwe Maas ter hoogte van de passagelijn is onderscheiden via de 

lijnen L001 en L002. Een reis van een schip wordt in een verkeersstroom meegeteld indien het beide 

lijnen heeft gepasseerd. Figuur 2-1 laat als voorbeeld voor één maand de twee voornaamste 

verkeersstromen zien van schepen boven de 85m: doorgaande opvaart (groen) en doorgaande afvaart 

(rood).      

 

Lijn L003 is ingetekend om het scheepsverkeer vanuit en naar ‘Zuiddiepje’ te onderscheiden. Hier varen 
met name schepen onder de 85m (zie Paragraaf 3.1). De schepen in deze verkeersstroom worden in 

de overige paragrafen buiten beschouwing gelaten.  
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Figuur 2-1 Vaarbanen van één maand op de Nieuwe Maas, doorgaande opvaart (groen) en afvaart 

(rood) 

2.3 Scheepscontouren, passeerafstanden en padbreedte 

Bij de berekening van de padbreedtes en de passeerafstanden ten opzichte van de vaargeul wordt 

rekening gehouden met de lengte en breedte van ieder schip (de contouren). In Figuur 2-2 is een 

voorbeeld opgenomen van de contouren van een binnenvaartschip dat stroomafwaarts over de 

passagelijn vaart. Hierbij is duidelijk te zien dat de padbreedten in de bocht(en) groter zijn dan 

daarbuiten. Ter hoogte van de passagelijn is de betreffende padbreedte van dit schip 36,1m.  

 

In Paragraaf 3.5 wordt tevens een analyse van de drifthoek gegeven. Deze analyse is uitgevoerd als 

extra controle van de padbreedte van de schepen.  

 

Voor de berekening van de passeerafstand ten opzichte van de zuidelijke grens van de vaargeul wordt 

met de meest nabijgelegen contourlijnen gerekend: voor afvarende schepen wordt gerekend met de 

contourlijn van de bakboordzijde, en opvarend wordt met de contourlijn van de stuurboordzijde 

gerekend. In het onderstaande voorbeeld is de passeerafstand ten opzichte van de zuidelijke grens 

263,4m. 
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Figuur 2-2 Voorbeeld passage stroomafwaarts 
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3 RESULTATEN 

3.1 Aantal passages per richting per scheepstype. 

 

Figuur 3-1 Aantallen passages per scheepslengteklasse van 5 m 

 

 

Tabel 3-1 Aantal passages per verkeersstroom 

Lengteklasse 
Afvaart 

doorgaan
d 

Opvaart 
doorgaan

d 

Afvaart 
naar 

Zuiddiepje 

Opvaart 
naar 

Zuiddiepje 

Afvaart 
vanuit 

Zuiddiepje 

Opvaart 
vanuit 

Zuiddiepje 
Overig Totaal 

Kleine motorschepen 31089 30764 1261 2134 1530 683 11214 78675 

Grote motorschepen 24496 23347 14 6 3 9 2756 50631 

Koppelverbanden en 

duweenheden 
853 865 1    133 1852 

Totaal 56438 54976 1276 2140 1533 692 14103 131158 
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3.2 Verdeling van diepgang van passerende schepen per scheepstype per vaarrichting 

 

Figuur 3-2 Diepgang van schepen, mits groter dan 0,4m 

 

Tabel 3-2 Gemiddelde en 95% percentiel van de diepgangen per lengteklasse (alleen genomen over 

schepen waarvoor de aangegeven diepgang groter dan 0,4 meter is) 

Lengteklasse 
Gemiddelde 95% percentiel 

Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart 

Kleine motorschepen 1,8 1,8 3,0 2,9 

Grote motorschepen 2,8 2,9 4,0 4,0 

Koppelverbanden en duweenheden 2,2 2,2 3,3 3,4 
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3.3 Verdeling van vaarsnelheid van passerende schepen per scheepstype per vaarrichting 

 

Figuur 3-3 Vaarsnelheid over de grond bij passagelijn 

 

 

Tabel 3-3 Verdeling van snelheid in km/u bij passagelijn 

Lengteklasse 
5% percentiel Gemiddelde 95% percentiel 

Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart 

Grote motorschepen 10,9 10,5 15,3 14,8 20,2 19,6 

Koppelverbanden en duweenheden 9,5 8,5 14,2 13,3 19,1 18,5 
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3.4 Verdeling van padbreedte van passerende schepen per scheepstype per vaarrichting 

Vanwege de rekentijd is de padbreedte alleen berekend voor schepen vanaf 85m lengte. De padbreedte 

voor de kleinere motorschepen ontbreekt dus in onderstaande figuur en tabel. 

 

 

Figuur 3-4 Padbreedte van schepen vanaf 85 m 

 

Tabel 3-4 Verdeling van padbreedte in meters bij passagelijn 

Lengteklasse 
5% percentiel Gemiddelde 95% percentiel 

Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart 

Grote motorschepen 13 11 23 17 39 27 

Koppelverbanden en duweenheden 17 15 39 29 65 53 
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3.5 Verdeling van drifthoek van passerende schepen per scheepstype per vaarrichting 

 

 

Figuur 3-5 Drifthoek1 van schepen bij passage 

 

 

 

  

                                                   
1 De positieve drifthoeken (boeg naar stuurboord) gelden voor de afvaart; de negatieve drifthoeken (boeg 

naar bakboord) gelden voor de opvaart. 
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3.6 Verdeling van padbreedte per windrichting 

De gemiddelde padbreedte voor alle schepen vanaf 85m is zowel voor opvaart als afvaart het grootst 

bij harde tot krachtige wind (vanaf 5 Bft) vanuit het noorden, oosten of noordoosten (respectievelijk 18m 

en 26m, oranje gemarkeerd). Dit weerstype gold voor 11,6% van alle passages. De gemiddelde 

padbreedte is het kleinst bij harde tot krachtige wind vanuit het zuiden, westen of zuidwesten (17m en 

22m, groen gemarkeerd). Dit weerstype gold voor 24,8% van de passages. 

 

Tabel 3-5 Verdeling van padbreedte per windrichting 

Windconditie 
 5% percentiel Gemiddelde 95% percentiel 

Frequentie (%) Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart 

N, NO en O, krachtig/hard 11,6% 14 12 26 18 45 31 

N, NO en O, zwak/matig 19,7% 14 12 26 18 44 29 

ZO en NW, krachtig/hard 5,6% 13 12 24 17 41 28 

ZO en NW, zwak/matig 9,1% 13 11 25 17 43 28 

Z, ZW en W, krachtig/hard 24,8% 12 12 22 17 37 28 

Z, ZW en W, zwak/matig 29,0% 13 11 24 17 41 28 
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3.7 Verdeling van passeerafstanden tot de zuidelijke ontwerpgeulgrens per richting, 

scheepstype en windconditie 

 

Omdat bij de passeerafstand rekening wordt gehouden met de contouren van het schip, is omwille van 

de rekentijd de passeerafstand alleen berekend voor schepen vanaf 85m lengte. De passeerafstand 

van de kleinere motorschepen ontbreekt dus in onderstaande figuren en tabellen. 

 

Tabel 3-6 Passeerafstand (m) ten opzichte van zuidelijke grens vaargeul per scheepstype voor 

schepen vanaf 85m 

Lengteklasse 
5% percentiel Gemiddelde 95% percentiel 

Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart 

Grote motorschepen 220 69 288 133 347 205 

Koppelverbanden en duweenheden 202 57 279 129 344 196 

 

 

In Figuur 3-6 is de verdeling van de afstanden ten opzichte van de zuidelijke grens van de vaargeul 

weergegeven. De zuidelijke grens ligt dus op de y-as. De noordelijke grens is ter indicatie met een 

stippellijn aangegeven. 

 

 

Figuur 3-6 Afstand tot zuidelijke ontwerpgeulgrens van schepen > 85 m 
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De gemiddelde afstand tot de zuidelijke grens van de vaargeul is het kleinst bij krachtige tot harde wind 

uit het noorden, oosten of noordoosten, respectievelijk 121m voor opvarend verkeer, en 281m voor 

afvarend verkeer (oranje gemarkeerd). De afstand is het grootst bij krachtige tot harde wind uit het 

zuiden, westen of zuidwesten, respectievelijk 142 voor opvarend verkeer, en 295m voor afvarend 

verkeer (groen gemarkeerd).  

 

Tabel 3-7 Passeerafstand ten opzichte van zuidelijke grens vaargeul per weerstype 

Windconditie 
 5% percentiel Gemiddelde 95% percentiel 

Frequentie 
(%) 

Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart Afvaart Opvaart 

N, NO en O, krachtig/hard 11,6% 212 62 281 121 342 188 

N, NO en O, zwak/matig 19,7% 215 62 282 126 344 197 

ZO en NW, krachtig/hard 5,6% 219 70 288 134 346 203 

ZO en NW, zwak/matig 9,1% 221 65 286 128 345 197 

Z, ZW en W, krachtig/hard 24,8% 227 77 295 142 352 213 

Z, ZW en W, zwak/matig 29,0% 221 72 288 136 346 205 

 
In Figuur 3-7 zijn de percentielen met een interval van 5% weergeven voor schepen vanaf 85m. Bij de 

zuidelijke vaargeul grens het maximum (95% van de schepen vaart ten noorden van deze lijn) en bij de 

noordelijke vaargeul grens het minimum (5%). 

 

 

Figuur 3-7 Percentiellijnen ruimtegebruik voor schepen vanaf 85m 
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1 INTRODUCTIE 

Als onderdeel van het project Feyenoord City wordt de mogelijkheid onderzocht om het nieuwe 

stadion gedeeltelijk in de buitenbocht bij Brienenoord in Nieuwe Maas te plaatsen. Dit gaat gepaard 

met de aanleg van een langsdam langs de vaargeul en mogelijk twee getijdenparken, zie Figuur 1.1. 

In dit hydraulisch onderzoek wordt de impact van het stadion, de langsdam en de getijdenparken op 

de stroming in de Nieuwe Maas onderzocht ten behoeve van beoordeling van nautische veiligheid. 

 

Figuur 1.1: Overzicht omgeving Feyenoord City. De blokkerende werking van het stadion is weergegeven in 

lichtblauw. Daarboven in het groen een langsdam en rechts onder in het groen een getijdenpark. Ten noorden 

van het stadion is in het zwart een tweede getijdenpark ingetekend. De blauwe lijnen geven de verlegde 

vaargeul aan.  

In deze memo zijn dieptegemiddelde stroombeelden en stroombeelden van de bovenste 1.5 m van 

de waterkolom gepresenteerd. De beelden zijn gegenereerd op basis van uitsnede uit het NSC-Fijn 

model dat onderdeel is van OSR (Operationeel Stromingsmodel Rotterdam). Met behulp van deze 

stroombeelden kan door opdrachtgevers een inschatting worden gemaakt ten aanzien van de 

effecten van Feyenoord City op de scheepvaart. 
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2 MODELOPZET 

2.1 Rekenrooster 

Het uitgangspunt zijn de up to date Simona OSR modellen zoals aangeleverd door het Havenbedrijf 

(versie 2018_v102). Deze modellen zijn in opdracht van Rijkswaterstaat door Deltares, goedgekeurd 

als onderzoeksmodel voor het benedenrivierengebied (zie Deltares, 2015). 

  

 
Figuur 2.1: Boven: OSR, met het domein van het Havenmodel in rood, en het domein van het fijnere NSC-Fijn 

model in zwart. Onder: NSC-Fijn in grijs met in blauw de domeindecompositie met verfijning. 
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Het OSR bestaat uit een overkoepelend 2D dieptegemiddeld Havenmodel, en een kleiner 3D model 

met hogere resolutie: het NSC-Fijn model, zie bovenste paneel Figuur 2.1. Dit laatste model is nog 

niet fijn genoeg om stroming rond het stadion en de langsdam voldoende te representeren. Daarom 

is een modeldecompositie met een factor 3 horizontale verfijning toegepast (9 keer meer cellen), zie 

onderste paneel Figuur 2.1. Ook zijn de cellen rondom de langsdam verschoven, zodat de langsdam 

precies op de randen van de cellen valt. Op deze manier hoeft er geen gebruikt te worden gemaakt 

van de zogenaamde muizentrap om de langsdam te representeren. In het interessegebied is op een 

resolutie van 6 bij 11 m gehaald (de cellen zijn in de stroomrichting uitgerekt). 

Cellen zijn uitgerekt in de richting van de stroom (met circa 1:2), dit betekent dat stroming van opzij 

minder detail zal hebben en dat ingrepen in de langsrichting met minder detail kunnen worden 

gerepresenteerd. Voor het bestuderen van effecten op grootschalige (niet turbulente) processen is 

dit echter nog steeds een valide uitgangspunt. 

 

2.2 Bodem 

De bodem van het NSC-Fijn model is geactualiseerd, waarbij de verbreding van het Breeddiep en de 

verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek is meegenomen, welke in een e-mail door het 

Havenbedrijf ter beschikking gesteld zijn (d.d. 03-7-2018, onze referentie 1712/IN18250/BvL). De 

bodem van het submodel rondom Feyenoord City is ook geleverd door het Havenbedrijf (d.d. 06-7-

2018, onze referentie 1712/IN18266/SBom). De resulterende bodem rond Feyenoord City is 

weergegeven in Figuur 2.2. 

 

Figuur 2.2: Modelbodem submodel rond Feyenoord City. 
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2.3 Condities 

Er wordt gerekend met extreme eb en extreme vloed. Dit is gedefinieerd als een combinatie van een 

gemiddeld springtij met een 1/1 jaar hoge Rijnafvoer (voor extreem eb) en een 1/1 jaar lage 

Rijnafvoer (voor extreme vloed). Voor beide condities zijn geen weersinvloeden meegenomen (wind, 

luchtdruk, opzet). Als gemiddeld springtij is het astronomisch getij in de periode tussen 11 augustus 

2010 15:30 en 12 augustus 2010 16:30 gekozen , zoals toegepast in de effectstudie van de tijdelijke 

Suurhoffbrug (d.d. 27-7-2017, onze referentie 1712-U17211-C-BvL). 

Afvoer bij Lobith 

De 1/1 jaar hoge en lage Rijnafvoer zijn bepaald met een historische afvoerreeks bij Lobith (van 

1980-2016). Voor de lage afvoer is het resultaat een afvoer van 1019 m3/s, voor de hoge conditie is 

een afvoer van 5162 m3/s afgeleid. De bijbehorende verdeling over de takken Waal, Benedenrijn en 

IJssel (die laatste niet in het model) is afgeleid uit interpolatie van tabel 3.2 uit Rijkswaterstaat 

(2007). Op basis van dezelfde tabel wordt de afvoer van Maas verkregen die onder die 

omstandigheden 50% van de tijd wordt overschreden.  

 

2.4 Door te rekenen varianten  

Naast de huidige situatie (= referentie zonder stadion, langsdam en getijdenparken) zijn er twee 

varianten die doorgerekend worden: een variant met alleen het stadion en de langsdam en een 

variant met zowel het stadion, de langsdam als de getijdenparken. Voor beide varianten worden de 

objecten gemodelleerd zoals gespecificeerd in de door het Havenbedrijf aangeleverde tekening (zie 

Figuur 1.1). 

Het stadion en de getijdenparken worden gesimuleerd door dampunten. Dergelijke punten zijn 

inactief en kunnen niet stromen. Op deze wijze kunnen alleen gehele cellen worden 'uitgezet', wat 

betekent dat de implementatie van een bepaalde variant wordt beperkt door de ligging van de cellen 

in het rekenrooster. De langsdam is gemodelleerd door middel van schotjes. Een schotje 

representeert een dunne dam, waardoor stroming dwars op die dam wordt geblokkeerd. 

Bij de langsdam en de getijdenparken is een talud in de bodem aangebracht, conform aangeleverd 

tekening. Het stadion zelf zal verticale damwanden krijgen, daar is dus geen talud opgenomen. De 

bodem van het referentie variant is te zien in Figuur 2.2. De implementatie voor de verschillende 

varianten is in Figuur 2.3 en Figuur 2.4 gepresenteerd.  

 

2.5 Overzicht berekeningen 

In onderstaand overzicht zijn de 6 uitgevoerde berekeningen weergegeven.  

 Tabel 2.1: Overzicht berekeningen 

Nr. Variant Afvoer 

1 Huidig (= referentie) 5162 m3/s (hoog) 

2 Stadion en langsdam 5162 m3/s (hoog) 

3 Stadion, langsdam en getijdenparken 5162 m3/s (hoog) 

4 Huidig (= referentie) 1019 m3/s (laag) 

5 Stadion en langsdam 1019 m3/s (laag) 

6 Stadion, langsdam en getijdenparken 1019 m3/s (laag) 
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Figuur 2.3: Bodem en dampunten in het model van de variant met het stadion en de langsdam. 

 

Figuur 2.4: Bodem en dampunten in het model van de variant met het stadion, de langsdam en de 

getijdenparken. 
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3 RESULTATEN 

Voor de periode van 11 augustus 15:30 tot en met 12 augustus 16:30 is iedere tien minuten een 3D 

stromingsveld gemaakt. Binnen dit tijdsdomein treedt de maximum vloedsnelheid bij Feyenoord City 

op om 4:40 op 12 augustus en de maximum ebsnelheid om 21:30 op 11 augustus. Om de effecten op 

schepen te bepalen (die in het bovenste deel van de waterkolom varen) is gemiddeld over de 

bovenste 0-1.5 m, met andere woorden: vanaf het wateroppervlak tot 1.5 m onder het 

wateroppervlak. In de volgende figuren zijn stroom- en verschilvelden bij maximum vloed en eb 

weergegeven, voor zowel de bovenste 1.5 m als dieptegemiddeld.   

Stroomsnelheden in de kleurschaal zijn absolute stroomsnelheden. Verschilvelden geven het verschil 

in die absolute stroomsnelheid. Dit betekent dat een richtingsverandering zich niet vertaald in een 

snelheidsverschil.  

De richting wordt in de figuren aangegeven met snelheidsvectoren. De vectoren van één op drie 

roosterpunten zijn weergegeven. In de verschilvelden zijn zowel de vectoren van de huidige situatie 

(referentie) als die van de variant met ingreep weergegeven.  

In ieder figuur is linksonder een inzet met daarin de waterstand over de uitgevoerde periode; door 

middel van een rode streep is het tijdstip aangegeven.  

Let op, als één van de hoekpunten van een cel droog is (bijvoorbeeld door een dampunt of door 

droogvallen) dan wordt die niet geplot in onderstaande figuren. Hierdoor lijken sommige 

doorgangen smaller dan ze daadwerkelijk in het model zitten.  

Om het effect van de langsdam op de stroming over de diepte van de rivier inzichtelijk te maken zijn 

er dwarsdoorsnedes op 5 locaties in de rivier in het rapport opgenomen. Van deze doorsnedes zijn 

opnieuw zowel stroom- als verschilvelden gecreëerd. Figuur 3.1 geeft de locaties van de 

dwarsdoorsnedes weer, waarin ook een pijl te zien is welke de richting aangeeft vanwaaruit de 

dwarsdoorsnedes worden bekeken. De kleurenschaal in de doorsnedes geeft de snelheid in 

langsrichting langs de rivieras weer (dwars op de doorsnede). Een rode kleur in de doorsnede geeft 

een positieve snelheid aan, welke dezelfde richting als de rode pijl in Figuur 3.1 heeft. De vectoren in 

de doorsnedes weergeven de snelheid dwars op de rivieras (langs de doorsnede). Een vector van één 

op vier roosterpunten is weergegeven. 

 

Figuur 3.1: Locaties van de dwarsdoorsnedes. De rode pijl weergeeft de richting vanaf welke de 

dwarsdoorsnedes worden bekeken. 
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3.1 Hoge afvoer, extreme ebstroom 

3.1.1 Berekening 1 - Referentie 

 
Figuur 3.2: Dieptegemiddelde ebstroomsnelheid in geval van berekening 1 (Tabel 2.1): huidige situatie 

(referentie) met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode 

lijn.  

 
Figuur 3.3: Ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom in geval van berekening 1 (Tabel 2.1): 

huidige situatie (referentie) met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is 

weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.4: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 3.1) met de snelheid langs de as van de rivier in de 

kleurenschaal, waarbij de rode kleur een snelheid in benedenstroomse richting (richting de Noordzee) weergeeft. 

De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de pijlen.  
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3.1.2 Berekening 2 – Stadion en langsdam 

 
Figuur 3.5: Dieptegemiddelde ebstroomsnelheid in geval van berekening 2 (Tabel 2.1): situatie met het stadion 

en de langsdam met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de 

rode lijn.  

 
Figuur 3.6: Ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom in geval van berekening 2 (Tabel 2.1): 

situatie met het stadion en de langsdam met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul 

ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.7: Verschil in dieptegemiddelde ebstroomsnelheid tussen de situatie met het stadion en de langsdam en 

de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is 

weergegeven met de rode lijn.  

 

 
Figuur 3.8: Verschil in ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met het 

stadion en de langsdam en de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De 

vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.9: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 3.1) met de snelheid langs de as van de rivier in de 

kleurenschaal, waarbij de rode kleur een snelheid in benedenstroomse richting (richting de Noordzee) weergeeft. 

De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de pijlen. 
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Figuur 3.10: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 3.1) met het verschil in snelheid langs de as van de 

rivier in de kleurenschaal tussen het referentie scenario en het scenario met het stadion en de langsdam. De 

snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de pijlen. 
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3.1.3 Berekening 3 – Stadion, langsdam en getijdenparken 

 
Figuur 3.11: Dieptegemiddelde ebstroomsnelheid in geval van berekening 3 (Tabel 2.1): situatie met het stadion, 

de langsdam en de getijdenparken met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is 

weergegeven met de rode lijn.  

 
Figuur 3.12: Ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom in geval van berekening 3 (Tabel 2.1): 

situatie met het stadion, de langsdam en de getijdenparken met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De 

vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.13: Verschil in dieptegemiddelde ebstroomsnelheid tussen de situatie met het stadion, de langsdam en 

de getijdenparken en de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De 

vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  

 

 
Figuur 3.14: Verschil in ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met het 

stadion, de langsdam en de getijdenparken en de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en 

hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.15: Verschil in dieptegemiddelde ebstroomsnelheid tussen de situatie met het stadion, de langsdam en 

de getijdenparken en de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De 

vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  

 

 
Figuur 3.16: Verschil in ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met het 

stadion, de langsdam en de getijdenparken en de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en 

hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.17: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 3.1) met de snelheid langs de as van de rivier in de 

kleurenschaal, waarbij de rode kleur een snelheid in benedenstroomse richting (richting de Noordzee) weergeeft. 

De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de pijlen. 
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Figuur 3.18: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 3.1) met het verschil in snelheid langs de as van de 

rivier in de kleurenschaal tussen het referentie scenario en het scenario met het stadion, de langsdam en de 

getijdenparken. De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de pijlen. 
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3.2 Lage afvoer, extreme vloedstroom 

3.2.1 Berekening 4 - Referentie 

 
Figuur 3.19: Dieptegemiddelde vloedstroomsnelheid in geval van berekening 4 (Tabel 2.1): huidige situatie 

(referentie) met gemiddeld springtij en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode 

lijn. 

 
Figuur 3.20: Vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom in geval van berekening 4 (Tabel 2.1): 

huidige situatie (referentie) met gemiddeld springtij en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is 

weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.21: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 3.1) met de snelheid langs de as van de rivier in de 

kleurenschaal, waarbij de rode kleur een snelheid in benedenstroomse richting (richting de Noordzee) weergeeft. 

De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de pijlen. 
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3.2.2 Berekening 5 – Stadion en langsdam 

 
Figuur 3.22: Dieptegemiddelde vloedstroomsnelheid in geval van berekening 5 (Tabel 2.1): situatie met het 

stadion en de langsdam met gemiddeld springtij en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven 

met de rode lijn.  

 
Figuur 3.23: Vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom in geval van berekening 5 (Tabel 2.1): 

situatie met het stadion en de langsdam met gemiddeld springtij en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging 

is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.24: Verschil in dieptegemiddelde vloedstroomsnelheid tussen de situatie met het stadion en de 

langsdam en de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en lage afvoer. De vernieuwde 

vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  

 

 
Figuur 3.25: Verschil in vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met het 

stadion en de langsdam en de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en lage afvoer. De 

vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.26: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 3.1) met de snelheid langs de as van de rivier in de 

kleurenschaal, waarbij de rode kleur een snelheid in benedenstroomse richting (richting de Noordzee) weergeeft. 

De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de pijlen. 
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Figuur 3.27: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 3.1) met het verschil in snelheid langs de as van de 

rivier in de kleurenschaal tussen het referentie scenario en het scenario met het stadion en de langsdam. De 

snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de pijlen. 
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3.2.3 Berekening 6 – Stadion, langsdam en getijdenparken 

 
Figuur 3.28: Dieptegemiddelde vloedstroomsnelheid in geval van berekening 6 (Tabel 2.1): situatie met het 

stadion, de langsdam en de getijdenparken met gemiddeld springtij en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul 

ligging is weergegeven met de rode lijn.  

 
Figuur 3.29: Vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom in geval van berekening 6 (Tabel 2.1): 

situatie met het stadion, de langsdam en de getijdenparken met gemiddeld springtij en lage afvoer. De 

vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.30: Verschil in dieptegemiddelde vloedstroomsnelheid tussen de situatie met het stadion, de langsdam 

en de getijdenparken en de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en lage afvoer. De 

vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  

 

 
Figuur 3.31: Verschil in vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met het 

stadion, de langsdam en de getijdenparken en de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en 

lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.32: Verschil in dieptegemiddelde vloedstroomsnelheid tussen de situatie met het stadion, de langsdam 

en de getijdenparken en de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en lage afvoer. De 

vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  

 

 
Figuur 3.33: Verschil in vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met het 

stadion, de langsdam en de getijdenparken en de referentie situatie. Er is gerekend met gemiddeld springtij en 

lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 3.34: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 3.1) met de snelheid langs de as van de rivier in de 

kleurenschaal, waarbij de rode kleur een snelheid in benedenstroomse richting (richting de Noordzee) weergeeft. 

De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de pijlen. 
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Figuur 3.35: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 3.1) met het verschil in snelheid langs de as van de 

rivier in de kleurenschaal tussen het referentie scenario en het scenario met het stadion, de langsdam en de 

getijdenparken. De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met de pijlen. 



 

Effectstudie Feyenoord City  1712/U18209/A/SBom 

Eindrapport -30- 31 juli 2018 
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4 DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

4.1 Discussie 

In de doorsnedes van scenario 1 is er op elke locatie een lichte spiraalstroming te zien. Nabij de 

bodem is de stroming in tegengestelde richting dan de stroming nabij het oppervlak. Voor scenario 4 

is dit echter lang niet altijd te zien. Alleen in doorsnede 1 en 2 is de spiraalstroming aanwezig. 

Volgens Gerritsen et al (2008) is er aangetoond dat een 3D model van een flauwe bocht het 

stromingspatroon van een spiraalstroming goed kan simuleren. Echter, gaat het in het geval van 

Feyenoord City om een vrij scherpe bocht (vooral tijdens de vloedstroom, scenario 4). Daarnaast 

bevat de bodem geometrie diepe kuilen en is deze bocht onderdeel van een serie van bochten in de 

Nieuwe Maas. Dit zijn redenen waarom spiraalstroom niet zo goed ontwikkeld is (in model én 

werkelijkheid).  

Desondanks is het OSR model niet specifiek gevalideerd voor stroming op deze locatie, maar is deze 

grotendeels afgeregeld op zoutindringing en waterstanden. Snelheidsmetingen op locaties zouden 

zekerheid verschaffen aangaande de prestaties van het model.  

Het gebied tussen het stadion en de langsdam is in het huidige model beschreven door twee cellen, 

waarvan er één het talud langs de langsdam beschrijft. In principe zou een kleiner doorstromend 

oppervlak zorgen voor een hogere snelheid, welke alleen in simulaties met lage afvoer en 

vloedstroom te zien zijn (scenario 4-6). Het wordt aangenomen dat het afwezig zijn van de hogere 

snelheid in de andere simulaties het resultaat is van de horizontale verplaatsing van de stroming 

naar de binnenbocht, waardoor er minder water langs het stadion stroomt. Hierdoor is de 

stroomsnelheid langs het stadion van dezelfde orde als het referentiescenario, maar zijn de 

stroomsnelheden bovenstrooms en benedenstrooms van het stadion lager.  

 

4.2 Conclusie  

Deze memo beschrijft de methodiek en resultaten van een zestal berekeningen van drie varianten 

voor Feyenoord City onder verschillende omstandigheden. De uiteindelijke resulterende 

stroomvelden kunnen worden gebruikt om een bepaling te maken van de effecten van Feyenoord 

City op de scheepvaart, deze bepaling zelf valt buiten de scope van deze memo. In onderstaande 

conclusie worden de belangrijkste resultaten benoemd.  

Het plaatsen van het stadion in de Nieuwe Maas heeft voor zowel hoge afvoer met extreme 

ebstroom als lage afvoer met extreme vloedstroom ongeveer dezelfde effecten, wanneer er naar de 

stromingskaarten wordt gekeken. De stroming in de binnenbocht van de rivier versterkt, en de 

stroming in de buitenbocht wordt zwakker (maximaal orde 0.8 m/s). Wat opvalt is dat de stroming 

tussen de langsdam en het stadion in berekening 2 en 3 (hoge afvoer, extreme ebstroom) niet 

significant verschilt van de stroming op die locatie in de referentie berekening (berekening 1). Bij de 

vergelijking tussen de referentie berekening en de berekening met stadion, langsdam en 

getijdenpark voor lage afvoer en extreme vloedstroom (berekeningen 5 en 6) is er wel een 

versnelling van de stroming te zien tussen de langsdam en het stadion. 

Ook in de doorsnedes is te zien dat de stroming naar de binnenbocht trekt. Bovenstrooms van de 

obstakels trekt de stroming naar binnen, benedenstrooms van de obstakels beweegt de stroming 

weer naar buiten. Dit geldt voor zowel de situatie met alleen het stadion en de langsdam, als voor de 

situatie met stadion, langsdam en getijdenparken. De verschillen in dwarsstroming zijn significant 

(orde 0.1 m/s). 

Over het algemeen zijn er weinig verschillen tussen de berekeningen met het stadion en de 

langsdam en de berekeningen met het stadion, de langsdam en de getijdenparken. Dit is te zien in 
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Figuur 3.15, Figuur 3.16, Figuur 3.32 en Figuur 3.33. Alleen rond de getijdenparken is er enige 

versnelling of vertraging van de stroming te zien. 

Wanneer op basis van deze resultaten wordt geconcludeerd dat de dwarsstroming in de vaargeul te 

sterk is, en daarmee de aanleg van het stadion problematisch wordt, is het aan te raden om in meer 

detail naar de prestaties van het model in de bochten te kijken en met metingen te valideren.  
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Samenvatting 

In opdracht van Feyenoord City is een windonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de windsnelheid boven 

de Nieuwe Maas ter hoogte van plangebied Feyenoord City te Rotterdam. 

 

Om windsnelheden in de huidige en toekomstige situatie te bepalen zijn de bebouwing in beide situaties 

ingevoerd in het CFD-rekenprogramma. Vervolgens is de windsnelheid rond de ingevoerde gebouwen 

berekend voor de 3 hoofdwindrichtingen van dit gebied (Z, ZW, W), voor beide situaties (totaal 6 simulaties). 

 

Het eindresultaat van het onderzoek is gevisualiseerd door middel van doorsnedes op 6 m hoogte van de 

windsnelheden boven het doelgebied. Hiernaast zijn tabellen opgesteld met de waarden van de 

afzonderlijke windvectoren voor het doelgebied op hoogten 2, 4, 6, 8 en 10 m. 
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1 Inleiding 

Als onderdeel van het plan “Feyenoord City”, een herontwikkeling van de omgeving van de locatie van het 
huidige Feyenoord stadion de kuip, wordt er gekeken naar een verschuiving van de vaargeul op de Nieuwe 

Maas. Om de effecten van deze verschuiving op het scheepvaartverkeer te onderzoeken is een onderzoek 

ingesteld door onderzoeksinstituut MARIN. Een input in dit onderzoek is het windgedrag in dit gebied. 

 

De verwachting is dat de hoogbouw in het ontwikkelplan, welke een hoogte heeft tot 125 m, en de grootte 

van het nieuwe stadion uitwerking heeft op de wind boven de vaargeul. Om dit effect inzichtelijk te maken 

heeft Royal HaskoningDHV in opdracht van Feyenoord City een windonderzoek uitgevoerd. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD). Hierbij wordt een 3D 

model van de huidige bebouwing en de nieuwe bebouwing uit het VO opgezet in het CFD-programma. 

Vervolgens wordt hiermee de windsnelheid rond de ingevoerde gebouwen berekend vanuit 3 

hoofdwindrichtingen (Z, ZW, W). Vanuit deze resultaten worden doorsnedes gemaakt welke als input dienen 

voor het onderzoek van MARIN.  

 

In voorliggend rapport worden de resultaten van het windonderzoek gepresenteerd en uitleg gegeven bij 

bijgeleverde tabellen met windvectoren. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Inleiding 

Voor de berekening is uitgegaan van de interessegebieden als aangegeven in Afbeelding 2-1. Hierbij is 

voor gebied B een hoog detail van het resultaat gewenst (10 m x 10 m), en voor gebied A en C een lager 

detailniveau (20 m x 20 m). Om deze gebieden is een cirkel geplaatst met een diameter van 3600 m, 

waarbinnen de gebouwgeometrie geplaatst is. 

In totaal zijn er 6 modellen gemaakt, deze bestaan uit 2 configuraties, met elk 3 windrichtingen. De 

configuraties zijn een huidige situatie, welke overeenkomt met de huidige bebouwing en een nieuwe situatie, 

naar het voorlopig ontwerp van het nieuwe stadion en omgeving. 

De windrichtingen waarmee gerekend wordt zijn zuid, zuidwest en west, omdat de meest voorkomende 

harde wind is in dit gebied, zie Afbeelding 2-2. 

 

  

Afbeelding 2-1: Kaart van modelgebied (paarse cirkel is 

interessegebied; blauwe ster is oorsprong (0;0) van de 

geëxporteerde waarden; gebieden A, B en C zijn de 

exportgebieden) 

Afbeelding 2-2: Windroos locatie Feyenoord. Snelheden op 10 m 

hoogte. 
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2.2 Geometrie 

De gebruikte geometrie bestaat uit 2 verschillende varianten, de huidige situatie en de nieuwe situatie. Voor 

de huidige situatie is gebruik gemaakt van een 3D model van de omgeving, waarbij minimaal de gebouwen 

binnen 400m van de rivier zijn meegenomen als bouwmassa. De nauwkeurigheid van de maatvoering en 

het detailniveau van de ingevoerde geometrie zijn afgestemd op het belang daarvan voor een 

waarheidsgetrouwe simulatie van de optredende luchtstroming boven de rivier. 

Een overzicht van de geometrie van de huidige variant is zichtbaar in Afbeelding 2-3, waar een detail hiervan 

zichtbaar is in Afbeelding 2-4. 

 

Voor de nieuwe situatie is gebruik gemaakt van ontwerpen van de architect en zijn deze vereenvoudigd om 

tot de gebruikte geometrie te komen. Een detail van het plangebied nieuwe situatie is zichtbaar in Afbeelding 

2-5. 

 

Deze gebouwmassa’s zijn in het model op een schijf geplaats met een diameter van 3.600 m. Hieromheen 

is een luchtdoos geplaatst van 600 m hoog, 10.000 m lang en 4.000 m breed. In het gebied buiten de schijf 

zijn geen bouwmassa’s gemodelleerd, maar is gebruik gemaakt van een zogenaamde wandruwheid “stad”. 
Voor de 3 verschillende windrichtingen (Z, ZW, W) wordt de schijf gedraaid voor de juiste oriëntatie ten 

opzichte van de aanstromende wind. 

 

 

Afbeelding 2-3: Overzicht geometrie huidige situatie (luchtdoos S) 
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Afbeelding 2-4: Detail geometrie huidige situatie 

 

 

Afbeelding 2-5: Detail geometrie nieuwe situatie 
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2.3 Randvoorwaarden 

De doorgerekende situatie gaat uit van een windprofiel met snelheid van 17 m/s op 60 m hoogte, met profiel 

“stad”. Dit profiel voor de volledige hoogte is zichtbaar in Afbeelding 2-6. Dit profiel is opgelegd aan de 

instroomkant van het model (korte zijde luchtdoos). 

 

 

Afbeelding 2-6: Instroomprofiel wind 

 

De overige randvoorwaarden zijn slip/symmetrie op de zij- en bovenvlakken en een uitstroom met vaste 

druk aan de uitstroomkant van het model (uiteinde lange zijde luchtdoos). 
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3 Onderzoek 

3.1 Programmatuur 

Ter bepaling van de windsnelheden zijn berekeningen gemaakt met behulp van stromingsprogrammatuur 

(Computational Fluid Dynamics, CFD). Het gebruikte rekenpakket is Autodesk CFD, versie 2019. Voor 

technisch-inhoudelijke informatie over de CFD-berekening wordt verwezen naar bijlage 1. 

3.2 Berekeningen 

Rondom de ingevoerde geometrie wordt een gedetailleerd raster van rekenpunten gemodelleerd welke 

afhankelijk van de modelgeometrie en het interessegebied verdichtingen kent in het aantal rekenpunten. 

Een door vier rekenpunten omsloten gebied wordt een element genoemd.  

 

Een overzicht van het rekenrooster is weergegeven in Afbeelding 3-1, waarbij het onderscheid tussen de 

kleinere elementen rond het interessegebied en de grotere elementen in het achterland goed te zien is. 

Afbeelding 3-2 geeft de details van het rekenrooster weer nabij het huidige stadion, waarbij een impressie 

wordt gegeven van de grote hoeveelheid elementen die gebruikt zijn (circa 8 miljoen). Afbeelding 3-3 geeft 

een overzicht van het rekenrooster in de nieuwe situatie. 

Het gebruikte type elementen zijn tetraëders voor de volumes, met 5 prismatische elementen tegen de 

wanden (boundary layers). 

 

 

Afbeelding 3-1: Overzicht rekenrooster 
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Afbeelding 3-2: Detail rekenrooster huidige situatie 

 

 

Afbeelding 3-3: Detail rekenrooster nieuwe situatie 
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4 Resultaten 

4.1 Inleiding 

De op te leveren resultaten van de berekeningen zijn afbeeldingen van de absolute windsnelheid op 6 m 

hoogte, met pijlen die de richting aangeven, voor alle 6 simulaties. Hiernaast ook .csv bestanden van de 

windvectoren op verschillende hoogten. De vectoren geven een indicatie van de windrichting. 

4.2 Overzichtsafbeeldingen huidige situatie 

 

Afbeelding 4-1: overzicht windvector 6m hoogte, situatie huidig, S. 

 

 

Afbeelding 4-2: overzicht windvector 6m hoogte, situatie huidig, SW. 
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Afbeelding 4-3: overzicht windvector 6m hoogte, situatie huidig, W. 

4.3 Overzichtsafbeeldingen nieuwe situatie 

 

Afbeelding 4-4: overzicht windvector 6m hoogte, situatie nieuw, S. 
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Afbeelding 4-5: overzicht windvector 6m hoogte, situatie nieuw, SW. 

 

Afbeelding 4-6: overzicht windvector 6m hoogte, situatie nieuw, W. 
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4.4 Windvectoren 

De windvectoren (vx, vy, vz) worden geëxporteerd voor de gebieden A, B en C (zie Afbeelding 2-1) op een 

grid van 10 m x 10 m (gebied B) of 20 m x 20 m (gebied A en C), op hoogten 2, 4, 6, 8 en 10 m. Deze 

vectoren zijn aangeleverd als .csv bestand. In totaal zijn dit 90 bestanden (6 configuraties x 3 gebieden x 5 

hoogten). 

De oorsprong (0; 0) voor de x en y coördinaten komen overeen met Amersfoortse coördinaten (94965; 

435045), dit komt ongeveer overeen met de middenstip van het nieuwe stadion. 

De coördinaten van de hoeken van de deelgebieden zijn aangegeven in Tabel 1. 

 

Gebiedsnaam Resolutie x_min [m] x_max [m] y_min [m] y_max [m] 
A 20 m -450 330 640 2000 
B 10 m -80 1080 -400 640 
C 20 m 1080 2140 -400 640 

Tabel 1: coördinaten deelgebieden 

 

 

Afbeelding 4-7: Voorbeeld resultaatbestand vectorwaarden 

 

5 Conclusies 

Een windhinderonderzoek is uitgevoerd met doel het bepalen van het te verwachten windsnelheden boven 

de Nieuwe Maas ter hoogte van ontwikkelgebied Feyenoord City. Deze resultaten zijn gepresenteerd als 

afbeeldingen van doorsnedes van de absolute windsnelheid en de afzonderlijke snelheidscomponenten in 

tabellen voor alle varianten. 

 

Deze resultaten kunnen worden gebruikt voor verder onderzoek van MARIN naar de effecten van het 

nieuwbouw en het verschuiven van de vaargeul voor het scheepsvaartverkeer. 

 



 

 

 

Bijlage 1 - Projectgegevens 

 

 



 

 

Project Projectgegevens 

Projectnaam Onderzoek Windklimaat Vaargeul Feyenoord 

Opdrachtgever Feyenoord City 

Projectleider Frank van Gool (Royal HaskoningDHV) 

Datum 04 oktober 2018 

Model Algemene gegevens van het model 

Omvang gemodelleerd gebied  

Kerngebied  3.600 m  600 m 

Omgeving 10.000 4.000  600 m  

Blokkeringsgraad < 5% 

Gemodelleerd groen Geen 

Onderzochte windrichtingen 3 

Onderzochte configuraties 2 

Computeropstelling Specifieke gegevens van gebruikte programmatuur 

Programmatuur 

 FVM (eindige volume methode)  anders 

 FEM (eindige elementen methode) 

Programmatuur: AUTODESK CFD 

Versie: 2019 

Algemeen 

 driedimensionaal  tijdsonafhankelijk  isothermisch 

 passieve scalars 

 tweedimensionaal  tijdsafhankelijk  thermisch 

 actieve scalars 

 

Rekenrooster Niet-gestructureerd; > 8 106 elementen 

Turbulentiemodellering kε-model 

Convectieve 

differentieschema’s 

Snelheidscomponenten:  ADV5 

Turbulentiegrootheden:  ADV5 

Scalaire variabelen:  nvt 

Randvoorwaarden Gebruikte randvoorwaarden 

Instroomprofiel Atmosferische grenslaag stedelijke omgeving. 17 m/s @ 60 m 

Uitlaat Standaard uitstroomrandvoorwaarde 

Boven-/zijwanden Symmetrie 

Vloer/bodem Wand 

Overige Wand 

Gegevensverwerking 

en -beoordeling 
 

Amersfoortse coördinaten van 

de locatie 

(94965; 435045) 

Gepresenteerde resultaten Snelheidscomponenten boven vaargeul op geïnterpoleerd grid (.csv)  

Opmerkingen en eventuele 

conclusies van 

proefoverschrijdend belang 

- 
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To : P. Nordbeck (HbR) 

From : F. Verkerk (MARIN) 

CC :  

Date : 2020-01-30 

Project No. : 31355 

Subject : Memo Expert opinie Feyenoord Stadion V2 

 

1 INTRODUCTIE 

In 2018 heeft MARIN een onderzoek uitgevoerd naar de nautische effecten van het verplaatsen van de 
vaargeul van de Nieuwe Maas ten behoeve van de toekomstige bouw van het nieuwe Feyenoord 
Stadion (MARIN rapport 31355-1-MSCN-rev.2, 5 december 2018, [1]). Aan de zuidwestkant van de 
Bocht van Esch kwam een langsdam met aan het begin en einde een z.g. getijdepark. De rivier kon 
deels via deze getijdeparken en achter de langsdam stromen. In een volgende versie van het ontwerp 
van het stadion is het gebied achter de langsdam gedempt (zie figuur 1 hieronder). Deze situatie is in 
versie V1 van deze memo beoordeeld. Hierdoor zullen de stroompatronen aan het begin en einde van 
de langsdam veranderen. De langsstroom zal in principe iets toenemen door het kleinere 
doorstroomprofiel en de dwarsstroom kan lokaal iets afnemen, doordat de stroming niet meer afbuigt 
naar het gebied achter de langsdam.  
 
In een later stadium is in het voorliggende ontwerp ook de langsdam nog 50 m korter gemaakt aan de 
noordwestelijke uiteinde van deze dam. Deze situatie wordt nu in versie V2 van deze memo beoordeeld. 
Voor deze nieuwe situatie met een demping achter de 50 m verkorte langsdam heeft Svašek Hydraulics 
aanvullende stroomberekeningen uitgevoerd (‘MEMO: Aanvullende Berekeningen Feyenoord City’, 
Svašek Hydraulics, 1712/U20008/A/BvL, 14 januari 2020 [2]).  
 
De voorliggende memo beschrijft de effecten van de demping en geeft een schatting van het veranderde 
stroomveld aan de hand van de uitgevoerde stroomberekeningen. Daarmee worden de gevolgen van 
de demping achter de langsdam en de verkorting van deze dam op de scheepvaart bepaald. Daarnaast 
wordt, voor een analyse van de windhinder, de bouwfase beschouwd waarbij de landaanwinning 
aanwezig is maar er nog geen bebouwing gerealiseerd is. 
 

 

Figuur 1    Voorgestelde situatie met demping achter langsdam 
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Figuur 2    Voorgestelde situatie met demping achter de 50 m verkorte langsdam 

 

2 DOEL VAN DE EXPERT OPINIE 

Het doel van de expert opinie is een beoordeling van de gevolgen van de voorgestelde demping achter 

de langsdam en de verkorting van deze dam op de scheepvaart. De beoordeling wordt gebaseerd op 

het eerder uitgevoerde nautisch onderzoek [1] en de aanvullende stroomberekeningen [2] de daarin 

geanalyseerde stroombeelden en windvelden. 

 

 

3 EFFECTEN VERANDERING STROOMBEELDEN OP SCHEEPVAART 

Om de veranderingen van de stroming op de rivier te beoordelen zijn de, in het verleden door Svasek 

uitgevoerde stroombeeldberekeningen (zie [1]) als basis genomen. Er zijn toen berekeningen 

uitgevoerd voor twee extreme situaties: een combinatie van een gemiddeld eb springtij met een 1/1 jaar 

hoge Rijnafvoer en voor een combinatie van een gemiddeld vloed springtij met een 1/1 jaar lage 

Rijnafvoer. Voor beide condities zijn geen weersinvloeden meegenomen zoals wind, luchtdruk of opzet.  

 

Voor de situatie met een verkorte langsdam zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd 

(toekomstscenario’s 7 en 8) welke hier gebruikt zijn als vergelijking met de eerder uitgevoerde 

berekeningen. 

 

Evenals in [1] zijn de stroombeelden van de bovenste laag van 1,5 m geanalyseerd omdat deze laag 

maatgevend is voor de scheepvaart met een gemiddelde diepgang van orde 2 m. 

 

De toekomstscenario’s 3, 7, 6 en 8 (zie Tabel 3-1 en de figuren 3-1, 3-2, 3-3 en 3-4) zijn gebruikt voor 

de beoordeling van de nieuwe situatie. In de figuren 3-1 en 3-3 is te zien dat de stroomsnelheid achter 

de langsdam gemiddeld ordegrootte 0,2 m/s is. De stroomsnelheid in de hoofdgeul varieert bij eb van 

ongeveer 1 m/s tot 1,5 m/s en bij vloed zelfs tot meer dan 1,8 m/s in de bovenste laag van 1,5 m.  

 

Verandering van de langsstroom 

De verandering van de langsstroom is op twee manieren uitgevoerd. In eerste instantie (versie V1 van 

deze memo) is op basis van een schatting van de verhoging van de gemiddelde snelheid in de geul 

bepaald. Toen de resultaten van de aanvullende stroomberekeningen beschikbaar kwamen konden de 

berekende stroombeelden worden vergeleken.  
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Voor het beoordelen van de veranderingen van de langsstroom ten gevolge van de demping achter de 

langsdam is een schatting gemaakt van de toename van de stroomsnelheid doordat de ruimte achter 

de langsdam is gedempt. Uit schattingen van de verhouding van de natte doorsnede van de hoofdgeul 

en van de ruimte naast langsdam en van de optredende stroomsnelheden in deze doorsneden volgt 

dat ongeveer 1% van het debiet achter de langsdam langs zal gaan. De stroom zou dan in de hoofdgeul 

toe kunnen nemen met orde 1% bij een demping achter de langsdam. Dit geldt zowel voor de eb (scen 

3) als de vloed situatie (scen 6). 

 

Deze verhoging van de langsstroom van orde 1%  is verwaarloosbaar vergeleken bij de verschillen, die 

optreden bij de overgang van de bestaande situatie naar de nieuwe situatie met stroming achter de 

langsdam, zoals geanalyseerd in [1]. 

 

Bij het vergelijken van de berekende eb-stroombeelden in de figuren 3-1 en 3-2 blijken de snelheden 

aan het noordwestelijke einde van de verkorte langsdam wat lager uit te vallen doordat de stroming al 

eerder meer ruimte krijgt. Dit is mede het gevolg van het getijdepark dat daar ter plaatse verwijderd is. 

In rest van de rivier zijn de stroombeelden zeer sterk gelijkend.   

 

Bij het vergelijken van de berekende vloed-stroombeelden in de figuren 3-3 en 3-4 blijken de snelheden 

net voorbij het noordwestelijke einde van de verkorte langsdam wat op te lopen in de situatie met de 

verkorte langsdam. Er treedt in de rivier ten zuidoosten van de het noordwestelijke einde van de verkorte 

langsdam wat contractie op waardoor de snelheden daar in de buitenbocht wat afnemen (iets groter 

blauw oppervlak in scen 8) en in de binnenbocht iets toenemen (iets groter rood oppervlak in scen 8). 

In scen 6 wordt de stroming wat beter naar de kop van de dam geleid waardoor deze contractie in scen 

6 minder voorkomt. De verschillen in langsstroom t.g.v. de sterkere contractie zijn echter zeer klein. In 

rest van de rivier zijn de stroombeelden zeer sterk gelijkend. 

 

Verandering van de dwarsstroom 

Zoals te zien is in de figuren is de dwarsstroom ter plaatse de openingen voor en na de langsdam erg 

klein. In [1] is al geconcludeerd dat het verschil in dwarsstroom geen merkbaar effect zal hebben op de 

scheepvaart. Als er bij een demping achter de langsdam nauwelijks meer debiet door deze openingen 

zal stromen, zal de dwarsstroom daar nog geringer worden. Ook bij de verkorte langsdam zijn, ondanks 

de iets sterkere contractie bij vloed, de dwarssnelheden zeer klein. 

 

Effect van veranderingen van de langs- en dwarsstroom op de scheepvaart 

De hierboven veranderingen van de langs- en dwarsstroom zullen zo klein zijn dat de effecten hiervan 

op de scheepvaart te verwaarlozen zijn. Het is daarom niet te verwachten dat de voorgestelde demping 

en de verkorting van de langsdam een negatief effect heeft op de nautische veiligheid op dit traject van 

de rivier. 

 

Tabel 3-1   Stroomscenario’s met langsdam, ‘Toekomst’ met stadion en getijdeparken, ‘Verkorte dam’ met 

50 m ingekorte langsdam (zie [1] en [2]) 

 ‘Toekomst’ ‘Verkorte dam’ 
Maximale eb met hoge afvoer scen 3 scen 7 

Maximale vloed met lage afvoer scen 6 scen 8 
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Figuur 3-1     Stroomsnelheden scen 3, max. eb, voor bovenste 1,5 m laag 

 

Figuur 3-2     Stroomsnelheden scen 7 met verkorte langsdam, max. eb, voor bovenste 1,5 m laag 
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Figuur 3-3        Stroomsnelheden scen 6, max. vloed, voor bovenste 1,5 m laag 

 

Figuur 3-4        Stroomsnelheden scen 8 met verkorte langsdam, max. vloed, voor bovenste 1,5 m laag 
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Bouwfase landaanwinning zonder bebouwing.  
In het eerder uitgevoerde onderzoek [1] is geconcludeerd dat de windsituatie voor de scheepvaart 
gunstiger wordt in de bocht van Esch door afscherming door stadion en nieuwe gebouwen. In het 
rapport [1] is niet de tussenfase beschouwd waarbij de landaanwinning voltooid is maar er nog geen 
bebouwing (zoals het stadion) gerealiseerd is. Voor deze bouwfase zal de windsituatie ergens tussen 
de oude en nieuwe situatie (zoals geanalyseerd in [1]) inliggen. Er worden in die situatie dus geen 
nadelige windeffecten verwacht voor de scheepvaart. De realisatie van bebouwing en tussenliggende 
bouwfasen zullen waarschijnlijk bijdragen aan een gunstigere wind situatie (minder windhinder) door 
afscherming van de in aanbouw zijnde gebouwen. 
 

 
4 CONCLUSIE 

Er is een nadere analyse uitgevoerd naar het effect van een veranderingen van de langs- en 

dwarsstroom in de Nieuwe Maas ter hoogte van de Bocht van Esch ten gevolge van een demping achter 

de voorgestelde langsdam en een verkorting van deze langsdam met 50 m. Daarnaast is, voor een 

analyse van de windhinder, de bouwfase beschouwd waarbij de landaanwinning aanwezig is maar er 

nog geen bebouwing gerealiseerd is. Deze analyse is gebaseerd op de resultaten van het eerder 

uitgevoerde onderzoek ‘Nautisch onderzoek verplaatsen vaargeul Nieuwe Maas’, MARIN rapport 

31355-1-MSCN-rev.2, 5 december 2018. 

 

Conclusies: 

De verhoging van de langsstroom (orde 1%) in de geul en de verandering van de dwarsstroom ter 

plaatse van de openingen voor en na de langsdam, zijn zo klein dat de effecten hiervan op de nautische 

veiligheid van de scheepvaart op dit traject van de rivier te verwaarlozen zijn.  

 

De windhinder in de bouwfase, waarbij er nog  geen bebouwing is of gebouwen in aanbouw zijn, ligt 

naar verwachting tussen de huidige situatie en de eindsituatie in. In de eindsituatie treedt door de 

bebouwing minder windhinder op voor de scheepvaart dan in de huidige situatie. 

 
 
5 REFERENTIE 

 

[1] ‘Nautisch onderzoek verplaatsen vaargeul Nieuwe Maas’, MARIN rapport 31355-1-MSCN-

rev.2, 5 december 2018. 

 

[2] ‘MEMO: Aanvullende Berekeningen Feyenoord City’, Svašek Hydraulics, 1712/U20008/A/BvL, 

14 januari 2020. 
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Context 

Voor ingrepen in rijkswateren heeft Rijkswaterstaat een toetsingskader vastgesteld: de toets op het 

Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW-toets). Daarmee moet worden getoetst of een 

ingreep mogelijk effect heeft op de ecologische of chemische toestand van een rijkswater. Die 

ecologische en chemische toestand zijn vastgelegd voor alle oppervlaktewaterlichamen in Nederland, 

overeenkomstig de vereisten uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Vragen die met het doorlopen 

van het toetsingskader onder meer moeten worden beantwoord zijn: 

 Heeft de activiteit negatieve invloed op reeds uitgevoerde of geplande KRW-maatregelen?  

 Heeft de activiteit negatieve effecten op de chemische toestand of op de toestand van één of 

meerdere van de biologische kwaliteitselementen die de ecologische toestand mede bepalen?  

 Welke aanvullende maatregelen moeten zo nodig worden getroffen om negatieve effecten te 

vereffenen?  

 

De planvorming rond Feyenoord-City heeft mede betrekking op de (oever van) de Nieuwe Maas, met 

name waar het de realisatie van een langsdam en landwinning betreft. Hiervoor moet watervergunning 

worden aangevraagd waarbij de uitvoering van een BPRW-toets verplicht is. In beginsel moet gebruik 

worden gemaakt van Bijlage 5 Toetsingskader waterkwaliteit en KRW-factsheets, behorend bij het 

vigerende Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 (Rijkswaterstaat, 2015). RWS WNZ 

heeft echter aangegeven nu al de nieuwe werkwijze te hanteren, zoals deze als bijlage zal worden 

gevoegd bij het BPRW 2022-2027. Daarom is de nieuwe werkwijze gehanteerd. 

 

De vergunningaanvraag waar deze BPRW-toets deel van uitmaakt betreft de Waterwet-

vergunningaanvraag voor realisatie van een langsdam en zandwinning. Voor een indicatie van de 

ingreep, zie figuur 1 en Bijlage 1. 

 

 
Figuur 1. Doorsnede van het ontwerp met een indicatie van de landwinning en de langsdam 

Bestaande 

damwand Landwinning Langsdam 
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Toetsing aan de hand van het Toetsingskader 

In het toetsingskader zijn stroomschema’s met te beantwoorden vragen opgenomen. De relevante 

stroomschema’s zijn hieronder doorlopen.  

 

 

Stroomschema deel 1: Algemeen 
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1A Vindt de ingreep plaats binnen de begrenzing van het waterlichaam of zijn er potentiële 

negatieve effecten tot in het waterlichaam? 

Ja 

De ingreep vindt plaats in KRW-oppervlaktewaterlichaam Nieuwe Maas (watertype O2, estuarium met 

matig getijverschil).  

 

 
 

1B Heeft de activiteit een negatief effect op een concreet geplande of al uitgevoerde KRW-

maatregel? 

Nee 

In de planperiode 2010 t/m 2015 is in de Nieuwe Maas gestart met het aanbrengen van verhard 

substraat in combinatie met verondieping en aanleg van een palenbos. Tevens is in deze planperiode 

een aantal kunstwerken vispasseerbaar gemaakt. In de planperiode 2016 t/m 2021 worden voorts 

natuurvriendelijke oevers aangelegd op een vijftal locaties, zoetwaterkreken met getij gerealiseerd, 

onderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties voor nog meer natuurvriendelijke oevers, niet 

genormeerde stoffen geagendeerd, waterbodemonderzoeken uitgevoerd, en gestudeerd op herkomst 

van specifiek verontreinigende stoffen en mogelijke maatregelen tegen lozingen, emissies en verliezen. 

Op geen van deze maatregelen heeft de realisatie van een langsdam en landwinning een negatief effect. 
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1C Staat de ingreep op de lijst met activiteiten ingrepen die in principe altijd zijn toegestaan? 

Nee 

 

1D Betreft de activiteit een fysieke ingreep of een lozing? 

De activiteit betreft geen lozing. Stroomschema Deel 2 Effecten van lozingen (chemische stoffen en 

fysisch-chemische parameters) hoeft niet te worden doorlopen. 

De activiteit betreft een fysieke ingreep. Dat betekent dat toetsingskader Deel 3 Effecten van fysieke 

ingrepen (biologische kwaliteitselementen) wel moet worden doorlopen.  

 

 

Stroomschema deel 3. Effecten van fysieke ingrepen. 

 
* aanvullende maatregelen moeten afname van ecologisch waardevol areaal en verslechtering van de biologische toestand 

voorkomen of ‘vereffenen’ middels het creëren van ander waardevol areaal in het waterlichaam en/of verbetering van de kwaliteit 

in vergelijkbaar gebied binnen het waterlichaam. 

 

3A. Vindt de ingreep plaats in een ‘ecologisch relevant of kwetsbaar’ gebied op basis van de 

vuistregels voor bepaling ecologische relevant/kwetsbaarheid (Kader 3)? 

Ja 
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De Nieuwe Maas kan gezien de toekenning van het KRW-watertype O2 worden beschouwd als 

‘overgangswater’, maar ook als kanaal en/of havengebied. In Kader 3 is het volgende opgenomen: 
 

Het toetsingskader dient verder te worden doorlopen in de volgende situaties: 

 Kust- en overgangswateren: Wanneer de ingreep invloed heeft op het gebied buiten de vaargeulen. Uitgezonderd 

zijn infrastructuurwerken op de land-water overgang, zoals dijken of dammen. Voor kunstmatige wateren die zijn 

getypeerd als overgangswater (met name enkele kanalen en/of havengebieden) prevaleert onderstaande 

vuistregel.  

 Kanalen en/of havengebieden: Wanneer door een ingreep een verandering optreedt van het type oever, 

bijvoorbeeld wanneer een stortstenen oever wordt vervangen door een kade. 

 

3B. Wordt een of meerdere van de relevante biologische kwaliteitselementen negatief beïnvloed 

door de ingreep (inclusief uitstralingseffecten)? 

Ja 

In de aanlegfase leidt de maatregel mogelijk tot een zekere mate van vertroebeling en verstoring van 

vissen. Dit zijn tijdelijke effecten zonder permanente gevolgen voor de biologische of chemische 

waterkwaliteit. Voorts wordt een oppervlakte van circa 20.200 m2 permanent aan het bodemareaal 

onttrokken met mogelijk negatieve effecten voor ter plaatse aanwezige macrofauna en vissen.  

 

Toelichting bij 3B 

In de huidige situatie wordt de ecologische kwaliteit van het waterlichaam bepaald door de situatie van 

de biologische kwaliteitselementen, de biologie ondersteunende fysisch-chemische parameters en de 

overige verontreinigende stoffen. Voor het waterlichaam Nieuwe Maas zijn de volgende biologische 

kwaliteitselementen relevant: fytoplankton, macrofyten, macrofauna en vis. Hieronder zijn de historische, 

huidige en toekomstige toestand voor de biologische kwaliteitselementen weergegeven.  

 

 
* deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel 

 

Fytoplankton. De toestand voor fytoplankton wordt bepaald door de gemiddelde chlorofyl-a-

concentraties en de bloeifrequentie van Phaeocystis. Het toestandsoordeel begeeft zich rond de 

klassengrens van een matige en een goede toestand.  

 

Overige waterflora. Voor het KRW-type O2 wordt de toestand m.b.t. overige waterflora bepaald aan de 

hand van de kwaliteit en het areaal kwelder en zeegras. Ontwikkeling daarvan is in de Nieuwe Maas niet 

mogelijk. Om die reden is de GEP-waarde vastgesteld op 0. Er is daarom altijd sprake van een ‘goede 

toestand’. Overigens zijn ter plaatse van de planlocatie naar verwachting überhaupt weinig of geen 

waterplanten aanwezig, omdat de oever steil en hard is en de omstandigheden op de bodem door 

stroming dynamisch en minder geschikt voor vestiging van waterplanten zijn. 
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Macrofauna. Voor macrofauna wordt de toestand vanaf 2015 beoordeeld als goed’. Overigens is het 

oordeel gebaseerd op monitoringresultaten van de Nieuwe Waterweg, omdat in de Nieuwe Maas in 2010 

en 2012 geen macrofauna is bemonsterd.  

 

Vissen. Voor vissen wordt de toestand beoordeeld als matig. Ook dit oordeel is gebaseerd op 

monitoringresultaten van de Nieuwe Waterweg, omdat in de Nieuwe Maas geen visbemonstering 

plaatsvindt. In de Nieuwe Waterweg wordt met boomkor en fuik gevist. Daarbij worden circa 50 

verschillende vissoorten gevangen, variërend van zoutwatervissen als kabeljauw en Atlantische forel, 

bodemvissen als bot en tarbot, en ‘zoetwatervissen’ als snoekbaars, karper en winde. Verondersteld 

wordt dat de vissamenstelling in de Nieuwe Maas niet wezenlijk zal verschillen van die in de nieuwe 

Waterweg.  

 

Beoordeling van effecten 

Voor fytoplankton en overige waterflora heeft de ingreep geen negatieve effecten. 

Voor macrofauna en vissen is er sprake van aanlegeffecten. Vissen kunnen worden verstoord door 

vertroebeling of geluid bij het realiseren van de langsdam. Vissen zijn echter mobiel en hebben in de 

nieuwe Maas voldoende uitwijkmogelijkheden.  

Macrofauna is in het algemeen niet mobiel en wordt bij de aanleg grotendeels bedolven onder een 

zandlaag en een langsdam.  

Door de landwinning wordt circa 32.000 m3 watervolume aan de Nieuwe Maas onttrokken (Royal 

HaskoningDHV, Nieuw Stadion Feyenoord, Watercompensatie eindsituatie, Definitief Ontwerp, rev A2, 

d.d. 15nov19). Bij een gemiddelde diepte van circa 2 m betekent dat een bedekking van circa 16.000 m2 

bodem van de Nieuwe Maas. De realisatie van de langsdam zorgt voor onttrekking van een volume van 

circa 8.300 m3 en circa 4.200 m2 bodemareaal. In totaal wordt dus een oppervlakte van 20.200 m2 

bodemareaal (permanent) aan de Nieuwe Maas onttrokken. Hoewel het areaal betreft met relatief lage 

natuurwaarden wordt deze onttrekking beoordeeld als een negatief effect op macrofauna en vis.  

 

3C Worden negatieve effecten van de ingreep voldoende vereffend door aanvullende 

maatregelen? 

Ja 

Binnen het project zal het verlies aan waterberging worden gecompenseerd. Voor deze compensatie zijn 

twee locaties geselecteerd, te weten: Stormpolder en Eiland van Brienenoord. Beide locaties zijn 

bovenstrooms gelegen, dichtbij de locatie van de ingreep (zie figuur 2).  

Stormpolder is in de huidige situatie een braakliggend terrein in een industriegebied zonder (aquatische) 

natuurwaarden. Hier worden langs de Hollandse IJssel (nabij de monding in de Nieuwe Maas) delen van 

de kade verlaagd waardoor het laaggelegen terrein regelmatig onder water komt te staan. Het gebied 

wordt zo ingericht dat natte natuur zich optimaal kan ontwikkelen. Zo wordt er reliëf aangebracht 

waardoor diepere delen langer onder water staan. Ook worden er ‘getijdegeulen’ aangelegd die bij hoog 

water volstromen en bij laag water weer leeg. De dynamische natuur zal overeenkomsten hebben met 

het aan de andere zijde van de Stormpolder gelegen Stormpoldervloedbos, maar meer het karakter 

krijgen van een moeras. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met voldoende bescherming tegen 

golfslag. De inrichting draagt aanzienlijk bij aan vergroting van natuurwaarden voor onder meer vis. De 

omvang van extra areaal dat wordt gecreëerd bedraagt circa 7.000 m2. De volledige compensatie zal 

binnen vijf jaar na aanvang van de landwinning zijn gerealiseerd. Voor de inrichting van de Stormpolder 

wordt een inrichtingsplan opgesteld waarin bovenstaande ecologische maatregelen nader zijn 

uitgewerkt. Het inrichtingsplan zal ter goedkeuring aan Rijkswaterstaat worden voorgelegd. 

 

Op Eiland van Brienenoord worden op verschillende locaties aanpassingen gedaan aan het maaiveld 

zodat hier getijdenatuur kan ontstaan. Zo wordt de huidige steile oever afgegraven en met een zeer 

flauw talud aangelegd. Ook wordt een bestaande plas binnen de begrenzing van het eiland uitgebreid.  



 

Friday, 17 January 2020 BF3499WATNT2001141112 7/9 

 

Door een goede inrichting wordt gezorgd voor een aantrekkelijke habitat voor macrofauna en vissen. 

Vissen vinden er niet alleen een geschikt leefgebied met voldoende voedsel en schuilgelegenheid maar 

ook een goede paaihabitat. Het nieuwe waterareaal dat dient als compensatie voor het verlies aan 

berging heeft positieve effecten op macrofauna en vis. De omvang van extra areaal dat wordt gecreëerd 

voor macrofauna en vis bedraagt circa 70.000 m2.  

De herinrichting van Eiland van Brienenoord wordt echter reeds als KRW-maatregel opgevoerd voor de 

periode 2016-2021 (zie KRW-factsheet NL94_8 Nieuwe Maas, behorend bij het vigerende Beheer- en 

ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 (Rijkswaterstaat, 2015). Het betreft maatregel 

“RWS_x2080-c - Natuurvriendelijke oevers: flauw talud”, onderdeel 4. “Eiland van Brienenoord: verhogen 

vooroever (1,0 meter) en zandsuppletie aan binnenzijde oevers”. Om deze reden mag de ecologische 

meerwaarde als gevolg van de werkzaamheden op eiland Brienenoord niet meetellen als vereffening 

van het verlies van areaal door de landwinning en de realisatie van de langsdam.  

 

Naast de waterbergingslocatie Stormpolder biedt ook de aan te leggen langsdam goede mogelijkheden 

voor ecologische vereffening, met name door gebruik van grove stortsteen bij de afwerking van de 

langsdam en door het creëren van luwte.  

De omvang van de taludbekleding bedraagt circa 27.000 m2. De bodembestorting (rond de langsdam) 

heeft een oppervlakte van circa 14.000 m2. Doordat voor de stortstenen constructies van grove 

bestorting wordt gebruikt (breuksteensortering 10-60 kg) ontstaan veel holtes en luwteplekken. Deze 

plekken zullen een waardevolle ecologische functie vervullen als schuilplaats voor vissen en 

ongewervelde dieren. Aan de rivierzijde van de langsdam zijn de ontwikkelingsmogelijkheden relatief 

beperkt vanwege de sterke golfbelasting. Vooral aan de luwe zijde van de langsdam kunnen hogere 

natuurwaarden worden gerealiseerd. Daartoe wordt waar mogelijk een geleidelijk aflopende oever 

aangelegd met een helling van 1:10 of flauwer. Achter de langsdam ontstaat een luw gebied waarin 

waterplanten tot ontwikkeling kunnen komen. De waterplanten bieden ook een geschikt habitat voor 

diverse macrofaunasoorten en vissen. Ook dit draagt bij aan de vereffening van negatieve effecten. 

Omdat de aanleg van de langsdam plaatsvindt aan het begin van de realisatieperiode worden ook de 

maatregelen in een vroegtijdig stadium getroffen. Net als voor de Stormpolder zal voor de langsdam een 

inrichtingsplan worden opgesteld waarin bovenstaande ecologische maatregelen nader zijn uitgewerkt. 

Het inrichtingsplan zal ter goedkeuring aan Rijkswaterstaat worden voorgelegd. 
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Figuur 2. Waterbergingscompensatielocaties (Stormpolder en Eiland van Brienenoord), waarvan Stormpolder wordt 

gebruikt voor ecologische vereffening van negatieve effecten. Ook aangegeven zijn de ingrepen (stadion en 

langsdam), waarvan de langsdam (inclusief het luwe gebied daarachter) door een goede inrichting bijdraagt aan de 

ecologische vereffening 

 

Conclusie 

Er is sprake van een zeker effect op een aantal biologische kwaliteitselementen, met name op de habitat 

van vis en macrofauna. Het betreft een tijdelijke effect door verstoring en een permanent effect door 

areaalverlies (circa 20.200 m2). Tijdelijke verstoringseffecten bij aanleg zijn niet significant omdat de 

vissen voldoende uitwijkmogelijkheden hebben. De negatieve effecten als gevolg van areaalverlies 

worden vereffend doordat op locatie Stormpolder nieuw water wordt gecreëerd (circa 7.000 m2) en de 

habitatkwaliteit van dit nieuwe water beter is voor macrofauna en vissen dan de huidige habitatkwaliteit. 

Ook zullen de afwerking van de langsdam met stortsteen, het creëren van luwte achter de langsdam en 

de realisatie van een flauw talud van de langsdam zorgen voor betere omstandigheden voor macrofauna 

en vis. Uitvoering van de maatregelen wordt geborgd door deze op te nemen in op te stellen 

inrichtingsplannen die voorafgaand aan realisatie ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan 

Rijkswaterstaat. 

Door de maatregelen verbeteren de ecologische omstandigheden in de Nieuwe Maas nabij Feijenoord-

City. Na het treffen van de vereffende maatregelen is er daarom geen sprake van netto significant 

negatieve effecten op de relevante biologische kwaliteitselementen. Er is geen negatieve invloed op 

scores op de biologische maatlatten voor fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vis voor het 

waterlichaam Nieuwe Maas.  
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1. Inleiding 

Door Rijkswaterstaat is de volgende aanvullende informatie gevraagd: 

“Graag ontvang ik een onderbouwing van de stabiliteit (stabiliteitsberekening) van de langsdam in relatie 

tot de erosiekuil. U dient aan te tonen dat  de langsdam erosiebestendig is en meerjarig bestand tegen 

hoge afvoeren. Eventuele gevolgen van het niet-stabiel zijn van de langsdam voor de vaargeul zijn voor 

rekening van initiatiefnemer/vergunninghouder.”  

De stabiliteitsberekening en de erosiebestendigheid worden in deze memo behandeld. 

 

De erosiekuil is diep verderop in de rivier. Ter plaatse van de noordelijke kop van de langsdam begint de 

bodem al wel wat te dalen, zie onderstaande figuur. 

 

 
 

 

Figuur 1 Overzicht contouren langsdam en erosiekuil 

(erosiekuil in gebied waar in het verleden geen bestorting is aangebracht) 
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2. Stabiliteitsberekening 

De stabiliteit rond de noordelijk kop van de langsdam is onderzocht met Plaxis 2D waarbij de diepere 

waterbodem is meegenomen. Door de ronde vorm is de belasting vanuit de kruin kleiner dan voor een 

langsdoorsnede en is tevens de steundruk bij de teen juist groter door een toenemende breedte in 

verband met de ronde vorm. Dit is meegenomen door toepassing van een axiaal-symmetrisch model in 

Plaxis 2D. 

 

Ten noorden van de noordelijke kop van de langsdam is rekening gehouden met lokaal een dieper 

waterbodemniveau tot NAP-9 m nabij de teen van de langsdam en nog dieper verder van de teen. 

Mogelijk zijn hierdoor in de huidige situatie geen zandlagen aanwezig, wat ongunstig is voor de stabiliteit. 

Dit is niet uit het beschikbare grondonderzoek te herleiden. In de berekening is het diepste 

waterbodemniveau aangehouden en is de eventuele aanwezigheid van een zandlaag in de huidige 

situatie verwaarloosd (is conservatief). 

 

In verband met het feit dat het niet een kegelvorm is (wat met een Plaxis 2D axiaal symmetrisch model 

wordt gemodelleerd), is naar het eind van de langsdam een kruinbreedte van 10 m aangehouden in 

plaats van 7 m. 

 

Om te voldoen aan de benodigde veiligheid tegen instabiliteit dient de teen van de grondverbetering te 

worden doorgezet tot minimaal 45 m uit de buitenkruinlijn van de kop van de langsdam in combinatie met 

het uitvullen van de waterbodem over minimaal 20 m uit de teen van de langsdam tot een niveau van 

minimaal NAP-7,5 m afgerond met een talud van ca. 1:5. De fase van de volledige ophoging is hierbij 

maatgevend. 

 

De berekende veiligheidsfactor RC1 ten aanzien van stabiliteit in de bouwfase ligt net boven de 1,0 en 

voldoet hiermee juist. Maatgevend is een glijvlak welke deels horizontaal loopt door de klei/veenlagen 

welke onder de grondverbetering achterblijven. In de bouwfase is het consolidatiepercentage in het 

midden van deze lagen 0%. Door consolidatie neemt na verloop van tijd de stabiliteitsfactor sterk toe, 

waardoor deze in de gebruiksfase ruim voldoet. 

 

Ter illustratie van bovengenoemde maatvoeringen zijn hieronder figuur 1 en 2 opgenomen (uitvoer 

Plaxis). 

 

 
Figuur 2 Kritische glijvlak kop langsdam bij diepe waterbodem in de bouwfase (axiaal-symmetrisch model) 
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Figuur 3 Berekende horizontale grondvervorming na 30 jaar rond kop langsdam plus positie Evides leidingen 

 

Onderstaande bodemopbouw is toegepast in de berekening: 

 
Tabel 1 Globale grondopbouw 

Niveau 

bovenzijde 

[NAP…m] 

Grondsoort 
sat 

[kN/m3] 

’ 

° 

c’ 

[kPa] 

Cp 

[-] 

C’p 

[-] 

Cs 

[-] 

C’s 

[-] 

PSM 

[-] 

K_start  

[m/s] 

RR 

[-] 

CR 

[-] 

C 

[-] 

Waterbodem-

niveau (0-1,5 

m dikte) 

Zand 

losgepakt 
17/19 30 0 600 200 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,0038 0,0115 0 

Onderkant 

zandlaag 

Klei, zwak 

siltig, sterk 

humeus 

12,5 20 5 38,4 5,17 115 36,2 0,3864 2·10-9 0,0775 0,3864 0,0276 

-8,5 Veen, kleiig 11 27,5 5 26,3 4,05 65,7 16,2 0,5517 7·10-9 0,1298 0,5517 0,0506 

-9,0 

Klei, zwak 

siltig, sterk 

humeus 

12,5 20 5 38,4 5,17 115 36,2 0,3864 2·10-9 0,0775 0,3864 0,0276 

-10,5 

Klei, matig 

siltig, matig 

humeus 

14,5 27,5 5 67,4 8,86 202 66,5 0,2556 1·10-9 0,0426 0,2556 0,0137 

-14,0 Veen 10,5 22,5 5 22,0 3,39 55,1 13,6 0,6281 1·10-8 0,1566 0,6281 0,0631 

-14,5 

Klei, matig 

siltig, matig 

humeus 

14,5 27,5 5 67,4 8,86 202 66,5 0,2556 1·10-9 0,0426 0,2556 0,0137 

-15,0 

Klei, sterk 

siltig, zwak 

humeus 

19 27,5 5 161 19,4 645 387 0,1204 1·10-10 0,0143 0,1204 0,00380 

-16,0 
Zand, matig 

gepakt 
19/21 32 0     n.v.t. n.v.t. 0,0013 0,0038 0 

Waarin: 

 volumieke gewicht van grond bij natuurlijk vochtgehalte 

sat volumieke gewicht van verzadigde grond 

' effectieve hoek van inwendige wrijving 

c'  effectieve cohesie 

Cp/C’p primaire samendrukbaarheid voor/na de grensspanning (Koppejan) 

Cs/C’s secundaire samendrukbaarheid voor/na de grensspanning (Koppejan) 

PSM Permeability strain modulus (afhankelijkheid doorlatendheid van rek) 

K_start: initiële doorlatendheid 

RR primaire herbelasting/zwellingsratio voor de grensspanning (NEN-Bjerrum) 

CR primaire samendrukbaarheid na de grensspanning (NEN-Bjerrum) 

C secundaire samendrukkingsindex na de grensspanning (NEN-Bjerrum) 
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3. Erosiebestendigheid: Breuksteenbekleding en teen/bodembestorting 

De bekleding van de langsdam en teenbestorting is gedimensioneerd op een steensortering 10 – 60kg. 

De zwaarte van deze sortering is volledig bepaald door de hoofdschroefstraalbelasting van passerende 

schepen. De resulterende stroomsnelheid is veel groter dan de stroomsnelheid bij maximale rivierafvoer. 

Het ontwerp van de breuksteenbestorting is uitgewerkt in de separate memo “Ontwerp bekleding 

langsdam Feyenoord City”, ref. BF3499MANT1911271504, d.d. 29 november 2019. Deze memo is als 

bijlage toegevoegd. 

 

Met betrekking tot de erosiekuil is in onderstaande plattegrond van de noordelijke kop van de langsdam 

schematisch het uit te vullen gebied richting erosiekuil aangegeven (met daarop bestorting). 

 

 
Figuur 4 Kop van de langsdam (startende erosiekuil opvullen en afdekken met stortsteen) 

 

 

4. Conclusies 

 

Stabiliteitsberekening 

In het ontwerp en de stabiliteitsberekeningen van de langsdam is rekening gehouden met de erosiekuil. 

In de stabiliteitsberekening is de aanwezige diepte ter plaatse van de kop van de langsdam 

meegenomen, en wordt deze waar nodig aangevuld en afgedekt met breuksteen, zodat eroderen wordt 

voorkomen. 

 

Erosiebestendigheid 

In het ontwerp van de benodigde breuksteensortering op het talud van de langsdam is rekening 

gehouden met de stroomsnelheid als gevolg van hoofdschroefstraal belastingen van passerende 

schepen. 

Aangezien de stroomsnelheid hierbij groter is dan de stroomsnelheid als gevolg van rivierafvoer, is de 

langsdam eveneens meerjarig bestand tegen hoge rivierafvoeren. 
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BIJLAGE 

“Ontwerp bekleding langsdam Feyenoord City”, ref. BF3499MANT1911271504, d.d. 29 november 2019 
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1 Inleiding 

In deze notitie wordt het ontwerp van de bekleding van de langsdam in de Nieuwe Maas voor het nieuwe 

stadion van Feyenoord gepresenteerd.   

 

De langsdam fungeert als afbakening van de vaargeul met het deels in de rivier te bouwen nieuwe 

stadion van Feyenoord.  

 

2 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

2.1 Locatie, lay-out en hoofdafmetingen 

De locatie en lay-out van de langsdam is gepresenteerd in DO-situatie tekening FEY-RHD-ZZ-XX-DR-I-

1510-2001. Een uitsnede van deze tekening is opgenomen in Figuur 2-1. 

 

De langsdam is ontworpen met onderstaande hoofdafmetingen: 

• Talud rivier- en landzijde: 1:3 

• Kruinhoogte: NAP +3,0m 

 

Voorzien is dat de langsdam zal worden opgebouwd m.b.v. perskades (meerdere dammetjes van 

granulair materiaal, bijv. gauwacke) met zandaanvulling erachter als kernmateriaal voor de langsdam. 

De langsdam krijgt vervolgens een bekleding van breuksteen. 

 

 
Figuur 2-1 Lay-out langsdam 
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2.2 Waterstanden 

Onderstaande waterstanden zijn overgenomen uit de statistische waarden van Rijkswaterstaat voor de 

locatie Rotterdam (Nieuwe Maas): 

• HW     NAP +1,32m 

• Gemiddelde waterstand  NAP +0,24m 

• LW     NAP -0,39m 

 

Deze waterstanden komen redelijk overeen met de waterstanden zoals opgenomen in de 

HydroMeteoBundel [Ref. 1] voor de dichtstbijzijnde locatie (Waalhaven). 

 

2.3 Golven 

Golven gegenereerd door wind 

De potentiële door wind opgewekte golfcondities zijn geschat aan de hand van een indicatieve som 

uitgevoerd met de Brettschneider-formule zoals opgenomen in de Rock Manual [Ref. 2]. Er zijn geen 

windgegevens in directe nabijheid van de projectlocatie. De dichtstbij gelegen windsensoren bevinden 

zich in de Lekhaven, ongeveer 5km ten westen van het projectgebied. Deze windgegevens, conform 

HydroMeteoBundel [Ref. 1] worden daarom toegepast in het berekenen van de windgolven.  

 

 
Figuur 2-2 Strijklengte en windroos 

  

± 2000m 
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Op basis van oriëntatie van de kade en beschikbare windroos, zie Figuur 2-2, is de volgende dominante 

windrichting en strijklengte bepaald:  

• Windrichting: NNW 

• Strijklengte: 2000m 

• Windsnelheid: 8m/s (4Bft) 

 

De berekende windgegeneerde golf heeft een hoogte (H) van ca. 0,2m en een periode (T) van 1,6s (zie 

Bijlage A). Hieruit kan worden geconcludeerd dat, door een zeer geringe strijklengte, de windgolven 

relatief klein zijn. 

 

Golven gegenereerd door passerende schepen 

Passerende schepen genereren secundaire golven welke schuin weglopen en breken op de oever. Op 

basis van de Rock Manual [Ref. 2] is een 1e inschatting gemaakt van de secundaire 

scheepsgolfcondities. Voor een waterdiepte van gemiddeld 7,5m, een vaarsnelheid van 4m/s en een 

afstand van schip tot de langsdam van 10m, is de golfhoogte ca. 0,40m en de golfperiode ca. 2,1s (zie 

Bijlage A). Deze scheepgolven komen onder een hoek van ca. 55 graden aan ten opzichte van de 

normaal van de glooiing, welke leidt tot een zogenaamde equivalente golfhoogte reductie van 68%. 

Op basis van deze inschatting wordt niet verwacht dat golven als gevolg van passerende schepen hoger 

zullen zijn dan 1,0m. 

 

2.4 Stroomsnelheid 

Schroefstroming gegenereerd door passerende schepen 

Bij het passeren van de langsdam zullen schepen enkel hun hoofdschroef gebruiken. Het gebruik van 

een boegschroef is tijdens normale vaart (vaarsnelheid boven 2 á 3 knopen) niet aannemelijk.  

 

De schroefstroming van de hoofdschroef veroorzaakt een naar achter en zijwaarts gerichte stroming 

naar het talud (radiaal uitwaaieren), welke het talud van de langsdam zal belasten. De schroefstroming is 

hierdoor van invloed is op de stabiliteit van de breuksteenbekleding en op de stabiliteit van de grauwacke 

tijdens de uitvoeringsfase. 

 

Uitgangspunten 

Relevante scheepsuitgangspunten zijn weergegeven Tabel 2-1. Bij het identificeren van deze 

uitgangspunten is gebruik gemaakt van scheepsdata zoals vermeld in PIANC WG180 [Ref. 3], zie Figuur 

2-3 
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Tabel 2-1: Scheepsuitgangspunten  

Parameter 
Rijnschip max / 400 TEU containerschip 

(CEMT VIa) 
Bron 

Lengte 135m 

HbR overzicht met ontwerpschepen binnenvaart 

(xls-sheet uit april 2018) 
Breedte 17m 

Diepgang geladen 4,15m 

Hoofdschroef   

Totaal vermogen 3.400kW PIANC WG180, see Figuur 2-3 

Aangewend vermogen 100% Aanname 

Aantal schroeven 2 PIANC WG180, see Figuur 2-3 

Type schroef in tunnel PIANC WG180, see Figuur 2-3 

Schroefdiameter 1,8m PIANC WG180, see Figuur 2-3 

Schroefas t.o.v. kiel 0,5*Dp + 0,2m Aanname 

 

 

 
Figuur 2-3 Hoofdschroef vermogen en dimensies PIANC WG180 [Ref. 3] 
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Voor de positie van het ontwerpschip en de geometrie van de langsdam zijn de onderstaande 

uitgangspunten gehanteerd (zie ook Figuur 2-4): 

• Waterniveau:     LW = NAP -0,4m; 

• Bodemniveau / bovenzijde bodembescherming: NAP -7,5m; 

• Talud:      1:3 

• Afstand zijkant schip tot talud (teenlijn):  Min. 0m  

 

 
Figuur 2-4 Positie ontwerpschip 

 

De kans dat een schip dwars op het talud komt te liggen wordt zeer klein geacht. Daarom wordt stroming 

ten gevolge van de hoofdschroef loodrecht op het talud buiten beschouwing gelaten. Voor het bepalen van 

de maximale schroefstroming bij het onderwatertalud is gebruik gemaakt van methodes en formules uit 

PIANC WG180 [Ref. 3]. 

 

Hoofdschroefbelasting 

Bovengenoemde input resulteert in een uitstroomsnelheid van 9,4m/s direct achter de propellers. Deze 

stroom waaiert radiaal uit onder een hoek van ca. 12,5° met de lengteas. De afstand van de schroefas tot 

de bodem (hp) is 3,55m.  

Op een afstand van circa 20m achter het schip bereikt de schroefstroom op bodemniveau de maximale 

stroomsnelheid van 1,8m/s. Ter plaatse van de teen van het talud bedraagt de maximale stroomsnelheid 

dan 0,5m/s. Ontwerpberekeningen zijn opgenomen in Bijlage A. 
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Getijstroming 

De getijstroming is nader beschouwd in een rivierkundige beoordeling van de ontwikkeling van het 

stadion en de langsdam [Ref. 1]. Modelresultaten wijzen uit dat de stroomsnelheid nabij de langsdam 

circa 0,8m/s bedraagt (bij hoge afvoer), zie Figuur 2-5. 

 

 
Figuur 2-5 Stroomsnelheid bij hoge afvoer 
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3 Ontwerpresultaten bekleding langsdam (breuksteen) 

De bekleding van de langsdam start vanaf de teen en wordt doorgetrokken tot op de kruin van de 

langsdam. In het huidig ontwerp wordt breuksteen 10–60kg voorzien in een laagdikte van 0,5m, welke 

aangebracht dient te worden op een zinkstuk bestaande uit een roosterwerk van rijshouten wiepen 

(h.o.h. 1m) met geotextiel. Vanaf de teen van de langsdam wordt de bestorting nog ca. 20 m doorgezet 

op de bodem. 

In deze paragraaf wordt gekeken in hoeverre breuksteen 10–60kg voldoet aan de verwachte golf- en 

stromingsbelastingen (door getij, wind en schepen).  

Stabiliteit ten aanzien van golfbelastingen 

De stabiliteit van de breuksteen is berekend met behulp van de Van der Meer formules [Ref. 2]. De 

volgende input parameters zijn hierbij toegepast: 

 

• Scheepsgolven: 

Hs = 0,4m; Tm = 2,1s; golfhoek = 55° => Hseq = 0,68 * 0,4 ≈ 0,3m; 

Duur = 0,5 uur (conservatief voor een passerend schip); 

Windgolven: 

Hs = 0,2m; Tm = 1,6s; golfhoek = 0° => Hseq = 1 * 0,2 ≈ 0,2m; 

(Storm)duur = 6 uur; 

• Dichtheid water = 1.000kg/m3; 

• Dichtheid breuksteen = 2.650kg/m3; 

• Doorlatendheid van glooiing (P) = 0,1; 

• Schade factor = 1 á 2 

• Talud = 1:3 

De resulterende minimaal benodigde steengrootte is ca. 2kg (Dn50 = 0,1m), zie Bijlage A. Dit betekent dat 

de breuksteengradering van 10–60kg (met gemiddelde W50 = 35kg en Dn50 = 0,24m) ruim voldoende is 

wanneer het golfaanval betreft door de aangenomen scheeps- en windgolven.  

Stabiliteit i.v.m. schroefstraal-stroming 

Voor het bepalen van de benodigde steengrootte ten aanzien van stromingen is gebruik gemaakt van de 

methodes (Izbash) en formules uit de Rock Manual [Ref. 2]. 

De resulterende minimaal benodigde steengrootte is ca. 32kg (Dn50 = 0,23m), zie Bijlage A. Dit betekent 

dat de breuksteengradering van 10–60kg (Dn50 = 0,24m; W50 = 35kg) voldoende zwaar is om stabiel te 

blijven in de maximale schroefstroomsnelheid van 1,8m/s.  
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4 Principe doorsnedes langsdam 

Zoals aangeven wordt de langsdam gefaseerd opgebouwd uit zand tussen stenen dammetjes van 

grauwacke. De specificatie van de grauwacke gradering (ca. 0 – 40 mm) is afhankelijk van de hydraulische 

stabiliteit hiervan tijdens de uitvoering bij golf- en stromingsbelastingen (door getij, wind en schepen). 

Tijdens de uitvoering zal de scheepvaart op afstand worden gehouden i.v.m. de nautische veiligheid, 

waardoor de stromingsbelastingen vanuit de scheepvaart naar verwachting voldoende laag zullen zijn. 

 

Aan de stadionzijde van de langsdam wordt er een landaanwinning gerealiseerd waarop het stadion zal 

worden gebouwd. Deze landaanwinning (op NAP+4,1m) sluit voor een deel aan op de langsdam, zodat er 

over die lengte geen diepgelegen dammetjes aan de stadionzijde zullen worden toegepast. 

 

 
Figuur 4-1 Principedoorsnede t.p.v. landaanwinning 

 

De langsdam zal worden bekleed met breuksteen (10-60kg). De rivierzijde van de langsdam en de beide 

koppen worden volledig bekleed. Meelopend met het talud van de landaanwinning zal de toe te passen 

hoogte van de stenen dammetjes met breuksteenbekleding afnemen aan de stadionzijde van de langsdam 

(zie onderstaande figuren ter indicatie). 

 

 
Figuur 4-2 Principedoorsnede t.p.v. volledige dam 

 

 
Figuur 4-3 Principedoorsnede talud landaanwinning tegen dam 

 

Aan de stadionzijde van de dam zal de 10-60kg bestorting mogelijk overgedimensioneerd zijn. Gezien het 

feit dat dit gebied nog nader ontwikkeld zal worden, met mogelijk ook scheepvaart richting stadion inclusief 

ligplaatsen, vlak langs de dam, wordt er nu niet voor een overgang naar lichtere bestorting gekozen. 

Eventueel kan dit nog in een later stadium worden doorgevoerd. 
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De teen van de noordelijke kop van de langsdam ligt op 50m uit zijkant bestaande Evides leidingen. Boven 

de Evides leidingen zit (verder de rivier in) een erosiekuil. 

Ter plaatse van de noordelijke kop van de langsdam wordt het ook al iets dieper; deze verdieping wordt 

opgevuld en voorzien van breuksteen om erosie in de toekomst te voorkomen. E.e.a. is schematisch 

aangegeven in onderstaande figuren. 

 

 
Figuur 4-4 Principe kop van de langsdam 

 

 
Figuur 4-5 Indicatief: Diepe erosiekuil ligt verder in de rivier 
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Bijlage A Ontwerpberekeningen 
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Bijlage 29 Stromingsbeeld aanvullende berekeningen 



 

 
Memo 1712/U20008/A/BvL -1-                                                               14 januari 2020  

 

MEMO: AANVULLENDE BEREKENINGEN FEYENOORD CITY 

 

Aan   : Lambèr Hulsen en Pieter Nordbeck (Havenbedrijf Rotterdam)  

Van   : Sam Bom en Bas van Leeuwen (Svašek Hydraulics) 

Datum   : 14 januari 2020  

Referentie  : 1712/U20008/A/BvL 

 

1 INTRODUCTIE 

Deze memo betreft een uitbreiding van de ‘Effectstudie Feyenoord City – modellering van de 

stroming rond het nieuwe stadion’ van 23 augustus 2018 (Svašek Hydraulics, 2018). Het gaat om 

berekeningen met hetzelfde model en dezelfde randvoorwaarden maar op basis van een nieuw 

ontwerp. Deze memo presenteert alleen de afwijkingen ten opzichte van de eerdere studie in 

modelschematisatie en resultaten. Voor de modelopzet en onderbouwing van model- en 

scenariokeuzen wordt daarom verwezen naar Svašek Hydraulics (2018).  

2 NIEUW ONTWERP NAAR MODELSCHEMATISATIE 

Het door te rekenen ontwerp is door opdrachtgever aangeleverd als een pdf. Het betreft 

tekeningen met kenmerk BF3499-127 van 28 november 2019 (bij Svašek Hydraulics ingeboekt 

onder 1712/IN20018/BvL).  

In vergelijking met de eerder onderzochte geometrieen;  

- is de langsdam ruim 50 m korter geworden en circa 10 m naar het noord-oosten 

opgeschoven,  

- wordt het stadion gepositioneerd op een grotere landaanwinning met een talud (eerder 

was sprake van damwanden), 

- is er geen sprake meer van doorstroming tussen dam en landaanwinning en 

- worden de eerder beschouwde getijdenparken nu niet geschematiseerd.  

 

Figuur 2-1: Bodem submodel zoals die is gebruikt voor de berekeningen met de update van het ontwerp voor 
het stadion en de langsdam.  
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Dit leidt tot de schematisatie afgebeeld in  Figuur 2-1. Het rooster is fijn genoeg om – net als in de 

hoofdstudie – de kruin van de langsdam op 3 m+NAP in de bodem te representeren1. Aangezien 

waterstanden in de berekeningen niet boven de 2 m+NAP komen, overstroomt de dam in de 

berekeningen niet. Hetzelfde geldt voor de landaanwinning rond het stadion.  

 

3 SCENARIO’S 

Eerder zijn in Svašek Hydraulics (2018) de onderstaande 6 sommen uitgevoerd:  

 Tabel 3.1: Overzicht eerdere berekeningen 

Nr. Variant Afvoer 

1 Huidig (= referentie) 5162 m3/s (hoog) 

2 Stadion en langsdam 5162 m3/s (hoog) 

3 Stadion, langsdam en getijdeparken 5162 m3/s (hoog) 

4 Huidig (= referentie) 1019 m3/s (laag) 

5 Stadion en langsdam 1019 m3/s (laag) 

6 Stadion, langsdam en getijdeparken 1019 m3/s (laag) 

 

De in deze memo gepresenteerde aanvullende sommen zijn als volgt:  

 Tabel 3.2: Overzicht nieuwe berekeningen 

Nr. Variant Afvoer 

7 Update stadion en langsdam 5162 m3/s (hoog) 

8 Update stadion en langsdam 1019 m3/s (laag) 

 

De resultaten worden zowel vergeleken met de referentiesituatie (berekeningen 1 en 4) als met de 

situatie met het eerder doorgerekende ontwerp (zonder getijdenparken, berekeningen 2 en 5).  

 

4 RESULTATEN 

Beschrijving van de uitvoer is vrijwel integraal overgenomen uit Svašek Hydraulics (2018):  

Voor de periode van 11 augustus 15:30 tot en met 12 augustus 16:30 is iedere tien minuten een 3D 

stromingsveld gemaakt. Binnen dit tijdsdomein treedt de maximum vloedsnelheid bij het nieuwe 

stadion op om 4:40 op 12 augustus en de maximum ebsnelheid om 21:30 op 11 augustus. Om de 

effecten op schepen te bepalen (die in het bovenste deel van de waterkolom varen) is gemiddeld 

over de bovenste 0-1.5 m, met andere woorden: vanaf het wateroppervlak tot 1.5 m onder het 

wateroppervlak. In de volgende figuren zijn stroom- en verschilvelden bij maximum vloed en eb 

weergegeven, voor zowel de bovenste 1.5 m als dieptegemiddeld.   

Stroomsnelheden in de kleurenschaal zijn absolute stroomsnelheden. Verschilvelden geven het 

verschil in die absolute stroomsnelheid. Dit betekent dat een richtingsverandering zich niet 

vertaald in een snelheidsverschil. In deze memo worden verschilvelden gemaakt ten opzichte van 

de referentie (berekening 1 en 4, zie Tabel 3.1) en ten opzichte van de simulaties met het eerdere 

ontwerp (berekenig 2 en 5, zie Tabel 3.1). De eerste geven dus het effect van de ingreep in 

vergelijking met de huidige situatie, de tweede het effect van de aanpassing van het ontwerp.  

 

1 De punten op de landaanwinning zijn droog gemaakt in het model (dampoints) en stroming over de dam is 

onmogelijk gemaakt (V-schotjes). Aangezien deze punten door de bodem toch al droog staan hebben deze 

alleen een rekentijd-technisch effect en geen gevolgen voor de uitkomsten.  
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De richting wordt in de figuren aangegeven met snelheidsvectoren. De vectoren van één op drie 

roosterpunten zijn weergegeven. In de verschilvelden zijn zowel de vectoren van de huidige 

situatie (referentie) als die van de variant met ingreep weergegeven.  

In ieder figuur is linksonder een inzet opgenomen met daarin de waterstand over de uitgevoerde 

periode; door middel van een rode streep is het tijdstip aangegeven.  

Let op, als één van de hoekpunten van een cel droog is (bijvoorbeeld door  droogvallen) dan wordt 

de gehele cel niet geplot in onderstaande figuren.  

Om het effect van de langsdam op de stroming over de diepte van de rivier inzichtelijk te maken 

zijn er dwarsdoorsnedes op 5 locaties in de rivier in dit rapport opgenomen. Van deze doorsnedes 

zijn opnieuw zowel stroom- als verschilvelden gecreëerd. Figuur 4-1 geeft de locaties van de 

dwarsdoorsnedes weer, waarin ook een pijl te zien is welke de richting aangeeft van waaruit de 

dwarsdoorsnedes worden bekeken. De kleurenschaal in de doorsnedes geeft de snelheid in 

langsrichting langs de rivieras weer (dwars op de doorsnede). Een rode kleur in de doorsnede geeft 

een positieve snelheid (eb) aan, welke dezelfde richting als de rode pijl in Figuur 4-1 heeft. De 

vectoren in de doorsnedes weergeven de snelheid dwars op de rivieras (langs de doorsnede). Een 

vector van één op vier roosterpunten is weergegeven. 

 

Figuur 4-1: Schematisatie bodem en locaties van de dwarsdoorsnedes. De rode pijl weergeeft de richting vanaf 
welke de dwarsdoorsnedes worden bekeken.  
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4.1 Hoge afvoer - berekening 7: update stadion en langsdam

 
Figuur 4-2: Dieptegemiddelde ebstroomsnelheid in geval van berekening 7 (Tabel 3.2): situatie met de update 
van het stadion en de langsdam met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is 
weergegeven met de rode lijn.  

 
Figuur 4-3: Ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom in geval van berekening 7 (Tabel 3.2): 
situatie met de update van het stadion en de langsdom met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De 
vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 4-4: Verschil in dieptegemiddelde ebstroomsnelheid tussen de situatie met de update van het stadion en 
de langsdam en de referentiesituatie (berekening 1). Er is gerekend met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De 
vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  
 

 
Figuur 4-5: Verschil in ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met de 
update van het nieuwe stadion en de langsdam en de referentiesituatie (berekening 1). Er is gerekend met 
gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 4-6: Verschil in dieptegemiddelde ebstroomsnelheid tussen de situatie met de update van het stadion en 
de langsdam en de situatie met het eerdere ontwerp (berekenig 2). Er is gerekend met gemiddeld springtij en 
hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  
 

 
Figuur 4-7: Verschil in ebstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met de 
update van het stadion en de langsdam en de situatie met het eerdere ontwerp (berekening 2). Er is gerekend 
met gemiddeld springtij en hoge afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn 
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Figuur 4-8: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met de snelheid langs de as van de rivier in de 
kleurenschaal, waarbij de rode kleur een snelheid in benedenstroomse richting (eb, richting de Noordzee) 
weergeeft. De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met pijlen. 
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Figuur 4-9: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met het verschil in snelheid langs de as van de 
rivier in de kleurenschaal tussen het referentiescenario (berekening 1) en het scenario met de update van het 
stadion en de langsdam (berekening 7). De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met pijlen. 
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Figuur 4-10: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met het verschil in snelheid langs de as van de 
rivier in de kleurenschaal tussen de situatie met het eerdere ontwerp (berekening 2) en de berekening met de 
update van het stadion en de langsdam (berekening 7). De snelheid dwars op de as van de rivier is 
weergegeven met pijlen. 
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4.2 Lage afvoer - berekening 5: update stadion en langsdam

 
Figuur 4-11: Dieptegemiddelde vloedstroomsnelheid in geval van berekening 8 (Tabel 3.2): situatie met de 
update van het stadion en de langsdam met gemiddeld springtij en en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul 
ligging is weergegeven met de rode lijn.  

 
Figuur 4-12: Vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom in geval van berekening 8 (Tabel 
3.2): situatie met de update van het stadion en de langsdam met gemiddeld springtij en en lage afvoer. De 
vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 4-13: Verschil in dieptegemiddelde ebstroomsnelheid tussen de situatie met de update van het stadion 
en de langsdam en de referentiesituatie (berekening 4). Er is gerekend met gemiddeld springtij en lage afvoer. 
De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  
 

 
Figuur 4-14: Verschil in vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met de 
update van het stadion en de langsdam en de referentiesituatie (berekening 4). Er is gerekend met gemiddeld 
springtij en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 4-15: Verschil in dieptegemiddelde ebstroomsnelheid tussen de situatie met de update van het stadion 
en de langsdam en de situatie met het eerdere ontwerp (berekenig 5). Er is gerekend met gemiddeld springtij 
en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn.  
 

 
Figuur 4-16: Verschil in vloedstroomsnelheid in de bovenste 1.5 m van de waterkolom tussen de situatie met de 
update van het stadion en de langsdam en de situatie met het eerdere ontwerp (berekenig 5). Er is gerekend 
met gemiddeld springtij en lage afvoer. De vernieuwde vaargeul ligging is weergegeven met de rode lijn. 
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Figuur 4-17: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met de snelheid langs de as van de rivier in de 
kleurenschaal, waarbij de rode kleur een snelheid in benedenstroomse richting (eb, richting de Noordzee) 
weergeeft. De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met pijlen. 
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Figuur 4-18: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met het verschil in snelheid langs de as van de 
rivier in de kleurenschaal tussen het referentiescenario (berekening 4) en het scenario met de update van het 
stadion en de langsdam (berekening 8). De snelheid dwars op de as van de rivier is weergegeven met pijlen. 
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Figuur 4-19: Dwarsdoorsnedes op vijf locaties (zie Figuur 4-1) met het verschil in snelheid langs de as van de 
rivier in de kleurenschaal tussen de situatie met het eerdere ontwerp (berekening 5) en de berekening met de 
update van het stadion en de langsdam (berekening 8). De snelheid dwars op de as van de rivier is 
weergegeven met pijlen. 
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5 CONCLUSIE 

Deze memo presenteert de resultaten van een update van stromingsberekeningen rond het 

project Feyenoord City. Ten opzichte van eerdere berekeningen is de langsdam korter geworden 

en verder naar het noorden verplaatst. Ook is de landaanwinning groter en is geen doorstroom 

tussen dam en stadion meer mogelijk.  

De resultaten lijken op die van de simulatie met het eerdere ontwerp. De stroming in de 

buitenbocht neemt af (want volledig geblokkeerd) en de stroming in de binnenbocht - en in 

mindere mate - in de hoofdgeul neemt toe. 

Ten opzicht van de eerdere berekeningen met het stadion en de langsdam (berekeningen 2 en 5) 

geeft de update van het ontwerp een beperkt groter effect. Dit is verklaarbaar doordat de 

langsdam verder naar het noorden ligt en gebied ten zuiden van de langsdam nu volledig is 

afgesloten (voorheen was er een kleine doorstroomopening in het ontwerp).  

Een uitgebreidere interpretatie van de resultaten valt buiten de scope van deze memo en wordt 

aan opdrachtgever gelaten.  
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