
versie: 15 maart 2017 

Inventarislijst Wob verzoek ‘t Horntje d.d. 20-2-2017      

 

Het verzoek heeft betrekking op documenten m.b.t. vergunningen en onderzoeken 

betreffende voormalige stortplaats ’t Horntje te Texel. 

 

Artikel 11, eerste lid, Wob:  Interne documenten met hoofdzakelijk persoonlijke 

beleidsopvattingen. Openbaarmaking in niet tot personen herleidbare vorm is niet mogelijk, 

omdat bekend is of gemakkelijk te achterhalen valt welke ambtenaren bij dit dossier 

betrokken zijn. Voor zover de documenten feiten bevatten zijn deze zodanig verweven met 

de persoonlijke beleidsopvattingen dat afzonderlijke openbaarmaking geen optie is.  

 

Nummer Datum Document Openbaar Reden 
weigering 

01 12 jan1972 Stortvergunning Ja  

02 6 juni 1972 Rapport telefoongesprek Nee Artikel 11 

03 15 sept 1972 Uitspraak Raad van State Ja  

04 8 okt 1987 Brief PWS aan gemeente over 
afdeklaag stort 

Ja  

05 18 dec 1987 Brief PWS aan gemeente over 
afdeklaag stort 

Ja  

06 22 nov 1991 Brief VD aan gemeente over 
afdeklaag stort 

Ja  

07 1 feb 1992 Oriënterend onderzoek Ja  

08 8 dec 1994 Offerte Nader Onderzoek Ja  

09 14 dec 1994 Projectvoorstel Nader Onderzoek Ja  

10 12 mrt 1996 Rapport Nader Onderzoek Ja  

11 12 aug 1996 Beschikking Wet Bodembescherming  ja  

12 26 mrt 1997 Programma van eisen monitoring Ja  

13 19 mei 1998 Monitoringsplan nazorg Ja  

14 12 juli 1999 Aanleg monitoringssysteem Ja  

15 24 jan 2001 Advies Bodemzorg aan gemeente Ja  

16 19 apr 2001 Aanbieding uitvoering nazorg aan 
gemeente 

Ja  

17 1 mei 2001 Monitoringsrapport 2000 Ja  

18 2 juli 2001 Beoordeling Monitoringsrapport Ja  

19 19 feb 2002 Brief taxatierapport nazorg Ja  

20 23 apr 2002 Monitoringsrapport 2001 Ja  

21 17 jan 2003 Monitoringsrapport 2002 Ja  

22 20 jan 2004 Monitoringsrapport 2003 Ja  

23 12 nov 2004 Monitoringsrapport 2004 Ja  



24 11 dec 2008 Monitoringsrapport 2008 Ja  

25 7 mei 2009 Afschrift klacht aan gemeente Ja  

26 16 aug 2009 Kadastrale kaart Ja  

27 11 sept 2009 Aanmelding bij kadaster Ja  

28 1 nov 2009 RIVM blad Ammonium Ja  

29 14 dec 2009 Beoordeling monitoring 2008 Ja  

30 11 feb 2011 Monitoringsrapport 2010 Ja  

31 30 mei 2011 Checklist ingediende melding Nee Artikel 11 

32 20 juni 2011 Beoordeling monitoring 2010 Ja  

33 23 mei 2013 Afschrift brief omwonenden aan 
Ombudsman 

Ja  

34 29 jan 2014 Juridisch toets formulier Nee Artikel 11 

35 30 jan 2014 Kadaster uittreksel Ja  

36 18 feb 2014 Monitoringsrapport 2013 Ja  

37 25 feb 2014 Rapport herijking nazorg Ja  

38 14 mrt 2014 Brief HHNK aan PNH voortgang 
onderzoek 

Ja  

39 29 sept 2014 Rapport aanvullend onderzoek Ja  

40 26 feb 2016 Uitslag onderzoek RIVM Ja  

41 24 mei 2016 Rapport aanvullend onderzoek Ja  
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INLEIDING 

Door de Dienst Milieu en Water van de Provincie Noord-Holland is op 24 oktober 1991 aan IWACO 
B.V.schriftelijk opdracht verleend tot het verrichten van een oriënterend onderzoek in het kader van de 
Interimwet Bodemsanering (I.B.S.) ter plaatse van de stortplaats ’t Homtje te Texel (kenmerk 91- 
513517, opdrachtnummer 2591). De ligging van de lokatie is weergegeven in figuur 1. 
De basis van het oriënterend onderzoek wordt gevormd door de in september 1991 door IWACO B.V. 
uitgebrachte offerte (kenmerk GH/RdJ-1028030/91096994). 

DOEL VAN HET ORIËNTEREND ONDERZOEK 

Het doel van het onderzoek is: 

het maken van een voorlopige beoordeling van verspreidingspatronen van een eventuele veront- 
reiniging. Hierbij is de bron-pad-object benadering gehanteerd. De onderscheiden verspreidings- 
wegen zijn emissie via de lucht, verspreiding via het freatische grondwater en verspreiding via het 
watervoerend pakket; 
nagaan of de bestaande peilbuizen voldoende inzicht geven in de beïnvloeding van het grondwater 
onder en rondom de stortplaats; 
door middel van nieuw te plaatsen peilbuizen en analyses van grondwatermonsters van bestaande 
en nieuw te plaatsen peilbuizen een indruk krijgen of daadwerkelijk reeds sprake is van een 
eventuele verontreiniging van het grondwater rondom de stortplaats. 
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VOORGAAND ONDERZOEK 

Aan de noordzijde van de stortplaats bevinden zich de peilbuizen 1 tot en met 5. Sinds enige jaren 
wordt het grondwater in de peilbuizen 1 tot en met 5 geanalyseerd op pH, CZV, chloride, ammonium 
en N-Kjeldahl. 
Tevens heeft in het voorjaar van 1991 een bemonstering plaatsgevonden van peilbuis 1 tot en met 5 
waarbij naast de opgesomde parameters ook op zware metalen en EOX is geanalyseerd. 
Door het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen is in 1974 en 1975 op een viertal punten het 
polderwater in de omgeving van de vuilstort onderzocht. 
Tevens is in 1988 en 1989 het polderwater op twee punten door het Hoogheemraadschap bemonsterd. 
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HISTORISCH ONDERZOEK 

Op basis van gegevens beschikbaar gesteld door de Provincie Noord-Holland (Dienst Milieu en Water), 
de gemeente Texel, het waterschap Texel en gesprekken met omwonenden is het volgende afgeleid. 

Algemeen 
De stortplaats ’t Homtje is van 1972 tot medio 1991 in gebruik geweest. De oppervlakte van de 
stortplaats is 3,6 ha. De dikte van het stortpakket is variabel en bedraagt gemiddeld 7,5 m. De hoogte 
van de stort ten opzichte van de omgeving ligt tussen de 7,5 m. en 10 m. De totale inhoud van de stort 
bedraagt circa 300.000 m3. 
De stortplaats is ingericht in een voormalige natte duinvallei. Alvorens het storten begon is deze vallei 
uitgediept waarbij tevens de basis is verbreed. Er is geen onderafdichting aangebracht. In de beginfase 
is in het grondwater gestort. 

Aard stortmateriaal 
De aard van het stortmateriaal is volgens de Gemeente Texel als volgt: 

- huishoudelijk afval; 
- grof huisvuil; 
- veegvuil, drijfvuil, marktafval; 
- verbrandbaar bedrijfsafval; 
- onverbrandbaar bedrijfsafval; 
- bouw- en sloopafval; 
- plantsoenvuil, snoeihout, straatkolkenspecie; 
- wegverhardingsmateriaal, grond; 
- tweemaal per maand kolkenslib. 

Op basis van de gegevens verstrekt door de gemeente Texel en de Provincie Noord-Holland kan niet 
worden afgeleid dat er illegale stortingen hebben plaatsgevonden; omwonenden verklaren dat er wel 
ongecontroleerd is gestort. 

Verontreinigingsgraad op basis van voorgaande onderzoeken 
Oppervlaktewater: 1974-1975 
In 1974 en 1975 is door het Hoogheemraadschap op een viertal punten een watermonster van het 
polderwater in de omgeving van de vuilstort genomen voor een chemisch-biochemisch onderzoek 
(bijlage 2). 
Uit de resultaten blijkt dat het polderwater ten noord-oosten van de stortplaats (punt 1 en 2, bijlage 2) 
van redelijke tot goede kwaliteit was. 
Het polderwater ten noorden van de stort (punt 3 en 4, bijlage 2) bleek doorgaans ook van redelijke tot 
goede kwaliteit. 
Het chloridegehalte vertoonde grote schommelingen. De hoge chloridegehalten wijzen op zoute 
kwelverschijnselen. 
Geconcludeerd is in het onderzoek dat in de periode 1974-1975 het nog niet mogelijk was om een 
nadelige invloed van de vuilstortplaats op de kwaliteit van het omringende polderwater aan te tonen. 

Oppervlaktewater 1988-1989 
In 1988 en 1989 zijn door het Hoogheemraadschap op twee punten watermonsters genomen van het 
polderwater. De analyseresultaten zijn verzameld in bijlage 6. Uit de gegevens blijkt dat het polder- 
water zwaar verontreinigd is met ammonium, nitraat en andere stikstofverbindingen. De hoge 
concentraties aan stikstofverbindingen duiden erop dat door de vuilstort verontreinigd grondwater in het 
Hoomder Nieuwland uittreedt. 
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Grondwater 1974 
Op 17 september 1974 zijn de peilbuizen 1 tot en met 4 (figuur 2) door het Hoogheemraadschap 
bemonsterd en geanalyseerd. De resultaten zijn gegeven in bijlage 2. Uit de gegevens blijkt dat in 1974 
het water in de peilbuizen niet vervuild was. De BZV-5 waarde bedroeg 1 ä 2 mg/1, het chloridegehalte 
was circa 70 mg/1 en het NH4-gehalte varieerde van 0,6-0,8 mg N/1. 

Grondwater 1978-1991 
Vanaf 1978 tot heden wordt gemiddeld één maal per maand van peilbuis 1 tot en met 5 een water- 
monster genomen en door het Hoogheemraadschap geanalyseerd op pH, BZV, CZV, NHrN en Cl. 
In deze periode is twee maal op zware metalen geanalyseerd. Uit een voorlopige inventarisatie blijkt 
dat het BZV-gehalte, CZV-gehalte en de ammonium- en chloride-concentratie een stijgende trend 
vertonen waaruit zeer duidelijk blijkt dat het grondwater door de vuilstort is beïnvloed. 
Daarnaast blijkt dat het water bij peilbuis 5 van zoutere kwaliteit is dan het grondwater van peilbuis 1 
t/m 4. 

Uit de resultaten van de analyse op zware metalen blijkt dat As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en Zn in het 
grondwater zijn aangetoond. 

1991 
In het voorjaar van 1991 heeft een bemonstering plaatsgevonden van deze peilbuizen door Oranjewoud 
B.V., waarbij naast de pH, CZV, chloride, ammonium en N-Kjehldal op zware metalen en EOX is 
geanalyseerd. 
Uit deze resultaten blijkt dat er beïnvloeding van het freatische grondwater ter plaatse van de peilbuizen 
optreedt (bijlage 3). 

Samenvattend geldt dat in 1974-1975 nog geen invloed van de vuilstortplaats op het grondwater van 
peilbuis 1 t/m 4 en van het omringende oppervlaktewater in de polders aantoonbaar was. Het 
grondwater in de peilbuizen 1 t/m 4 was van zoete kwaliteit. Onder de smalle duinenrij bevond zich een 
zoetwaterlens. 
In de periode 1979-1991 is een duidelijke stijging in de concentraties van met name CZV, ammonium- 
N en chloride geconstateerd (gegevens beschikbaar bij Hoogheemraadschap). 
Deze toename is het gevolg van beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit door de stortplaats. 
Uit de gegevens voor peilbuis 5 is eenzelfde trend geconstateerd. Het grondwater van peilbuis 5 is ten 
opzichte van peilbuis 1 t/m peilbuis 4 van veel zoutere kwaliteit. De hoge concentraties worden 
enerzijds veroorzaakt door beïnvloeding van de stortplaats, anderzijds door de relatief hoge concen- 
traties in het zoute water, onder andere voor chloride. 

Wat betreft de kwaliteit van het oppervlaktewater geldt dat er in de periode 1974-1975 nog geen 
duidelijke invloed van de stortplaats aantoonbaar was. 
Van oorsprong ligt het gebied waarop de vuilstort is gesitueerd relatief hoog ten opzichte van de 
omringende polders. Door deze relatief hoge ligging bestaat er een kwelstroom vanuit de vuilstort naar 
de lager gelegen polders. 
Uit de analyseresultaten van 1988 en 1989 (bijlage 6) blijkt dat er toen inmiddels sprake was van een 
verontreiniging van het polderwater. Deze verontreiniging wordt veroorzaakt door het door de vuilstort 
beïnvloede grondwater wat in het Hoomder Nieuwland uittreedt (kwelstroom). 
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5. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

5.1 ALGEMEEN 

Op basis van de interpretatie van het summiere historisch onderzoek, de geohydrologische gegevens en 
de veldinspectie heeft een voorlopige beoordeling van verspreidingspatronen via het grondwater 
plaatsgevonden en is de lokatie en diepte van de peilfilters en het bemonsterings- en analyseprogramma 
in overleg met de Provincie Noord-Holland, Dienst Milieu en Water vastgesteld. 
De onderzoeksopzet is in de navolgende paragrafen beschreven. 

5.2 VELDWERK 

In het kader van het oriënterend onderzoek zijn op de lokatie en aangrenzende percelen op 30 oktober 
1991 in totaal 4 boringen verricht, genummerd peilbuis 6 t/m 9. Peilbuis 6, 7 en 8 zijn afgewerkt met 
een peilfilter, peilbuis 9 is afgewerkt met 2 peilfilters. 
In tabel 1 (hoofdstuk 6) is een overzicht gegeven van de diepte van deze boringen en van de diepte van 
de peilfilters. Van de reeds aanwezige peilbuizen 1, 2, 3 en 5 is de diepte van de peilbuis en het 
peilfilter bepaald (zie tabel 1). Ten tijde van het veldwerk was peilbuis 4 niet bereikbaar voor 
metingen, deze peilbuis is in verband met werkzaamheden voor het aanbrengen van de deklaag 
begraven onder een tijdelijke oprit naar de vuilstort. Tijdens de veldinspectie is geconstateerd dat zich 
ten noorden van peilbuis 3 een peilbuis bevindt, geplaatst door Rijkswaterstaat. Tijdens het veldwerk is 
deze peilbuis gebruikt voor de opname van de grondwaterstand (peilbuis 10). De lokatie van de 
boringen is weergegeven in figuur 2. 

De boringen zijn zodanig gesitueerd dat naast een indruk van de verontreinigingsgraad van het 
grondwater een indruk verkregen kan worden van de lokale grondwaterstromingsrichting. 

De nieuw geplaatste boringen zijn gewaterpast. Tevens heeft een peilronde plaatsgevonden waarbij het 
peil van het omringende oppervlaktewater eveneens is ingemeten. De meetpunten voor het grondwater- 
en het oppervlaktewaterpeil zijn gegeven in figuur 2. 

De peilbuizen 3, 6, 7, 8 en 9 zijn op 30 oktober 1991 bemonsterd. Tijdens de monstemame is in het 
veld van het grondwater de geleidbaarheid (Ec), zuurgraad (pH) en temperatuur bepaald. 

Het veldwerk is zoveel mogelijk uitgevoerd conform de (A)VPR (Overleggroep Kwaliteitsstandaard 
Bodemonderzoek, september 1988). Voor wat betreft de gestelde wachttijd tussen de periode van het 
plaatsen van de peilfilters en de monstemame is van de (A)VPR afgeweken, na overleg met de 
opdrachtgever. De peilfilters zijn op dezelfde dag geplaatst en bemonsterd in verband met de voor het 
onderzoek beschikbare tijd en budget. 

5.3 LABORATORIUMONDERZOEK 

De tijdens het veldwerk genomen grondwatermonsters zijn allen geanalyseerd op Cl, HCOj, P04, S04, 
N03, K, Na, NH4, Ca, Mg en KMn04-verbruik. De monsters uit peilbuis 3, 6 en 7 zijn eveneens 
geanalyseerd op Cd, As, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn, Ni en op EOX (extraheerbare organische verbindingen). 

De analyses zijn in het door de Stichting STERLAB erkende IWACO laboratorium te Rotterdam 
uitgevoerd volgens bestaande NEN normen of (A)VPR richtlijnen. Een korte beschrijving is op- 
genomen bij de analyseresultaten in bijlage 1. 
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6. RESULTATEN 

6.1 VELDINSPECTIE 

Afwerking stort 
Medio 1991 is het storten gestopt, momenteel (november 1991) wordt een afdeklaag over de stort 
aangebracht. Deze bestaat uit 0,3 m klei gevolgd door 0,7 m zand. De totale dikte van de afdeklaag zal 
1 m bedragen. De stortplaats ligt in een duingebied en in de toekomst zal de stort een natuurlijke 
overgang met dit gebied moeten vormen. 
Dit betekent dat het oppervlak van de stort een op het relief van het aangrenzende duingebied gelijkend 
uiterlijk zal verkrijgen. 

Gegevens omgeving 
De stortplaats wordt in het zuiden en zuidoosten begrensd door een dijk, gelegen aan de Mokbaai te 
Texel. In het noorden en noordwesten grenst het aan de polder het Hoornder Nieuwland, in het oosten 
ligt een duingebied. De stortplaats ligt niet in een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied. Het 
oppervlaktewater vlak ten noorden van de stortplaats is voorheen in gebruik geweest als drinkwater 
voor vee. In verband met de verslechtering van de kwaliteit van dit water is dit gebruik gestaakt (mo- 
ndelinge mededeling C.J. Kikkert). Het overige omringende oppervlaktewater, is door de zoute 
kwaliteit niet gebruikt als drinkwater voor vee. De zoute kwaliteit van het water is het gevolg van zoute 
kwel vanuit de Mokbaai naar de polder. Ten noordoosten van de stortplaats wordt momenteel 
natuurbouw gepleegd. 

Percoiaat 
Tijdens de veldinspectie is geen percoiaat waargenomen. Omwonenden verklaren echter dat in relatief 
natte perioden percoiaat uit de stortplaats treedt. Tijdens de uitvoering van het oriënterend onderzoek is 
er een klachtmelding van het waterschap Texel bij het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende 
Sluizen birmengekomen over uittredend percoiaat. Naar aanleiding hiervan zal een inspectie en 
eventuele bemonstering en analyse van het percoiaat door het Hoogheemraadschap worden uitgevoerd 
(telefonische mededeling Hoogheemraadschap). 

6.2 GEOHYDROLOGISCHE INVENTARISATIE 

6.2.1 Algemeen 

Het eiland Texel heeft een oppervlak van 160 km2. Er zijn drie landschapstypen onderscheiden (TNO, 
1987): 

De pleistocene kern 
Dit is de rest van een glaciale stuwwal. De stuwwal is opgebouwd uit keileem en vormt in het gebied 
tussen Den Burg, Oosterend en Oude Schild een rug met een maximale hoogte van 15 m +NAP. 

De duinen 
Deze vormen langs de Noordzeekust een strook met een breedte van ongeveer 2 km en een maximale 
hoogte van 25 m +NAP. In het zuiden van Texel zijn twee smalle duinenrijen in oost-westelijke 
richting georiënteerd aan weerszijden van de Mokbaai. 
De duinenrijen zijn plaatselijk afwezig. 

De polders 
Het grootste deel van Texel bestaat uit polders. De polders liggen aan de oostzijde van de brede 
duinenrij, aan weerszijden van de pleistocene kern en ten noorden van de smalle duinenrij bij de 
Mokbaai. 
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Voor het oriënterend onderzoek zijn de smalle duinenrij aan de noordzijde van de Mokbaai en de 
polder het Hoomder Nieuwland en de Prins Hendrik polder van belang (figuur 2). 

6.2.2 Geohydrologische schematisatie 

Voor de geohydrologische schematisatie is gebruik gemaakt van bestaande rapporten: 

1. Grondwaterkaart van Nederland, Waddeneilanden 
(TNO, 1987). 

2. Bodemkaart van Nederland, blad Texel (Stiboka, 1986). 
3. Geologisch onderzoek van het Nederlandse waddengebied (RGD, 1977). 

Tevens zijn in het kader van het oriënterend onderzoek 4 boringen geplaatst: peilbuis 6 tot en met 9. In 
bijlage 4 is een overzicht gegeven van de aangetroffen bodemopbouw. 

Regionaal 
In dit rapport worden alleen de geohydrologische eenheden behandeld welke van belang zijn in het 
oriënterend onderzoek. 
De ondergrond van Texel is als volgt geschematiseerd: 

Eerste watervoerend pakket 
Het eerste watervoerend pakket wordt gevormd door de zanden afgezet boven de keileem van de 
Formatie van Drenthe. Dit pakket is alleen in de kuststrook van Texel en in de geulen aangetroffen. 
Het pakket bestaat uit holocene oude en jonge duinen, de pleistocene eolische zanden van de Formatie 
van Twente en uit zandige afzettingen van de Westlandformatie welke onder andere in de geulen zijn 
afgezet. De dikte bedraagt in het duingebied van De Koog tot Den Hoorn 15 tot 20 meter. In oostelijke 
richting wigt dit pakket tegen de keileem uit. De KD-waarde is voor de duinen ten oosten van de Moks- 
lootvallei op 60 nr/d geraamd en voor de duinen ten westen van de Mokslootvallei op 140 m2/d. 
Lokaal kan het eerste watervoerend pakket (w.v.p.) worden opgedeeld door de eerste scheidende laag 
in w.v.p. la en w.v.p. 1b. 

Tweede watervoerend pakket 
Het tweede watervoerend pakket wordt gevormd door de afzettingen onder de keileem. Het bovenste 
deel van het tweede watervoerend pakket bestaat uit de Formaties van Eindhoven en Urk. Deze 
formaties bestaan uit fijne slibhoudende zanden en grovere matig slibhoudende zanden. De K-waarde 
van dit pakket is ten zuiden van De Koog geschat op 2 m/d. 
Bij een dikte van 30 m bedraagt de KD-waarde 60 nr/d. Nabij de Moksloot is ten gevolge van de 
grovere samenstelling sprake van een duidelijk hoge KD-waarde: 1000-2500rrf/d. Plaatselijk zijn op 
een diepte van 40 tot 70 meter -NAP kleilagen aanwezig die het tweede wateiwoerend pakket opdelen. 

Eerste scheidende laag 
Deze laag bestaat geologisch gesproken uit holocene lagunaire afzettingen. De laag is op het gehele 
eiland aanwezig met uitzondering van het gebied ten zuidwesten van Den Hoorn. In het duingebied ten 
zuiden van De Koog deelt de eerste scheidende laag het eerste watervoerend pakket op in w.v.p. la en 
w.v.p. 1b. In het poldergebied van de Prins Hendrik polder ligt de eerste scheidende laag aan de opper- 
vlakte en vormt een slecht doorlatende deklaag waarvan de weerstand variabel is. 

Tweede scheidende laag 
De keileem waaruit de tweede scheidende laag is opgebouwd is op een groot deel van Texel aaneenges- 
loten aanwezig. In het zuiden in de omgeving van de Mokbaai is de keileem aan sterke erosie 
onderhevig geweest en is plaatselijk zelfs geheel verdwenen. 
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Lokaal 
In bijlage 4 is de bodemopbouw gegeven zoals deze is aangetroffen voor de verrichte boringen peilbuis 
6 tot en met 9. In het algemeen is matig fijn tot matig grof zand aangetroffen. Bij boring peilbuis 7 is 
vanaf 1.8 tot 2 meter -m.v. klei aangetroffen (diepte boring is 2 meter). 

Bij boring peilbuis 8 is van 1.5 tot 1.7 meter -m.v. klei aangetroffen (diepte boring 1.7 m). Bij boring 
peilbuis 9 is van 2.4 tot 2.5 meter -m.v. veen aangetroffen (diepte boring is 7 m). 
In de omgeving van de lokatie zijn twee diepere boringen beschreven (TNO, 1987). Boring 9D/231 ligt 
ten NO van de stortplaats, de diepte is circa 45 m -NAP. Boring 9D/41 ligt ten ZW van de stortplaats, 
de diepte is circa 17.2 m -NAP. 
Op basis van de reeds bekende en verzamelde gegevens is de geohydrologische situatie nabij de 
stortplaats als volgt geschematiseerd. 

Eerste en tweede watervoerend pakket en eerste scheidende laag 
Het eerste watervoerend pakket wordt gevormd door de jonge duinafzettingen en de zandige geulafzet- 
tingen van de Westlandformatie (RGD, 1977 en TNO, 1987). De dikte van het pakket bedraagt circa 
20 meter. Het eerste watervoerend pakket is vermoedelijk opgedeeld door de eerste scheidende laag 
bestaande uit klei- en/of veenlagen. Nabij de stortplaats is in de boringen peilbuizen 7 en 8 klei 
aangetroffen op circa lm -NAP, over de totale dikte van deze klei kan geen uitspraak worden gedaan. 
Bij boring 9D/231 is de eerste scheidende laag aangetroffen tussen 5-6m -NAP, bij boring 9D/41 
tussen 4-6m -NAP. Op basis van de beschikbare gegevens is niet af te leiden in hoeverre de eerste 
scheidende laag continu aanwezig is en wat de dikte van deze laag onder de vuilstort bedraagt. 
In boring 9D/231 zijn tot op 45 m -NAP zandige afzettingen aangetroffen. Deze behoren tot het eerste 
en tweede watervoerend pakket. 

Tweede scheidende laag 
De tweede scheidende laag, bestaande uit de keileemafzettingen van de Formatie van Drenthe is op de 
onderzoekslokatie niet aangetoond. Ten westen van de stortplaats is de keileem discontinu aanwezig, 
ten oosten ontbreken de gegevens (RGD, 1977). 

Samenvattend geldt dat de bodem onder en rondom de stortplaats tot 45 m -NAP bestaat uit matig fijne 
en matig grove zanden van het eerste en tweede watervoerend pakket. Lokaal komt de eerste 
scheidende laag voor, het is onduidelijk in hoeverre deze continu is, hoe groot de dikte van de laag is 
en of ze een hydrologische barrière voor de verticale verplaatsing van het grondwater onder de - 
stortplaats vormt. ' 
De tweede scheidende laag is vermoedelijk door erosie verdwenen. Indien de eerste scheidende laag 
niet voldoende dik is en niet continu aanwezig is kunnen het eerste, tweede en eventueel derde 
watervoerend pakket als een freatisch watervoerend pakket van minimaal 50 m dikte worden bes- 
chouwd. 

6.3 GRONDWATERSTROMINGSRICHTING 

Op 30 oktober 1991 is voor een aantal peilbuizen en in een aantal poldersloten respectievelijk de 
grondwaterstand en het oppervlaktewaterpeil bepaald. De resultaten zijn weergegeven in figuur 3 en 
tabel 1. Uit de metingen blijkt dat het freatisch grondwater vanuit de stortplaats naar het noordoosten en 
noorden stroomt in de richting van de polder het Hoomder Nieuwland en de Prins Hendrik polder. In 
figuur 3 is de grondwaterstromingsrichting alsmede de afwateringsrichting van het oppervlaktewater 
aangegeven. 
In tabel 1 zijn de waarden van de grondwaterstand bij peilbuis 9 gegeven. Op basis van deze meting, 
veldinspectie én de literatuur is geconcludeerd dat er ter plaatse van de stortplaats sprake is van een 
infiltratiesituatie. Allereerst infiltreert het neerslagoverschot in de stortplaats, vervolgens stroomt het 
naar de omliggende polders waar het opkwelt. Mogelijk zal na het aanbrengen van de deklaag de 
hoeveelheid infiltrerend neerslagwater beperkter zijn ten opzichte van de situatie tot 1991. Dit is met 
name afhankelijk van dikte en doorlatendheid van de aan te brengen afdeklaag. X 
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Tabel 1. Overzicht gegevens peilfilters grondwaterstanden en oppervlaktewaterstanden 

MEETPUNT FILTERSTELLING 

T.O.V. MEET- 

PUNT IN M 

HOOGTE MEETPUNT 

IN M (NAP) 

GRONDWATERSTAND/ 

OPP. WATERPEIL 

IN M (NAP) 

pb. 

pb. 

pb. 

pb. 

pb. 

pb. 

pb. 

pb. 

pb. 

pb. 

pb.10 

opp.1 

opp.2 

opp.3 

opp.4 

opp.5 

opp.6 

opp.7 

4,42 - 5,42 

3,95 - 4,95 

n.b. 

4,30 - 5,30 

n.b. 

0,93 - 1,93 

0,62 - 1,62 

6 - 7 

1,5 - 2,5 

1,16 

1,12 
1,19 

1,46 

0,04 

1,79 

1,04 

1,28 

1,30 

0,68 
-0,55 

-0,63 

-0,56 

-0,71 

-1,06 

-0,32 

-0,58 

-0,19 

-0,22 
-0,27 

-0,32 

-0,52 

+0,53 

+0,51 

-0,26 

-0,16 

-0,17 

-0,55 

-0,63 

-0,56 

-0,71 

-1,06 

-0,32 

-0,58 

VELDMETINGEN GRONDWATER 

Van het grondwater van peilbuis 9 (filter 6-7m -m.v.), peilbuis 3, 6, 7 en 8 zijn in het veld de zuur- 
graad,geleidbaarheid en temperatuur gemeten. De resultaten van deze metingen zijn opgenomen in 
tabel 2. 

Tabel 2. Resultaten veldmetingen grondwater (30/10/1991) 

PEILBUIS 

3 

6 
7 

8 
9(6-7m) 

ZUURGRAAD 

pH 

6,9 

7.0 

6,7 
6,6 
7.1 

GELEIDBAARHEID (Ec) 

in /ts/cm 

4690 

1910 

911 
1386 

2990 

TEMPERATUUR 

°C 

12,3 

10,9 

11,0 
11,0 
11,8 

Het grote verschil en de hoge waarden voor de geleidbaarheid zijn te verklaren door de combinatie van 
beïnvloeding door de stortplaats en beïnvloeding door het zeewater. 

CHEMISCHE ANALYSES 

De resultaten van de chemische analyses zijn gegeven bijlage 1. 

Macroparame ters 
chloridegehalte: het water van de peilbuizen 6, 7 en 8 is van relatief zoete kwaliteit, het water van 
peilbuis 3 en 9 is relatief brak; 
ammoniumgehalte: het water van de peilbuizen 3, 6, 7 en 9 heeft verhoogde ammoniumgehaltes. 
De concentraties zijn hoger dan de C-waarde (= 3 mg/1); 
sulfaatgehalte: het water van de peilbuizen 6, 7 en 8 vertoont verhoogde sulfaatconcentraties; 
bicarbonaatgehalte; het bicarbonaatgehalte van de peilbuizen 3 en 9 is relatief hoog, respectievelijk 
3000 en 1300 mg/1 ten opzichte van de gehalten in peilbuis 6, peilbuis 7 en peilbuis 8, respec- 
tievelijk 750, 330 en 560 mg/1. 
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Uit de concentraties van de macroparameters is afgeleid dat het grondwater van peilbuis 3 en peilbuis 9 
in sterke mate en peilbuis 6 en peilbuis 7 in mindere mate beïnvloed is door de vuilstort. 
Deze conclusie is mede getrokken op basis van de referentiewaarde die voor het grondwater (periode 
1974-1975) is beschreven in het historisch onderzoek (hfdst. 4). 
Het water van peilbuis 8 is (nog) niet beïnvloed door de vuilstort. 

Uit de analyseresultaten blijkt tevens dat het water van peilbuis 3 relatief meer beïnvloed is dan het 
grondwater van peilbuis 9. Het peilfilter van peilbuis 9 staat circa 2 m dieper dan bij peilbuis 3. 

Zware metalen 
Uit de analyseresultaten voor de zware metalen blijkt dat er As (bij peilbuis 7), Cr (bij peilbuis 3 en 
peilbuis 7), Cu (bij peilbuis 7), Pb (bij peilbuis 7) en Ni bij peilbuis 3 is aangetoond. 
De concentraties liggen allen beneden de B-waarde. 

Organisch e micro veron treinigingen 
In peilbuis 3 is een concentratie van 2,0 /xg/1 aangetoond. Dit is lager dan de B-waarde. In peilbuis 6 en 
peilbuis 7 is geen EOX aangetoond. 

INVENTARISATIE RISICOWEGEN EN BEDREIGDE OBJECTEN 

Risico wegen 

Lucht: Niet vast te stellen, afdeklaag is nog niet gereed, geen afwijkende geuren waargenomen tijdens 
veldinspectie. 
Grond: Momenteel is het afval nog aan de oppervlakte aanwezig op plaatsen waar de deklaag nog niet 
gereed is. Het hek rondom de stortplaats is echter reeds verwijderd. 
Oppervlaktewater: Momenteel en/of op termijn zal door de stortplaats beïnvloed grondwater 
opkwellen naar de polders van het Hoomder Nieuwland en de Prins Hendrik polder. De functie als 
drinkwater voor vee is reeds in het verleden, na aanleg van de stortplaats, gestaakt in verband met het 
verslechteren van de waterkwaliteit. 
Grondwater: Onder de stortplaats en in de aangrenzende duinen bevindt zich lokaal een zoet/brak 
waterlens, die drijft op het zoute water. In verticale en horizontale zin zal zowel het zoete als op den 
duur het zoute water worden beïnvloed door de stortplaats. 
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Bedreigde objecten 
Beoordelingsmatrix potentiële risico’s stortplaats 

BEDREIGDE OBJECTEN BEOORDELING 

1. Mens 
* direct contact (o.a. graven) 0 
* ingestie 

- gewassen 
- drinkwater 
- bodemdeeltjes 
- viswater 

* inhalatie 0 

2. Ecosysteem 
* aquatisch 

- oppervlaktewater + + 
- grondwater + + 

* terrestisch + + 
(natuurbouw, vogeldrinkplaatsen 
en broedplaatsen ten n.w. van de 
vuilstort) 

3. Milieufuncties 
* drinkwaterbereiding 

- oppervlaktewater 
- grondwater 

* irrigatie/proceswater 
- oppervlaktewater + + (veedrenking)* 
- grondwater 

* landbouwgronden 

Legenda 
+ + = direct risico (0-5 jaar) 
+ = risico op termijn (> 5 jaar) 

= geen risico 
? = onbekend 
0 = niet te beoordelen, afdeklaag nog niet gereed 
* = veedrenking wordt in verband met verslechterde oppervlaktewaterkwaliteit reeds niet meer toe- 

gepast 
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7. INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN 

7.1 VERSPREI DINGSPATRON EN VAN EEN EVENTUELE VERONTREINIGING 

Uit de geohydrologische inventarisatie, de veldinspectie en de analyseresultaten blijkt dat ter plaatse 
van de stortplaats een infiltratiesituatie heerst. 
Het geïnfiltreerde water stroomt vervolgens af in de richting van de polder het Hoomder Nieuwland en 
de Prins Hendrikpolder. 
Momenteel en/of op termijn zal dit door de vuilstort beïnvloed grondwater opkwellen en de kwaliteit 
van het polderwater beïnvloeden. 

7.2 GEOHYDROLOGISCHE INVENTARISATIE 

Uit de geohydrologische inventarisatie blijkt dat de bodemopbouw tot circa 50 m - NAP bestaat uit 
matig fijne tot matig grove zanden. Plaatselijk is (bij peilbuis 7 en peilbuis 8) klei aangetroffen op een 
diepte van circa 1 m -NAP. Het is onbekend hoe dik deze kleilaag in de omgeving van de vuilstort is en 
in hoeverre de kleilaag onder de vuilstort aanwezig is en als zodanig een hydrologische barrière vormt. 
Het in de vuilstort geïnfiltreerde water stroomt af naar de polders ten noorden en noordoosten van de 
vuilstort. 

A 

7.3 GRONDWATERKWALITEIT 

Uit de gegevens beschreven in het historisch onderzoek (hfdst. 4), alsmede uit de analyseresultaten van 
het onderhavige onderzoek blijkt dat het grondwater in de peilbuizen 1 t/m 7 en peilbuis 9 beïnvloed is 
door de vuilstort. Het grondwater van peilbuis 8 is (nog) niet beïnvloed door de vuilstort. 
Sinds de analyse van het grondwater is aangevangen (Hoogheemraadschap van de Uitwaterende 
Sluizen; 1974-1991) is een duidelijke toename in de concentratie ammonium, chloride en CZV 
waargenomen: 

ammonium : van 0,6 - 0,8 mg/1 (1974) tot waarden variërend van circa 150 tot circa 500 mg/1 
(1991); 

chloride : van circa 70 mg/1 (1974) tot waarden van circa 400 - 1000 mg/1; 
CZV ; van circa 50 mg/1 (1978) tot waarden van circa 150-200 mg/1. 

7.4 OPPERVLAKTEWATERKWALITEIT 

Uit de gegevens van het historisch onderzoek blijkt (hoofdstuk 4) dat het oppervlaktewater van het 
Hoomder Nieuwland beïnvloed is door de vuilstort. 
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AANBEVELINGEN 

Aanbevolen wordt om een nader onderzoek uit te voeren op basis van de notitie: 

"Projectvereisten voor het onderzoek van de stortplaats ’t Homtje Texel ten behoeve van het opstellen 
van een eindafwerkplan" (bijlage 5). 

In aanvulling hierop wordt aanbevolen om de volgende punten in het onderzoek te betrekken: 

1. bepaling van de dikte en continuïteit van de le scheidende laag onder de vuilstort; 
2. evaluatie van analyseresultaten verzameld door het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende 

Sluizen (1974-1991); 
3. nagaan beïnvloeding van de stortplaats op de polderwaterkwaliteit van de Prins Hendrikpolder en 

polder het Hoomder Nieuwland. 
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Analysegegevens 30-10-1991 
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Pagina 

Opdrachtnummer 

Produktiedatum 

Projektnummer 

1 / 2 
913017 

19/11/91 

1028030 

Omschrijving : Vuilstort 't Horntje 

Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monsterkode: Pb 3 

Pb 6 

Pb 7 

Monsterkode 

Parameter 

Insternamedatum 

eenheid rapportage- 

grens 

30/10/91 30/10/91 30/10/91 

fysisch chemisch onderzoek 

Kaliumpermanganaat getal mg/l 

Ammonium als N mg/l 

Nitraat als N mg/l 

Chloride (vlgns. Mohr) mg/l 

Fosfaat (vrij) als P mg/l 

Sulfaat mg/l 

Carbonaat mg/l 

Bicarbonaat mg/l 

1,5 

0,01 

0,10 

5 

0,01 

1,0 

0,50 

0,50 

220 

220 

0,20 

750 

1,0 
< 1,0 

< 0,50 

3000 

81 

24,1 

< 0,10 

260 

0,76 

170 

< 0,50 

750 

100 

9,2 

0,21 

150 

0,06 

26 

< 0,50 

330 

1,0 3,0 

Metalen (AAS. AES) 

Arseen (Hydride techniek) A9/1 

Cadmium (Grafiet oven) ßg/[ 

Calcium (Vlam) mg/l 

Chroom (Grafiet oven) A9/t 

Kalium (Vlam) mg/l 

per (Grafiet oven) /tg/l 

5od (Grafiet oven) ^9/1 

Magnesium (Vlam) mg/l 

Natrium (Vlam) mg/l 

Nikkel (Grafiet oven) /tg/l 

Zink (ICP) A9/t 

Kwik (vlgns. NEN 6449) A9/1 

2,0 

0,50 

0,10 

2,0 
0,10 

2,0 

5,0 

0,05 

0,20 

10 

100 

0,2 

< 2,0 

< 0,50 

380 

6,2 

190 

< 2,0 

< 5,0 

120 

490 

14 

100 

< 0,2 

< 2,0 

< 0,50 

310 

< 2,0 
120 

< 2,0 

< 5,0 

34 

130 

< 10 

< 100 

< 0,2 

9.7 

< 0,50 

78 

6.7 

34 

8,0 

15 

19 

81 

< 10 

100 

< 0,2 

30 

2,5 

50 

50 

50 

50 

200 

0,5 

100 

10 

200 

200 

200 

200 

800 

2,0 

Gehalogeneerde koolwaterstoffen 

EOX vlgs. VPR AO/t 1,0 2,0 < 1,0 < 1,0 15 70 
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Opdrachtnummer 

Produktiedatum 

Projektnummer 

Omschrijving : Vuilstort 't Horntje 

Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monsterkode: 4 Pb 8 

5 Pb 9 

Monsterkode 4 5 

Parameter 

sternamedatum 

eenheid rapportage- 

grens 

30/10/91 30/10/91 

fysisch chemisch onderzoek 

Kaliumpermanganaat getal mg/l 

Ammonium als N mg/l 

Nitraat als N mg/l 

Chloride (vlgns. Mohr) mg/l 

Fosfaat (vrij) als P mg/l 

Sulfaat mg/l 

Carbonaat mg/l 

Bicarbonaat mg/l 

Metalen (AAS. AES) 

Calcium (Vlam) mg/l 

Kalium (Vlam) mg/l 

Magnesium (Vlam) mg/l 

Natrium (Vlam) mg/l 

1,5 160 76 

0,01 0,99 38,6 

0,10 0,28 < 0,10 

5 260 760 

0,01 2,5 1,3 

1,0 9,1 < 1,0 

0,50 < 0,50 < 0,50 

0,50 560 1300 

0,10 180 280 

0,10 9,5 100 

0,05 35 140 

0,20 170 440 
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913017 

19/11/91 
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 IWACO 
TOELICHTING METHODE VAN ANALYSE 

Filtreren 
De monsters worden zo spoedig mogelijk na monstername gefiltreerd over 
poreus materiaal of over een zeef om onopgeloste stoffen uit het water 
te verwijderen. 

Kaliumpermanganaat getal 
De hoeveelheid kaliumpermagnaat die met de in water aanwezige 
oxideerbare stoffen heeft gereageerd onder de in NEN 6491 genoemde 
omstandigheden, wordt het kaliumpermanganaat getal genoemd. 
De stoffen die permanganaat reeds bij kamertemperatuur in zwak zuur 
milieu snel reduceren, worden buiten beschouwing gelaten. 
Normmethode : NEN 6491 

Ammonium als N 
Ammonium reageert met hypochlorietionen en met salicylaat bij pH van 
ca. 12.6 in aanwezigheid van een katalysator onder vorming van een Klauwgekleurde verbinding. De extinctie bij 655 nm is een maat voor 
et ammoniumgehalte. 

Normmethode : NEN 6472 

Nitraat als N 
In het aangezuurde monster wordt het nitraat door salicylzuur 
genitreerd. De extinctie van de gevormde nitroverbinding wordt 
vervolgens spectrofotometrisch bepaald bij 415 nm en is een maat 
voor het nitraat-gehalte. 
Normmethode : NEN 6440 

Bicarbonaat/Carbonaat 
Het monster wordt getriteerd met zoutzuur tot pH = 8.3 waarbij 
C03 wordt omgezet tot HC03. Daarna wordt met zoutzuur getitreerd 
tot pH = 4.1, waarbij HC03 wordt omgezet tot H2C03. De hoeveelheid 
gebruikt zuur is evenredig met de concentratie C03 respectievelijk 
HC03 in monster. 
Normmethoden : NEN 6532, NEN 6531 

Chloride (vlgns. Mohr) 
"et chloride wordt bepaald door een titratie bij pH 6-8 met zilver- 
ionen in aanwezigheid van kaliumdichromaat als Indikator. De hoeveel- 
heid getitreerde zilver-ionen is equivalent met de concentratie 
chloride. Bromide, cyanide en jodide storen de bepaling. 
Normmethode : NEN 6470 
Interne precisie: 
Chloride (mg/1) Herhaalbaarheid (mg/1) Reproduceerbaarheid (mg/1) 
5-50 1 
50 - 150 4 
150 - 800 4 
800 - 1000 15 
1000- 5000 30 

4 
7 

Fosfaat (vrij) als P 
Alle in het monster aanwezige wateroplosbare fosfaatverbindingen 
ondergaan een kleurreaktie. De extinctie van de gevormde verbinding 
wordt spectrofotometrisch bepaald bij 885 nm. 
Normmethode : NEN 6479 
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TOELICHTING METHODE VAN ANALYSE 

Sulfaat 
Sulfaationen in het monster worden omgezet in bariumsulfaat onder de 
omstandigheden van EPA 375.4. 
De resulterende troebelheid wordt vervolgens turbidimetrisch 
gemeten en vergeleken met een curve die gemaakt is van standaard 
sulfaat-oplossingen. 
Normmethode : EPA 375.4 

Arseen (Hydride techniek) 
Metingen van concentraties aan metalen in oplossingen met behulp 
van een atomaire absorptie techniek. Door het toevoegen van 
natriumboorhydride aan het monster, wordt het te meten element 
omgezet in een gasvormige hydride verbinding. Het hydride wordt 
uit de oplossing verdreven waarna de atomaire absorptie in de damp 
wordt gemeten. Deze absorptie is een maat voor de concentratie 
van het element in de oplossing. 

Cadmium (Grafiet oven) 
Metingen van concentraties aan metalen in oplossingen met behulp 
van een atomaire absorptie techniek. Hierbij wordt de te meten 
oplossing in een grafietoven geïntroduceerd. Bij temperaturen 
variërend van 2000 tot 3000 K vindt vervolgens atomisatie plaats 
en wordt straling van een specifieke golflengte geabsorbeerd. 
De mate van absorptie is evenredig met de concentratie van het 
element in de oplossing. 
Normmethode : ontw. NEN 6458 
Interne precisie: 
Cadmium(Mg/1) Herhaalbaarheid (Mg/1) Reproduceerbaarheid (Mg/1) 
0.5-3 0.2 0.3 

Calcium (Vlam) 
De concentratie calcium in een oplossing wordt gemeten met behulp van 
atomaire absorptie spectrometrie. Hierbij wordt het monster in een 
lucht-acetyleen vlam opgezogen en verstoven. Bij een temperatuur van 
maximaal 2450 K vindt atomisatie plaats en wordt door de atomen I straling van een specifieke golflengte geabsorbeerd. De mate van 
absorptie is evenredig met de concentratie calcium in de oplossing. 
Ter voorkoming van storingen wordt lanthaanchloride aan de oplossing 
toegevoegd. 
Normmethode : NEN 6446 

Chroom (Grafiet oven) 
Meting van concentraties aan metalen in oplossingen met behulp 
van een atomaire absorptie techniek. Hierbij wordt de te meten 
oplossing in een grafietoven geïntroduceerd. Bij temperaturen 
variëred van 2000 tot 3000 K vindt vervolgens atomisatie plaats 
en wordt straling van een specifieke golflengte geabsorbeerd. 
De mate van absorptie is evenredig met de concentratie van het 
element in de oplossing. 
Normmethode : ontw. NEN 6444 
Interne precisie: 
Chroom (Mg/1) Herhaalbaarheid (Mg/1) Reproduceerbaarheid (Mg/1) 
2-10 2 2 
10-20 2 3 
20-30 2 5 
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Kalium (Vlam) 
De concentratie kalium in een oplossing wordt gemeten met behulp van 
atomaire emissie spectrometrie. Hierbij wordt het monster in een 
lucht-acetyleen vlam opgezogen en verstoven. Bij een temperatuur van 
maximaal 2450 K worden de aanwezige kalium atomen aangeslagen. 
Wanneer deze atomen terugvallen naar de grondtoestand wordt er 
straling van een specifieke golflengte uitgezonden. De intensiteit van 
deze straling is evenredig met de concentratie kalium in het monster. 
Normmethode : NEN 6442, NEN 6224 

Koper (Grafiet oven) 
Meting van concentraties aan metalen in oplossingen met behulp 
van een atomaie absorptie techniek. Hierbij wordt de te meten 
oplossing in een grafietoven geïntroduceerd. Bij temperaturen 
variërend van 2000 tot 3000 K vindt vervolgens atomisatie plaats 
en wordt straling van een specifieke golflengte geabsorbeerd. IjDe mate van absorptie is evenredig met de concentratie van het 
element in de oplossing. 
Normmethode : ontw. NEN 6454 
Interne precisie: 
Koper (/ig/1) Herhaalbaarheid (Mg/1) Reproduceerbaarheid (Mg/1) 
10-30 3 4 

Lood (Grafiet oven) 
Meting van concentraties aan metalen in oplossingen met behulp 
van een atomaire absorptie techniek. Hierbij wordt de te meten 
oplossing in een grafietoven geïntroduceerd. Bij temperaturen 
variërend van 2000 tot 3000 K vindt vervolgens atomisatie plaats 
en wordt straling van een specfieke golflengte geabsorbeerd. 
De mate van absorptie is evenredig met de concentratie van het 
element in de oplossing. 
Interne precisie: 
Lood (Mg/1) Herhaalbaarheid (Mg/1) Reproduceerbaarheid (Mg/1) 
40 2 6 

|lagnesium (Vlam) 
T3e concentratie magnesium in een oplossing wordt gemeten met behulp 
van atomaire absorptie spectrometrie. Hierbij wordt het monster in een 
lucht-acetyleen vlam opgezogen en verstoven. Bij een temperatuur van 
maximaal 2450 K vindt atomisatie plaats en wordt straling van een 
specifieke golflengte geabsorbeerd. De mate van absorptie is evenredig 
met de concentratie magnesium in de oplossing. Ter voorkoming van 
storingen wordt lanthaanchloride aan de oplossing toegevoegd. 
Normmethode : NEN 6455 

Natrium (Vlam) 
De concentratie natrium in een oplossing wordt gemeten met behulp 
van atomaire emissie spectrometrie. Hierbij wordt het monster in een 
lucht-acetyleen vlam opgezogen en verstoven. Bij een temperatuur van 
maximaal 2450 K worden de aanwezige natrium atomen aangeslagen. 
Wanneer deze atomen terugvallen naar de grondtoestand wordt er 
straling van een specifieke golflengte uitgezonden. De intensiteit van 
deze straling is evenredig met de concentratie natrium in het monster. 
Normmethode : NEN 6442, NEN 6423 
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Nikkel (Grafiet oven) 
Meting van concentraties aan metalen in oplossingen met behulp 
van een atomaire absorptie techniek. Hierbij wordt de te meten 
oplossing in een grafietoven geïntroduceerd. Bij temperaturen 
variërend van 2000 tot 3000 K vindt vervolgens atomisatie plaats 
en wordt straling van een specifieke golflengte geabsorbeerd. 
De mate van absorptie is evenredig met de concentratie van het 
element in de oplossing. 
Normmethode : ontw. NEN 6430 
Interne precisie: 
Nikkel (Mg/1) Herhaalbaarheid (Mg/1) Reproduceerbaarheid (Mg/1) 
10-30 4 5 

Kwik (vlgns. NEN 6449) 
Bepaling van kwik na destructie van het monster met kaliumpermanganaat 
en kaliumpersulfaat. Het tot Hg(II) geoxideerde kwik wordt tot 
Metallisch kwik gereduceerd en met behulp van een stikstofstroom 
T_n dampvorm door een kuvet geleid. In de kuvet wordt de absorptie bij 
253,7 nm gemeten, m.b.v. AAS. 
Normmethode : NEN 6449 
Interne precisie: 
Kwik (Mg/1) Herhaalbaarheid (Mg/1) Reproduceerbaarheid (Mg/1) 
0.2 - 1 0.2 0.2 
1-20 0.5 1.5 

ICP-Zink 
Meting van concentraties aan metalen in oplossingen met behulp 
van een inductief gekoppeld plasma - atomaire emissie techniek. 
Hierbij wordt de te meten oplossing geïntroduceerd in een argon 
plasma met een temperatuur van ca. 7000 K . In dit plasma vindt 
atomisatie en ionisatie van de elementen plaats, gevolgd door 
emissie van straling van karakteristieke golflengte(n). De 
intensiteit van de straling is evenredig met de concentratie 
van de elementen in de oplossing. Door selectie van de golf- 
lengte (n) kunnen meerdere elementen vrijwel simultaan gemeten 
Iworden. 
interne precisie: 
Zink (mg/1) herhaalbaarheid(mg/1) reproduceerbaarheid(mg/1) 
0.1-1 0.05 0.1 
1-12 0.1 

EOX vlgs. VPR 
Extraheerbaar organische halogeen verbindingen (EOX) worden uit het 
watermonster geëxtraheerd met petroleumether bij pH 2 en pH 9. 
Het extract wordt ingedampt en de organohalogenen worden vervolgens in 
een hete kwartsbuis geïnjecteerd waardoor de organohalogenen worden 
omgezet in overeenkomstige waterstofhalogeniden, die vervolgens 
microcoulometrisch worden bepaald. 
Normmethode : NEN 6402, VPR C88-15 
Interne precisie: 
EOX (Mg/1) Herhaalbaarheid (Mg/1) Reproduceerbaarheid (Mg/1) 
10 3 5 
30 6 8 
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HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE UITWATER EN DE SLUIZEN 

IN KENNEMERLAND EN W E ST F R I E S LAN D 
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' 
Technische Dienst 

Bestuur waterschap Texel 
Postbus 62 ■ 
D E N B U R G (TEXEL) 

Bijlagen: 

Uw kenmerk: 
Uw brief 

_ O-ITCT/TTT EDAM. 3 no V .19 7 5 
Ons nummer. 81/61/ xAJ. 

Onderwerp: invloed vuilstortplaats 
’ t Horntje 

n '1U aneustus 197 5 werd wederom een onderzoek gedaan 

Op bijgaande analysestaat zijn de resultaten van het 
onderzoek vermeld. . 

Tn totaal werd 4 maal een onderzoek'gedaan. Bijgaand is In -overzicht gegeven van de resultaten van 
®ne onderzoekingen en dejiaaruit gevormde oonclusae. 

0 \V 

Vooreensiui^^ 
ded,rec.eurvande^cn3pVfn(Je 

— '-n"en’er,an Uilwaïerenoe 

enWestf<'«'and- 

Directeur Technische Dierst, 

u n 



HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN 

IN KENNEMERLAND EN W E ST-FR I E S LAN D 

Overzicht onderzoek vullatortplaats »t Horntie. 

Om een mogelijke nadelig® invloed van de vuilstortplaat* 
t Horntje op de kwaliteit van het omliggende polderwater 

te kunnen nagaan, word op een viertal punten het polder- 
water op 17 september 1974, 17 maart, 15 mei en 14 augus- 
tus 1975 bemonsterd voor een chemisch—biochemisch onder- 
zoek. 

Op bijgaande overzichtstaat zijn een aantal belangrijke 
analyseresultaten overzichtelijk aamengevat. 

Hieruit blijkt, dat, chemisch—biochemisch gezien, op de 
punten 1 en 2 vrijwal steeds water van een redelijke tot 

^rwaliteit aanwezig was, met een laag gehalte 
Over het algemeen is het polderwater vrij 

ondiep en in augustus 1975 was de poldersloot op punt 2 
geheel droog. 
Hat polderwater op punt 3 bleek doorgaans ook van rede- 
lijke tot vrij goede kwaliteit maar het chloridegehalta 
vertoonde zeer grote schommelingen. 
Ook op punt 4 kwamen zeer grote schommelingen in het 
chloridegehalte voor terwijl bovendien het polderwater 
op dit punt van veel mindere kwaliteit was dan op de 
andere punten. 
De gevonden BZV5-waarden waren soms vrij hoog en hoewel 
in het water een sterke algengroei werd aangetroffen wer- 
den de hoge BZV5—waarden daardoor niet geheel veroorzaakt 
en zal mede een andere vervuiling van het water, mogelijk 
door in da nabijheid aanwezige bebouwing, aanwezig zijn 
geweest. 
De soms zeer hoge chloridegehalten wijzen op zoute kvel- 
verschijnsalen. De sterk wisselende zoutgehalten zullen 
een ongunstige invloed hebben op de waterplantengroei, 
een grotere afsterving veroorzaken en daardoor een toene- 
mende organische vervuiling veroorzaken. 

Op de vuilstortplaats zijn een viertal peilbuizen ge— 
die op 17 september werden bemonsterd. 

Peilbuis XI was droog. 

Het water in de peilbuizen was niet vervuild en had een 
BZV5-waarde van 1 4 2 mg per liter een chloridegehalte 
van + 70 mg per liter en een gehalte aan NH4-N van 0.6 
a 0.8 zag per liter. 
Tijdens de bemonstering dh mei 1975 waren de peilbuizen 

Technische Dienst 
Nr. 61652/111 

droog 
\ 

Gezien en akkoordi 
Directeur van de Technische Dienst. 
N n /AA/ n / * ii . 

Zdam, 13 oktober 1975. 
Afdeling Laboratorium. 
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Hoogheemraadschap van de Uitwaterende 
Sluizen tn Kennemerland en Westfriesland 

Chemisch onderzoek 

Betreffende: 

Datum bemonstering: ^ 4^8 —1_9X5 

Bemonsterd door: H,Go2?*tGr 

Lab.nr.: 55^54 t/m 35236 Bijlage bm 

Omschrijving der monsters:. 

_S.te ekmo n. ,_k_olki t egeno vj r..^e_ewi jk^ 

JiUe_en__monster, .^een .wa±er__iji-_d.e ..sloot.  
^Ste_ekmon._100 m_. _ten_N_vanj.ngarig_ vxiiIsto^tplaat 

'.'iSt.eekinon. 100_mT ten. Z_. van de kro.ontjes^.  

vyctatoejco jcKxt 
kleur 

reuk 

helderheid 

temperatuur in C 

1. gxoen-geeO. 

zw.grond, 

zw.opal_ 
2Ju3— 

in 

geel  

s1oot1•  

zw_. o pal.  

2 9 >.Q  

IV 

bruin  

zw.stank 
zw.tr.   

28,5  

Analyse-resultaten 

1 I pH 

bezinksel in ml/l na 1 uur 

droogrest van het bezinksel 

gloeirest in °b van de droogrest 

5 | indamprest in gewichts 'o 

6 'gloeirest in % van de indamprest 

7 : slibindex (ml/g) 

8 alkaliteit (meq./l tot pH /CaCO 3 *) 

vluchtige vetzuren (azijnzuur) 

10 

11 

12 I 

13 I 

14 I zuurstof ter plaatse * 

15 Izuurstof in % v.d. verzadigingswaarde 

16 iBZV (20°, 5 d.) 

L7 lid. na 1 uur bezinken en dekanteren 

,CZV Idichr.) • 

19 id. na 1 uur bezinken en dekanteren 

20 i methyleenblauwproef in uren 

21 

22 , Kieldahl-N * 
 1  — 

23 iammomum-N " 

24 I nitnet-N * 

25 • nitraat-N * 

26 

27 chloride (d l * 

28 j ortho fosfaat tP04
J") ’ 

29 totaal fosfaat IP04 I * 

30 ! 

31 I 

32 | 

33 | 

34 ah/oer in m3/'etmadl 

35 1 

5.43. 

£4_ 

13_ 

Q.,2.. 

0,02. 
.0,1.... 

34. 

in 

.34.4. 

_43__ 

5  

0,1 . 
0,02 

.0,1 

179 

IV 

8,0_ 

Opmerkingen 

_ Opmerking monster 

.. III.._enkiy Ondiep!. 

26^4 

334_ 

68 

0,1.. 
0,01 

0,6. 

17400 

■ Hoold afdeling Laboratorium' 

/' 
,7'r t 

.. -/ 

uitgearukt in mq per hier 
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1790 E DEN BURC-TEXEL

. onderietp
getnonsteren peilbuizen
stortplaats Texel

cetum

12 maart: 1951
verzonCe

Hierbij doen wij u de resui:aten toekomen van de bemonstering van 3

peilbuizen ter plaatse van de stortplaats in uw gemeente en he: ren

vervoige daarop ar.aJ.:,se:en vn de rondwatermons:ers op de volgende stDfen

en verbindingen:

- arseen, cadmium, chrocrn, koper, kwik, lood, nikkel en zink;
- extraheerbare orEanische halogenen (EOX);
- CZV, N.Kj, N-NH, P-or:ho, C1;
- pH en Ec (merinz in het veld).

De resultaten van het onderzDek zijn opgenomen in bijlage Tevens is he:

toetsingskader uit de ‘Leidraad &demsanering’ opgenomen.
In het grondwater ter olaatse van peilbuis 1 is het gehalte aan kroer is:
gelijk aan ce B-waarde (DO pg/l)
Voorts zijn ton opzichte van de
chroom, nikkel (alleen peilbuis
II en V).

Alleen oer ?laatse van peilbuis 1 is derhalve sprake van verontreiniging
van het fraa:isch grondwater.

crntactpecsccn:
bij{açetn): ais noemC

Cistnct-midOen :cstôus: C044 1301 AÂ amere-5tad

uw kenmerk uw bnef van ons kenmerk

9552 20 februari 1991 1744

Geachte

A-waarde verhoogde gehalten geme:en aan
IV) , N-ammonium en or:hofcsaa: (:eiibuis

<anccor: wisselwec amere-stac :ee(con C320-9411 (ax 032G-22ta9 nanceIsteÇiSor eeuwacon -
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In bijlage 2 zijn per peilbuis de bekende gegevens vanaf 1923 samengevar. 

Peilbuis I . . 

Hec in hec voorgaande besproken gehalte aan koper is laag ten opzien 

het in 1983 gemeten kopergehalte (1.460 pg/1). 

De gehalten aan CZV, N-NH4
+, Cl', alsmede de pH variëren enigszins in 

tijd, doch zijn reiatier consi_=.nt. 

cs var. 

ce 

Peilbuis II en II. 
Vanaf 1988 is een 

gehalten aan over 

constant. 

lichte stijging in de chloridegehalten vaar te nemen; 

ge componenten variëren enigszins, doch zijn reiatier 

de 

Peilbuis IV 
De gehalten aan CZV, N-NH.+ en Cl' in het grondwater uit pei 

eind 1988 sprongsgewijs aanzienlijk toe. 

Voor de loop van 1989-1991 variëren de betreffende gehalten 

niveau, doch blijven reiatier constant. 

ibuis IV nemen 

op dit hogere 

Peilbuis V 
Het CZV in het grondwater uit peilbuis V neemt in 1939 toe. 

neemt dit gehalte weer duidelijk af tot een niveau lager dan 

In het chloridegehalte is vanaf 1988 een duidelijke stijging 
(begin 1989: 1.210 pg/l, begin 1991: 11.500 pg/l). 

In 1990/1991 
in besin 1933 

vaar te nemen 

Uit de door de gemeente aangegeven overheersende 

freatisch grondwater blijkt dat de peilbuizen Iv 

strooms van de stortplaats zijn gelegen. Op oasis 

ken resultaten kan gesteld worden dat beïnvloedin 

grondwater ter plaatse optreect en dat deze oemv 

peilbuizen ÏV en V worct waargenomen. 

stromingsrichting van ' 

en V het meest beneden 

van de voorgaand besp 

,g van de kwaliteit van 

■loading juist in deze 

o - 

he 
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?.anbevolen wordt om ter referentie een peilbuis te plaatsen (ten behcev.

van periodieke bemonstering) bovenstrooms van de stortplaats.

Tevens-wotdt--aanbevolen om de stortplaats na de exploitatie van een

bovenafdichting e voorzien, teneinde de hoeveelheid perociaat te

Wrïwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn gaarne

bereid één en ander mondeling nader toe te lichten. Tevens kunnen dan

eventueel noodzakelijke vervoigmaatregelen besproken worden.

Hoogachtend,
Ingenieursbureau ‘Oranjey6ud’ B.V.

Afdeling Bodem, Water n—-ilieu

l7 t4

ILeL L%LC



Bijlage 1: Analva ereauliat-a; 
(jena^ian in cuc 

? 9 i Lbui sr.unme r 
Fil-ardie?ca 

Arseen 
Cadmium 
Chscom 
Koper 
Kwii 
Lood 
Nikkel 
Zink 

ÏCX 

C~f (m?/!) 
N“KJaldahl (mg/L) 
N'Ammonium (mg/i) 
Orthodosfaat (tng/1) 
Cniorida (mg/1) 

=5 (-) 
Er (aS/cm) 

rrsr.dmra—onssar; (22-02-1531) 
:sram ;er isiari 

in :v 
5 

Toeisingswaardan Vr.CM 
A B C 

0.13 

^10 ! 
<^•10 

1,15 
3,9 

135 

< 1 
< 0 

3 
10 

< 0 
2 
5 

30 

,0 
, 10 
3 

, 5 
, 10 

1 
< 0 

11 
1 

< 0 
< 1.0 

11.5 
Zh 

5 
10 
0 
0 
10 

1.4 
0,15 

15.3 
2.7 

<0.10 
1.5 

13 
15 

1.0 
0.20 

1 
1 
10 
0 
2 

10 

15 
0,05 

10.5 150 

30 
2, 

30 
50 

0, 
50 
50 

200 

100 
10 

200 
200 

2 
200 
200 
300 

< 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1,00 

155 
54 

137 
0,33 

520 

133 
39 
32 
0,45 

470 

230 
210 
196 
< 3 , 
720 

430 
450 
453 

0,33 
1330 

150 
31 
23 
0,45 

11500 

2 
0,4 

1000 
200 

3CC0 
700 

7.0 
3,7 

7.0 
2,5 

7.1 
4,0 

5.3 
5 , 1 

7.1 
40,0 

Pb '1 E.'iU- 'J- 

Pb rT S r-l 



iCJö jéAÜÜ&itS lülÜaW-Vi: 

Sijlaga 2: Ti *drae 1<s anai^^erasuiiaian zrrr.c^aiar 

Peilbuis I As -5 Mi Zn ECX CZV H-:<j M*KH4 ? Cl 

25/02/33 
22/03/33 
22/03/33 

07/03/39 
21/03/33 
01/05/33 
13/05/39 
20/05/39 
04/03/33 
14/03/39 
19/09/33 
19/10/39 
28/11/33 

'02/01/30 
24/01/90 
22/02/90 
20/03/90 
23/04/30 
23/05/30 
11/07/30 
11/07/90 
13/09/90 
15/10/90 
05/11/90 

03/01/31 
22/02/31 

0 3 0,3 4,5 1450 0,32 23 3,3 10 

0,13 12,5 50 < 0,10 1.15 3,3 

133 
200 
210 

202 
134 
132 
149 
130 
133 
183 
579 
174 
221 

23 2 
234 
247 
250 
235 
212 
253 
171 
*< 
153 
244 

157 
135 < 1.0 

111 
155 
174 

tZ - 
132 
172 
155 
A. c ■* 
154 
220 
331 
1C 3 
14 3 

143 
173 
23 5 
213 
215 
133 
213 
153 
151 

' e z 
157 

530 7,0 
745 7.0 
725 

0.33 

635 
530 
570 
500 
540 
760 
730 

2200 
410 
555 

710 
650 
755 
740 
530 
720 
755 
520 
740 
550 
335 

325 
520 

3, - 
5 , 5 
7,1 
7,3 

7 \ Z 
7.0 
7 , 0 

/ , - 
7,3 
7.2 
5.3 

Peilbuis Cd Cr Cu Hs Pb Mi PCX CC7 M-SH, ? Cl 

25/02/53 
22/03/33 
22/03/33 

07/03/33 
21/03/33 
01/05/33 
13/05/33 
20/05/33 
04/03/33 
14/03/33 
19/09/33 
13/10/33 
23/11/39 

02/01/90 
24/01/30 
22/02/90 
20/03/30 
23/04/30 
23/05/90 
11/07/30 
11/07/90 
13/09/30 
15/10/30 
06/11/30 

03/01/31 
22/02/31 

0,2 0.2 5,3 31 0,01 < 5 
11D 
177 

107 
33 
39 

257 
34 
31 

101 
45 

125 
134 

14 3 
140 
137 
143 
120 
120 

121 
122 
125 

o - 

30 
102 
107 
103 

30 
32 
37 
37 

iz 
133 

1.0 <0,10 3,9 10,5 < 0,10 2.5 5.3 30 < 1,00 139 33 0.45 

345 

360 
310 
34 0 
535 
235 
230 
325 

1170 
54 

330 

395 
440 
445 
425 
425 
430 
450 
410 
420 
415 
445 

445 
470 

7. 1 

3 . - 
7 , 4 

7 [ 2 
7.2 
7.3 

7.3 

7.3 
7.2 



3ïjlag9 2 : Tijdreeks ar.alvseresultaten grcr.dwaïar ïv*r~/oi5) 

PaiLhuia 212 Aa Cd Cr -r -3 

2S/02/83 Q.4 0,1 6,3 120 < 0,01 9,5 3,3 
22/03/33 
22/08/33 

07/03/89 
21/03/89 
01/05/89 
13/05/89 
20/06/39 
04/03/89 
14/08/89 
19/09/89 
19/10/39 
23/11/89 

|2/01/50 
14/01/90 
22/02/90 
20/03/90 
23/04/90 
23/05/90 
11/07/90 
11/07/90 
13/09/90 
15/10/90 
06/11/90 

03/01/91 
22/02/91 1.5 < 0,10 11.0 4,0 <0,10 < 1.0 11,5 24 

PCX 237 .N-Xj H-XH4 

1.0 

250 
233 
247 

235 
230 
229 
119 
211 
130 
173 
233 
172 
204 

205 
199 
232 
213 
222 
206 
225 
225 
217 
219 
217 

207 
250 210 

134 
134 
233 

303 
279 
229 

76 
211 

130 
214 
155 
153 

147 
137 
153 
20 4 
139 
192 
- * C 

"Z7 
215 
203 
254 

170 
195 < 0,1 

550 
530 

595 
500 
550 
330 
540 
540 
475 
550 
155 
520 

555 
550 
53 5 
705 
700 
710 
745 
730 
730 
750 
770 

740 
720 

7,0 
5.9 

7.3 
6,9 
7.1 
7.3 
7.3 
7.1 
7.1 
7, 
7, 

7, 
7 
7, 
7.1 
7.1 
7.3 
6.9 
5.9 
7.1 

7.2 

Fa Llouia Cd Cr Cu Pb !U Zn PCX er/ N-Kj X-XHi 

26/02/33 
22/03/33 
22/08/33 

07/03/39 
21/03/89 
01/05/33 
13/05/39 

420/06/35 
■34/08/39 
.4/08/89 
19/09/39 
19/10/89 
23/11/89 

02/01/90 
24/01/90 
22/02/90 
20/03/90 
23/04/90 
23/05/90 
11/07/90 
11/07/90 
13/09/90 
15/10/90 
06/11/90 

03/01/91 
22/02/91 

0,4 0,4 2,3 22 0,01 

,4 0,15 16.5 2.7 < 0. 1,5 18,0 15 < 1,0 

37 
90 

434 

520 
475 
509 
504 
459 
431 
127 
454 

512 
459 
453 
453 
501 
427 
425 
255 
1.47 
457 
443 

4 20 
430 460 

55 
S3 

<22 
515 
435 
443 
4 35 

475 
55 

34 4 

597 

515 
431 
4 6 7 
4 4 5 
459 
439 
423 
212 
413 
4 54 
472 

432 
453 0,23 

? c < 
320 

12 50 

1230 
13 90 

30 5 
335 
340 
560 
53 5 
320 
500 
330 

1270 
360 

12 20 
1210 
1200 

355 
370 

4300 
1230 
1240 

345 
1345 

5,9 

7.3 

7,2 
7,4 
7.1 
7, 1 
7,0 
7.2 

6.3 
7.1 
6.3 
7.0 

7.2 
6,9 



1 '*:v ^ ; ‘ 1^.^.’ -~-:V - -• — - 

Bi^aja B : Tl;draa'<a analvaareaul^a^an ar;r.gwa-ar Cvar’/olj) 

PaiLbtaaa V Cr Cu -S Pb 3n ECX CZV N-KJ N-NHi Cl 

25/02/33 
22/02/33 
22/03/33 

07/03/33 
21/03/83 
01/05/33 
13/05/33 
20/05/33 
04/03/33 
14/03/33 
13/03/33 
13/10/39 
f8/ll/SS 

'02/01/30 
24/01/30 
22/02/30 
20/03/30 
23/04/30 
23/05/30 
11/07/30 
11/07/30 
13/03/30 
15/10/30 
06/11/30 

03/01/31 
22/02/31 

0.3 0.1 13 7,5 0,03 7,4 6,3 

< 1,0 3.4 1,1 < 0,10 5,0 10,5 < 1.3- 

344 

313 
354 

433 
510 
533 
243 
552 
551 
545 
133 
473 
454 

433 
402 
375 
335 
273 
255 
275 
423 
254 
130 
217 

173 
150 

203 
221 
242 

45S 
333 
400 
410 
413 

425 
33 

255 
4 66 

232 
243 
221 
236 
203 
200 
213 

94 
134 
136 
250 

123 
23 

1350 7,1 
1920 5,3 
1670 

1210 
1320 
1500 
1530 
2060 
2000 
1380 
520 

2570 
2390 

2930 
2330 
2920 
3210 
3430 
3350 
3310 
1000 
5230 
5330 
5330 

7.0 
5.3 
7.0 
7,2 
7.4 
7.1 
7,0 
7,0 
7.2 

7.0 
7.0 
7.2 
7.0 
7.1 
7.3 
6.3 
5.3 
7.2 
5. 3 
7.0 

5450 7,0 
0,45 11500 7,1 40,0 



Bijlage 4 
Bodemopbouw peilbuis 6 t/m peilbuis 9 
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Bijlage 5 
Projectvereisten voor het onderzoek 
van de stortplaats 't Horntje Texel 

ten behoeve van het opstellen van een eindafwerkplan 
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PROJECTVEREISTEN VOOR HET ONDERZOEK VAN DE STORTPLAATS 
't HORNTJE TEXEL TEN BEHOEVE VAN HET OPSTELLEN VAN EEN 
EINDAFWERKPLAN: 

Aan het eind van het project dienen de onderzoeksresultaten 
inzicht te verschaffen in de volgende punten: 

* een modelmatige beschrijving van de geohydrologische situatie 
ter plaatse van en in de naaste omgeving van het stort ten 
tijde dat het stort nog niet was aangelegd; 

* een ijking van het model op grondwaterstanden en stijghoog- 
ten van een datum waarop het stort nog niet was aangelegd; 

* een kwantitatieve modelmatige beschrijving van de huidige 
geohydrologische inzijgsituatie zonder bovenafdichting; 

* een verificatie van het model op grondwaterstanden en 
stijghoogten behorend bij de huidige inzijgsituatie, met 
het stort in zijn huidige vorm (zonder bovenafdichting); 

* de geohydrologische situatie indien de stortplaats 
wordt voorzien van een afdeklaag (geen afdichting) be- 
staande uit maximaal 0,3 m klei en daarboven 0,7 m zand 
zonder verdere aanvullende beheersmaatregelen; 

* een kwalitatieve beschrijving van de gevolgen van de huidige 
stortplaats aangelegd zonder IBC-criteria en dan met name voor 
wat betreft de kwaliteit van het uittredende water; 

* de huidige aard/raate van verontreiniging en verspreiding 
van deze verontreiniging in het grondwater onder en rondom 
de stortplaats en in het aangrenzende .oppervlaktewater 
(poldersloten van het Hoornder Nieuwland); 

* een kwalitatieve beschrijving van de volgende potentiële 
maatregelen (bovenafdichting/zijafdichting/ringsloot/ring- 
drains/verticale bemaling/combinatiemogelijkheden) om de 
stortplaats conform de IBC-criteria geohydrologisch 

beheersbaar te maken en hiermee samenhangend: 
-een voorspel1ingsberekening, met het geijkte en geverifieerde 
model,, van de hydrologisch meest optimale oplossing; 

-de aspecten op het gebied van bemaling en peiIbeheersing; 
-het onderhoud en de duurzaamheid van het ontwaterings- 
stelsel en de overige IBC-vborzieningen; 

-het inzicht in de grondwaterstanden, stijghoogten, af te voe- 
ren hoeveelheden en kwaliteit van het grondwater die bij de 
hydrologisch meest optimale oplossing behoren; 

* een globale schatting van de aan de potentiële maatregelen en 
de gevolgen hiervan verbonden kosten. 

De randvoorwaarden die gelden voor dit project: 
i 

* de uitvoeringsduur voor dit project inclusief een concept- 
fase is beperkt tot 2 a 3 maanden; 

* aard en type van een eventuele bovenafdichting maken geen deel 
uit van dit onderzoek. 



Bijlage 6 
Analyseresultaten polderwater Hoornder Nieuwland 1988-1989 
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ÜLDER HOGRNDER NIEUWLAND EN DE KUIL SL T.H.V. INRIT VUILSTORT DE HORN 
Funktïes : nA k 

Monsterpunt nr 
AFw. eenheid 

nderzocht door 

OROOfj 
OSCl 3 

US ( US 

kaartblad: 9E coord! 11319 55S2S 

Watertype : SLO 
nr : S01005 ) soort onderzoek: polderwater 

datum ti id terno l! 02 ZVP BZV CZV N03-N NH4-N NH3 Kjel-N tot N 
J “CP!

mg/l me/1 me/1 mg/1 mg/1 ug/1 me/l__me/l_ 

20 APR 38 
20 UUN 38 

'19 UUL S3 
-15 AUG 88 
19 SEP 88 
25 OKI 88 
10 NOV 88 
15 DEC 88 

;12 JAN 89 
- 9 FEB 89 

iMRT 89 

13.45 
13.40 
14.08 
13.50 
12.42 
13.27 
13.36 
13.15 
13.20 
12:45 
13.05 

14, 
17, 
16, 
17.0 
14.5 
11 , 

11 , 
8, 
6, 

5; 
8, 

10 
19 

0 
1 
3 
1 
1 
5 

11 
20 
14 

3 101 
4 201 

.3 

.6 

.6 

.6 

.9 

.7 

minimum 5.5 
50-percentiel 11.5 
75-percentiel 15.6 
maximum 17.0 
gemiddelde 11.3 
st.deviatie 4.3 
aantal metingen 11 

0 
5 

14 

13 
35 
15 
15 
51 
94 

.8 165 

.8 127 

-************************* 
Periode JAN 77 t/m MRT 89 
************************* 

8 
9 
0 

8 
51 

121 
20.8 201 
'8.3 75 

7.5 67 
11 11 

5 
22 

7 
6 
6 
4 
8 
3 
O VJ 

13 
14 

3 
7 

12 
22 

9 
6 

1 1 

0 
0 

15 
24 
21 

6 
1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

3 
6 

,0 
0 

,0 

o 
o 

11 

1 
3 

,7 
24.0 
5.7 
9.4 

1 1 

30.0 
43.0 
36.0 
45.0 
48.0 
48.0 
64.0 
43.0 
33.0 
28.0 
19.0 

19 
43 
47 

39 
12 

196 
171 
210 
142 
497 
125 
161 
353 
693 
286 
156 

9 
3 
4 
5 
5 
9 

125 
196 
336 

64.0 693 
272 
178 

11 

9 
9 
5 
6 
3 
cr 

11 

30.0 
58.0 
52.0 
49.0 
52.0 
52.0 
71.0 
44.0 
38.0 
35.0 
21.0 

21.0 
49.0 
52.0 
71.0 
45.6 
14.0 

1 1 

31.6 
58.1 
52.1 
49.1 
52.1 
52.1 
71 
44 
53 
59 
42 

31.6 
52. 1 
56.8 
71 .3 
51.4 
10.2 

1 1 

“tfatunr 

^ÄPR-SS 
-2ÄrUN 88- 
-1-9 2JUL-88- 
-15-"AUG 88 
-19 SEP-88 
25 OKT 88 
-10 NOV :88 
-15 DEC" 88" 
-12—JAN 89 
"9 FEB-89- 
14- MRT '89 

0-P 
mg / 1 

0.20 
0.33 
0.58 
0.35 
0.56 
0.43 
0.45 
0.11 
0.03 
0.03 
0.03 

tct-P 
mg/ 1 

0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

35 
85 
92 
6 2 
76 
80 

,71 
,24 
,42 
,80 
,23 

Cl gel . h SO4 
rn g / l u s / c rn m g /1 

315 
345 
310 
315 
335 
315 
360 
300 
325 

Ch-A 
ug/1 

50 
429 

53 
49 

3 
8 

10 
O u 

499 
878 
111 

Ch-A 
Faeo 

FEN 
ug/1 

E.COLI 
MPN/ml 

0.90 
5.10 

65.00 
18.60 
42.00 
4.20 

15.00 
0.20 
0.80 

50.00 
1 .60 

pH 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
7 
7 

4 
1 

,3 
,0 
,6 
, 1 
, 1 
,7 ■y 
.9 
.7 

dr z 
cm 

> 30 
>-20 
> 30 
>-15' 
> -i o - 

>-15 
>-15 
>-30- 
>-15- 

- -20 - 
>-4Q- 

rn i n i rn u m 0 , 
50-percentiel0, 
75-percentiel 0, 
maximum 0, 
gemiddelde 0 
st.deviatie 0 
aantal 

03 
33 
44 

21 
1 1 

23 
71 
80 

,92 
,61 
, 25 

1 1 

300 
325 
343 
360 
327 

19 
1 1 

8 
50 

350 
878 
191 
287 

1 1 

0.20 
5.10 

36.15 
65.00 -8 
18.49 7 
23.12 0 

11 

.0" --1-Q- 

.4 —20- 

.7 —: 30 

.2 40- 

.5 -22- 

.4 -9 
11 “-1-1- 



Moo»'^c!<ev' O leocco ICXIAGI 

5003 

iVru Vvi 

min 
507. 
75% 
sax 
gem 
s t. 
aan 

onster. 

]0 01 min 
50% 
75% 
wax 

e fisHev-, gem 

st. 
aan 

0 
0 
1 

, 1 
1 
0 
3 

N03 
mg/1 

0 
0.3 
0.6 
1.9 
0.5 
0.5 

42 

0.2 
0.3 
0, 
0 
0, 
0 

3 
3 
3 
1 
3 

NH4 
mg/1 

. 1 

.7 

.7 

.7 

.7 

.5 
42 

4 
8 
9 

,9 
,7 
,3 
3 

TOT-N 
mg/1 

2.9 
5.5 
6.2 
7.7 
5.4 
1.3 

14 
15 
17 
17 
15 

,02 
3 

Q-P' 
mg/1 

0.08 
0.28 
0.41 
0.64 
0.3 

0.14 
42 

251 .'3 2’6~2.5 ;769T7: 

261.6 286'.6 834.7" 
278.4 289.6 882.3 
‘283.9 290.6898^3 
265.9 __428Q7834V 
16.42 15.23 

:;2--:---0 
64.3 

0.17 11800 7.4 - '3 
0.17^12500 7.8 3 
0.22 13363 7.9 8 
0.24 136510 7.9 rü" 
0.19 <265^ 7.7 5 
0.04 934 0.3 _4 

’ 3 '■ 3 3 "”.73 

T-P Cl pH^ DPZ2  
mg/1 ’nig/1    cm_ mg/1 ■jng/l.. »(«3/1.^ 

0.43 305 7 
0.63 9075 7.4 
0.69 10800 7.6 

1 12700 7.9 
0.64 (884B)7.5 
0.14 2732 0.2 

25 42 42 

/ 

18 117.7 :295'^.62 463.8 — 
30" 174^4 338^7 633.3  
40: 179 rï7347.7^639.7^ 
55 180.6" 350.7_64Ü8_ 

•:"33 " 157 i 6^328 73 579^7^ 
8" 3 4 7 3_ 29.06 100.4_ 

42 0 0 7---0r_ 
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1. INLEIDING 

De Dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland heeft IWACO B.V. op 17 
november 1994 schriftelijk verzocht een offerte uit te brengen ten behoeve van een nader 
onderzoek in het kader van de Wet bodembescherming ter plaatse van de voormalige 
stortplaats ’t Homtje te Texel (Wbb-nummer NH/320/0002/200). 

De ligging van de onderzoekslokatie is weergegeven in figuur 1. De stortplaats ligt op de 
zuidpunt van het eiland Texel, nabij de Mokbaai. 

Bij het verzoek een onderzoeksvoorstel uit te brengen, heeft de provincie een programma van 
eisen (zie bijlage 1) meegezonden, waarmee bij het opstellen van deze offerte rekening is 
gehouden. Tevens is informatie ingewonnen bij de gemeente Texel. 

IWACO heeft op het gebied van onderzoeken ter plaatse van stortplaatsen reeds een brede 
ervaring opgedaan. Ook houdt IWACO zich bezig met de nazorg van stortplaatsen. Een 
selectie van relevante IWACO projecten is weergegeven in bijlage 2. Daarnaast heeft IWACO 
een ruime ervaring op het gebied van geohydrologische modelberekeningen, waaronder ook 
op de waddeneilanden; diverse onderzoeken zijn uitgevoerd op Vlieland en Terschelling in 
opdracht van de provincie Friesland. Verder is bij IWACO van het zuidwestelijk deel van 
Texel reeds een geohydrologisch model beschikbaar. 

2. DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van het nader onderzoek is door de provincie omschreven als: het vaststellen van de 
verspreidingsrisico’s van de bodemverontreiniging (met name gericht op het grondwater en 
mogelijke beïnvloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater). 

Tevens dient het nader onderzoek als basis voor het (indien noodzakelijk) later uit te voeren 
saneringsonderzoek. 

3. ACHTERGRONDINFORMATIE 

Aan de hand van de bij IWACO beschikbare gegevens wordt hieronder kort ingegaan op de 
historie van de stortplaats, het reeds uitgevoerde onderzoek ter plaatse en de belangrijkste 
aspecten met betrekking tot de bodemopbouw en de geohydrologie. 

3.1 HISTORISCHE INFORMATIE 

De stortplaats ’t Homtje is van 1972 tot medio 1991 in gebmik geweest. De oppervlakte van 
de stortplaats is 3,6 hectare; de dikte van het stortpakket is variabel en bedraagt gemiddeld 
7,5 meter. De hoogte van de stort ten opzichte van de omgeving ligt tussen de 7,5 en 10 
meter. De totale inhoud van de stort bedraagt circa 300.000 m3. 
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De stortplaats is ingericht in een voormalige natte duinvallei. Voordat het storten begon, is 
deze vallei geëgaliseerd, waarbij tevens de basis is verbreed. Volgens de gemeente is hierbij 
niet in de kleilaag (scheidende laag) gegraven. Er is geen onderafdichting aangebracht en in 
de beginfase is in het grondwater gestort. Na beëindiging van de stortactiviteiten is de stort- 
plaats voorzien van een afdeklaag, bestaande uit 0,3 meter klei en daarboven 0,7 meter zand. 

Gebaseerd op informatie van de gemeente Texel zijn de volgende afvalstoffen gestort: 

huishoudelijk afval; 
grof huisvuil; 
veegvuil, drijfvuil, marktafval; 
bedrijfsafval; 
bouw- en sloopafval; 
plantsoenvuil, snoeihout, straatkolkenspecie; 
wegverhardingsmateriaal, grond; 
kolkenslib. 

3.2 VOORGAAND ONDERZOEK 

Sinds 1974 zijn diverse malen grondwater- en oppervlaktewatermonsters verzameld door het 
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen; eenmaal ook door Oranjewoud. Het 
merendeel van de monsters is geanalyseerd op macroparameters. 

In februari 1992 is door IWACO het in opdracht van de provincie uitgevoerde oriënterend 
onderzoek afgerond, waarbij onder meer een voorlopige beoordeling van verspreidings- 
patronen van de grondwaterverontreiniging is gemaakt. Hierbij is de bron-pad-object 
benadering gehanteerd. Daarnaast is nagegaan of er daadwerkelijk sprake is van verontrei- 
niging van het grondwater rondom de stortplaats. 

Samenvattend is gesteld, dat in de beginperiode van de stortplaats (1974-1975) nog geen 
invloed van de stortplaats op de kwaliteit van het grondwater en het nabijgelegen oppervlakte- 
water aantoonbaar was. In de periode van 1979 tot 1991 is een duidelijke stijging in de 
concentraties van enkele macroparameters geconstateerd, die werd gerelateerd aan de 
beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit door de stortplaats. 

Op basis van de resultaten van het oriënterend onderzoek werd een nader onderzoek 
aanbevolen. 

3.3 GLOBALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

De bodem onder en rond de stortplaats bestaat tot NAP -45 meter uit matig fijne en matig 
grove zanden van het eerste en tweede watervoerend pakket. Lokaal komt binnen circa NAP - 
6 meter, de eerste scheidende laag voor; het is onduidelijk in hoeverre deze continu aanwezig 
is, hoe groot de dikte van deze laag is en of ze een hydrologische barrière vormt voor de 
verticale verplaatsing van het grondwater onder de stortplaats. 
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Uit stijghoogtemetingen in oktober 1991 blijkt, dat het freatisch grondwater vanuit de 
stortplaats naar het noorden en noordoosten stroomt in de richting van respectievelijk de 
polder Hoomder Nieuwland en de Prins Hendrikpolder. Ter plaatse van de stort heerst een 
infiltratiesituatie; het geïnfiltreerde water kwelt op in de genoemde polders. De stortplaats ligt 
boven een zoet- en zoutwater scheiding. 

Eind 1993 zijn de onttrekkingen in het kader van de drinkwaterwinning ter plaatse van de 
westelijk van de stortplaats gelegen Mokslootvallei gestopt. Dit kan een wijziging in de lokale 
geohydrologie tot gevolg hebben (gehad). Tevens zal de na eind 1991 aangebrachte afdeklaag 
(in het bijzonder de kleilaag) invloed hebben op de lokale geohydrologie. 

In figuur 2 is een schematische dwarsdoorsnede van de stortplaats en de directe omgeving 
daarvan weergegeven. 

4. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

De provincie heeft in haar programma van eisen de fasen aangegeven, waaruit het onderzoek 
dient te bestaan (zie ook bijlage 1). Voorgesteld wordt deze fasen te laten voorafgaan door 
een vooronderzoek, tijdens welke de voor de modelberekeningen en het opstellen van de 
hypothese noodzakelijke gegevens worden verzameld. De onderzoeksfasen bestaan derhalve 
uit: 

fase 1: vooronderzoek; 
fase 2: modelberekeningen; 
fase 3: verificatie hypothese; 
fase 4: risico-evaluatie; 
fase 5: tijdelijke beveiligingsmaatregelen. 

In onderstaande paragrafen wordt verder ingegaan op de per fase uit te voeren werkzaam- 
heden. 

De veldwerkzaamheden en chemische analyses worden uitgevoerd door respectievelijk de 
Milieutechnische Dienst en het Milieulaboratorium van IWACO; beide zijn door Sterlab 
gecertificeerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd conform NNI-normen of -richtlijnen, 
tenzij dit in deze offerte anders is aangegeven. Daar waar NNI-normen of -richtlijnen 
ontbreken wordt aangesloten bij de A-VPR (OKB, september 1988). Tijdens de monstemame 
van grond- en oppervlaktewater worden de pH, EC en temperatuur gemeten. 

4.1 FASE 1: VOORONDERZOEK 

Tijdens het vooronderzoek worden gegevens verzameld, die onder meer van belang zijn voor 
het uitvoeren van de modelberekeningen. Hierbij wordt met name gedacht aan: 

het reeds bij IWACO beschikbaar grondwaterstromingsmodel van de omgeving van het 
onderzoeksgebied (zuidwestelijk Texel), opgesteld in 1988 met betrekking tot de 
drinkwaterwinningen in de Mokslootvallei, dat als basis kan dienen voor de modelbe- 
rekeningen; daarnaast zijn in het kader van deze modelstudie geohydrologische gegevens 
verzameld betreffende onder andere de watervoerende pakketten, doorlatendheid etcetera; 
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literatuurgegevens zoals TNO-IGG (-DGV), Rijksgeologische Dienst, Stiboka en de 
geohydrologische kartering uit 1985 (Provinciale Waterstaat Noord-Holland, afdeling 
2a); 
gegevens met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater, debielen van waterlo- 
pen en waterpeilen (Hoogheemraadschap en/of waterschap; deels al bij IWACO aan- 
wezig) en gegevens over de voormalige onttrekkingen in de Mokslootvallei en overige 
winningen in de omgeving. 

Naast de hiervoor genoemde (bureau)studie is het ons inziens noodzakelijk - onder meer voor 
het ijken/calibreren van het geohydrologisch model - een aantal gegevens "in het veld" te 
verzamelen, die ofwel niet uit de beschikbare informatie kunnen worden gegenereerd, of niet 
van recente datum zijn. 

In het kader van het vooronderzoek worden de volgende veldwerkzaamheden voorgesteld: 

inpeilen van de waterstanden in de nabijgelegen polders, de Waddenzee (nagaan van 
invloed van zeespiegel op het freatische grondwater) en de stijghoogten van het grond- 
water ten opzichte van NAP; hierbij wordt op basis van vooroverleg met de gemeente 
Texel ervan uitgegaan, dat de in het verleden geplaatste peilbuizen 1 t/m 3 en 5 t/m 10 
nog aanwezig en bruikbaar zijn; 
verkrijgen van een indruk van de mate van afstroming en infiltratie van/door de deklaag 
van de stort door de helling en de opbouw van de afdeklaag vast te stellen (karteren en 
waterpassen) alsmede het vaststellen of zich op de stortplaats ingesloten laagten bevinden. 
Tevens wordt van 4 grondmonsters van de kleilaag de zeefkromme (fracties <2, <16 en 
< 50 iim) bepaald; 
indruk krijgen van de mate van opbolling van het grondwater in de stortplaats en inzicht 
in aanwezigheid en variatie in dikte van de scheidende laag door zowel aan de noordwest- 
zijde als de zuidoostzijde direct naast de stortplaats een boring met twee peilfilters te 
plaatsen: één boven en één onder de (verwachte) scheidende laag (de diepte van deze 
boringen wordt vooralsnog geschat op 8 meter); 
vaststellen van de kwaliteit van het uittredende grondwater; in de directe nabijheid van de 
stortplaats wordt (één ä twee dagen na plaatsing) een grondwatermonster genomen uit het 
hiervoor genoemde filter boven de (verwachte) scheidende laag aan de noordwestzijde - 
stroomafwaarts - van de stort en geanalyseerd op een breed pakket parameters. De 
samenstelling van dit pakket is gebaseerd op de resultaten (zoals "tijdreeksen") van reeds 
eerder uitgevoerd onderzoek, mogelijke verontreinigingen als gevolg van andere bronnen 
(bijvoorbeeld bemesting) en benodigde gegevens ten behoeve van de risico-evaluatie. 
Gekozen is voor: 
* macroparameters: barium, natrium, kalium, chloride, sulfaat, fosfaat, nitraat, 

ammonium-stikstof, stikstof-Kjeldahl, carbonaat, bicarbonaat en CZV; 
* microparameters: arseen, zware metalen (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn), EOX, 

VAK, VOH, minerale olie (vluchtig) en fenolen. 

Met betrekking tot beide laatste punten wordt het volgende opgemerkt. Afgeraden wordt de 
aanwezigheid en continuïteit van de scheidende laag te bepalen door het verrichten van 
boringen in de stortplaats zelf. Immers, de scheidende laag is naar verwachting dun en de 
aanwezigheid en dikte is niet te bepalen zonder er doorheen te boren en door deze "per- 
foratie" verspreiding naar het dieper gelegen grondwater te bevorderen. 
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Verder wijzen de analyseresultaten van het grondwater in de directe nabijheid van de stort 
reeds op onderbrekingen. Daarnaast zullen door obstakels in de stortplaats de boorwerkzaam- 
heden uiterst moeizaam zijn uit te voeren. Daarom wordt voorgesteld aan de hand van zowel 
de bestaande gegevens als de tijdens het vooronderzoek verzamelde informatie (bodempro- 
fielen, stijghoogten) door middel van geostatistiek - het interpoleren van de fluctuaties in de 
dikte van de laag en de stijghoogteverschillen in de omgeving - de dikte en continuïteit van de 
scheidende laag ter plaatse van de stortplaats in te schatten. Met deze werkwijze zijn door 
IWACO in de provincie Flevoland goede ervaringen opgedaan. 

4.2 FASE 2: MODELBEREKENINGEN 

Aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek (schematisatie bodem- 
opbouw/geohydrologie) wordt het bestaande grondwaterstromingsmodel aangepast en wordt 
"ingezoomd" op de stortplaats en omgeving. 

Met behulp van het aldus ontstane model en gebruikmakend van de modellen TRIWACO 
(grondwaterstromingsmodel) en TRACE (berekenen van stroombanen) worden verspreidings- 
berekeningen uitgevoerd. Hiermee worden de verspreidingswegen van het water uit de 
stortplaats bepaald. Aan de hand van de stroombaanberekeningen wordt een waterbalans 
opgesteld, waarmee is aan te geven hoeveel en waar water in de sloten en de polders opkwelt 
en hoelang het daarover doet. Voor de "bedreigde objecten" (oppervlaktewater en polders) 
wordt een zogenaamde responscurve opgesteld, waarin staat weergegeven wanneer het water 
uit de stortplaats daar kan worden verwacht en in welke hoeveelheden. 

Bij de stroombaanberekeningen wordt rekening gehouden met de volgende ingrepen: 

- y het stopzetten van de drinkwaterwinningen in de Mokslootvallei; 
- y het aanbrengen van de bovenafdichting op de stortplaats; 

eventuele overige veranderingen, zoals wijzigingen in het polderpeil. 

Er wordt van uitgegaan, dat het zoet/zout grensvlak zich niet in de tijd heeft verplaatst (de 
ligging ervan kan uit de TNO/IGG gegevens worden bepaald). Het zoet/zout grensvlak wordt 
dan ook beschouwd als basis van het model. 

Nadat de grondwaterstroming in kaart is gebracht, zal de verspreiding van verontreinigingen 
worden berekend. Van een aantal stoffen (te bepalen op basis van de resultaten van fase 1) 
wordt de te verwachten concentraties in de sloten en de polders berekend. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met andere bronnen, waardoor (ook) verhoogde concentraties 
kunnen voorkomen, zoals bijvoorbeeld: 

chloride als gevolg van zoute kwel; 
stikstof en nitraat, afkomstig van bemesting van de weilanden; 
verhoogd CZV, eveneens door bemesting. 

Met behulp van de resultaten van deze fase zal een hypothese worden opgesteld ten aanzien 
van zowel de huidige als de toekomstige verontreinigingssituatie in het grondwater. 
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4.3 FASE 3: VERIFICATIE HYPOTHESE 

Nadat is berekend waar het grondwater en de mogelijke verontreinigingen vanuit de stort- 
plaats opkwellen, wordt deze hypothese geverifieerd met chemische analyses van monsters 
van grondwater en oppervlaktewater. Hiermee wordt bepaald of de "voorspelde" beïnvloeding 
reeds aanwezig is en in welke mate. 

Om voldoende onderscheid te kunnen maken tussen verontreinigingen afkomstig uit de 
stortplaats en eventuele andere bronnen, dient een aantal referentiemonsters buiten het 
invloedsgebied van de stortplaats te worden genomen. 

Vooralsnog wordt voor deze fase uitgegaan van de volgende veldwerkzaamheden: 

binnen het invloedsgebied van de stortplaats (verificatie): 
* plaatsen van 2 peilbuizen in de polder Hoomder Nieuwland; 
* plaatsen van 2 peilbuizen in de Prins Hendrikpolder; 
* verzamelen van 4 oppervlaktewatermonsters (in 2 relevante watergangen per 

polder); 

buiten het invloedsgebied van de stortplaats (referentie): 
* plaatsen van 1 peilbuis in de polder Hoomder Nieuwland; 
* plaatsen van 1 peilbuis in de Prins Hendrikpolder; 
* verzamelen van 2 oppervlaktewatermonsters (1 stroomopwaarts in beide hiervoor 

genoemde watergangen). 

De filterstelling van de peilbuizen bedraagt 1 tot 2 meter beneden de grondwaterspiegel. De 
diepte van de boringen wordt geschat op 3,5 m-m.v. Grondwatermonsters worden de dag na 
plaatsing verzameld. De keuze van de te analyseren parameters is afhankelijk van de 
resultaten van de voorgaande fasen. Bij het opstellen van de kostenraming voor deze fase is 
vooralsnog uitgegaan van analyse van alle grond- en oppervlaktewatermonsters op enkele 
macro- en enkele microparameters (rekening houdend met zowel verspreiding van verontrei- 
nigingen vanuit de stortplaats als verontreinigingen, afkomstig van andere bronnen, zoals 
bijvoorbeeld bemesting). Uitgegaan is van: 

macroparameters: chloride, ammonium-stikstof, stikstof-Kjeldahl, sulfaat, fosfaat en 
nitraat; 

microparameters: arseen, zware metalen (Cr, Cu), VAK en VOH. 

Het definitieve veldwerk- en analyseplan wordt aan de hand van de resultaten van fase 2 in 
overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 

De resultaten van deze veld- en analysewerkzaamheden worden getoetst aan de vooraf 
opgestelde hypothese. Indien een en ander niet met elkaar overeenstemt, wordt in overleg met 
de opdrachtgever de vervolgstrategie aangepast. 
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4.4 FASE 4: RISICO-EVALUATIE 

In aanvulling op de inventarisatie van risicowegen en bedreigde objecten (oriënterend 
onderzoek) worden de risico’s als gevolg van uittreding van verontreiniging vanuit de stort 
geëvalueerd. Hierbij ligt de nadruk op verspreiding van de verontreinigingen via het 
grondwater en beïnvloeding van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in de 
omgeving. 

Voor de huidige situatie worden de analyseresultaten uit fase 3 getoetst aan de betreffende 
nonnen. Voor drink- en oppervlaktewater wordt uitgegaan van de normering, zoals is vastge- 
legd in de Evaluatienota Water (1994). Voor veedrenking zijn (nog) geen landelijk vast- 
gestelde normen beschikbaar; voorgesteld wordt uit te gaan van de Attenderingswaarden voor 
Waterkwaliteit (Huinink, Informatie- en Kenniscentrum Akker- en Tuinbouw; 1987). 

Daarnaast zal op bovenstaande wijze een uitspraak worden gedaan over de te verwachten 
risico’s in de toekomst op basis van de verspreidingskansen (in een situatie waarbij geen 
verdere saneringsmaatregelen worden getroffen; "nuloptie"). 

4.5 FASE 5: TIJDELIJKE BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

Op basis van de risico-evaluatie wordt aangegeven of beheers- en/of saneringsmaatregelen 
noodzakelijk wordt geacht en in hoeverre voorafgaand aan een eventuele sanering (tijdelijke) 
beveiligingsmaatregelen zouden moeten worden genomen. 

Het onderzoek zal worden besloten met aanbevelingen betreffende noodzakelijke (en 
relevante) beheers- en/of (tijdelijke) beveiligingsmaatregelen. 

5. PLANNING EN RAPPORTAGE 

In nevenstaand schema is een planning weergegeven van de hiervoor beschreven werkzaam- 
heden. 

De resultaten van fase 1 tot en met 4 worden - met een voorstel voor fase 5 - in een interim- 
rapport gepresenteerd. Na overleg met de opdrachtgever en overige betrokkenen wordt 
vervolgens fase 5 uitgevoerd. In het concept-eindrapport wordt dan het gehele nader 
onderzoek gerapporteerd. Na overleg wordt het definitieve rapport geleverd. 

Tussentijds zal telefonisch overleg met de opdrachtgever plaatsvinden voor de definitieve 
invulling van fase 3 alsmede indien de resultaten van een fase (in relatie tot het vervolg) 
hiertoe aanleiding geven. 

Het interimrapport en het concept-eindrapport worden in vijfvoud geleverd. Het definitieve 
eindrapport wordt in tienvoud geleverd. 

IWACO B.V. Vestiging West 



10.5090.0 N.O. ’t Homtje - Texel 
Offerte 
8 december 1994 

pag. 8 

KOSTEN EN VOORWAARDEN 

De totale kosten van het in deze offerte beschreven nader onderzoek (fase 1 tot en met 5) 
worden geraamd op ƒ 47.800,00, exclusief B.T.W. Een gedetailleerde raming van de 
advieskosten is opgenomen in bijlage 3; een indicatieve raming van de veldwerk- en 
analysekosten voor fase 3 is opgenomen in bijlage 4. In het kader van dit onderzoek wordt op 
de veldwerk- en analysekosten een korting van respectievelijk 5 % en 15% gegeven. 

Gezien de aard en omvang van de aangeboden werkzaamheden, stellen wij voor als grondslag 
voor het in rekening brengen van ons honorarium de werkelijk bestede tijd en de geldende 
uurtarieven te nemen, alsmede de overige voor de uitvoering van de opdracht gemaakte 
kosten. Vanwege de looptijd van het project zullen de advieskosten u in 4 termijnen in 
rekening worden gebracht volgens onderstaand schema. Bij de einddeclaratie zullen de totaal 
in rekening gebrachte kosten worden gespecificeerd. 

Indien tijdens het onderzoek in belangrijke mate wordt afgeweken van de geplande werk- 
zaamheden, zal hierover tijdig overleg met de opdrachtgever worden gevoerd, mede gezien 
de mogelijke financiële consequenties. Verrekening van eventueel hieruit volgend meer- of 
minderwerk zal plaatsvinden op basis van de eenheidsprijzen als genoemd in bijlage 3. 

Schema declaratietermijnen 

Termijn Percentage van het to- 
taalbedrag 

Bedrag (Hfl) Tijdstip declaratie 

30% 

30% 

30% 

10% 

14.340 

14.340 

14.340 

4.780 

Na opdrachtverlening 

Na afronding veldwerkzaamheden fase 1 

Na indiening interimrapport 

Na akkoord definitief eindrapport 

Totaal 100% 47.800 

Alle in deze aanbieding vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Declaraties dienen binnen 30 
dagen te worden voldaan. Deze aanbieding is geldig tot 1 maart 1995. 

Als grondslag voor de rechtsverhouding tussen de provincie Noord-Holland, Dienst Milieu en 
Water, en IWACO B.V. zal de "Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en 
adviserend Ingenieursbureau" (RVOI-1987) van toepassing zijn, voor zover hiervan in deze 
aanbieding, respectievelijk in de opdrachtbevestiging niet wordt afgeweken. 
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WET BODEMBESCHERMING 

PROGRAMMA VAN EISEN 

NADER ONDERZOEK 

STORTPLAATS 't HORNTJE te TEXEL 

projectcode NH/320/002/200 

Provincie Noord-Holland, 
Dienst Milieu en Water, 
Bureau Bodemsanering, 
Haarlem. 
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1. INLEIDING 
Op de locatie is door het adviesbureau Iwaco een oriënterend 
onderzoek uitgevoerd, waarin geconcludeerd wordt dat een nader 
onderzoek naar de verspreiding en risico's van de aangetroffen 
verontreiniging noodzakelijk is. 

Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het rapport betref- 
fende het onderzoek (van februari 1992), welke als bijlage is 
bijgevoegd bij dit programma van eisen. 

2. DOEL VAN HET ONDERZOEK 
Uit het oriënterend onderzoek blijkt, dat de kwaliteit van het 
grondwater beïnvloed wordt door de stortplaats. Daarnaast 
blijkt dat het oppervlaktewater in de omgeving van de stort- 
plaats beïnvloed wordt. 

Het nader onderzoek heeft als doelstelling: 
het vaststellen van de verspreidingsrisico's van de bo- 
demverontreiniging (m.n. gericht op het grondwater en 
mogelijke beïnvloeding van de kwaliteit van het opper- 
vlaktewater) . 

Tevens dient het nader onderzoek als basis voor het (indien 
noodzakelijk) later uit te voeren saneringsonderzeok. 

3. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Modelberekeningen 
Kern van het nader onderzoek is het vaststellen van de risi- 
co's voor verspreiding. Daarvoor is het noodzakelijk om een 
modelmatige beschrijving en schematisatie te maken van de 
geohydrologische situatie ter plaatse van de stortplaats en de 
directe omgeving. Bij de berekeningen dient ervan te worden 
gegaan, dat de stortplaats sinds medio 1991 is voorzien van 
een afdeklaag, bestaande uit 0,3 m klei en daarboven 0,7 m 
zand. 

Aan de hand van de modelberekeningen dient een hypothese van 
de omvang van de verspreiding naar het grondwater en naar het 
oppervlaktewater opgesteld te worden. 

Veldonderzoek 
De hypothese wordt vervolgens getoetst met metingen en het 
nemen/analyseren van grondwater- en eventueel oppervlaktewa- 
termonsters. Daartoe zal veldonderzoek verricht moeten worden. 

Tevens zal de dikte en continuïteit van de eerste scheidende 
laag onder de stortplaats bepaald moeten worden. 

Risico-evaluatie 
Na ijking van het model wordt vervolgens een beschrijving van 
de kwaliteit van het uittredende water van de stortplaats 
beschreven en de verdere verspreiding daarvan. Bij de ijking 
van het model worden de analyseresultaten verzameld door het 
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen (1974-1991) 
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meegenomen. 

Dit moet leiden tot een evaluatie van de verspreidingsrisico's 
van de huidige stortplaats zonder dat saneringsmaatregelen 
worden getroffen. Dit geldt zowel voor de beïnvloeding van de 
oppervlaktewaterkwaliteit als van de grondwaterkwaliteit van 
de Prins Hendrikpolder en het Hoornder Nieuwland. 

Tiideliike beveiligingsmaatregelen 
Afhankelijk van de verspreidingsrisico's dienen mogelijk 
tijdelijke beveiligingsmaatregelen (vooruitlopend op een 
eventuele sanering) te worden genomen. Indien dit het geval is 
dient te worden aangegeven waar deze uit kunnen bestaan. 

4. MONSTERNEMING, MONSTERCONSERVERING, VOORBEHANDELING EN 
ANALYSE VAN DE MONSTERS 

Het veldwerk, de monsterneming, de monsterconservering, de 
voorbehandeling en analyse van de monsters dienen conform de 
geldende NEN- of NPR-voorschriften verricht te worden. Is een 
betreffende norm nog niet beschikbaar dan dient volgens de 
betreffende Voorlopige Praktijkrichtlijn (VPR) gewerkt te 
worden, voorzover deze bestaat en van toepassing is. 

De chemische analyses dienen STERLAB-erkend te zijn. Het 
laboratorium dient te beschikken over een STERLAB-erkend 
kwaliteitsborgsysteem. 

Het adviesbureau dient rekening te houden met de aanwezigheid 
van kabels en leidingen, e.d. en zorgt ervoor dat geen schade 
wordt veroorzaakt. Het adviesbureau is verantwoordelijk voor 
het treffen van de benodigde veiligheidsmaatregelen bij de 
uitvoering van het onderzoek. Het adviesbureau dient een WA- 
verzekering afgesloten te hebben voor schade aan werken en 
eigendommen van de opdrachtgever dan wel van derden. Vrijko- 
mende verontreinigde grond dient door het adviesbureau op 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze te worden afgevoerd en 
verwerkt. 

Voorafgaand aan het onderzoek dient toestemming verleend te 
zijn door de eigenaren voor het betreden van particulier 
terrein. Indien geen toestemming wordt verkregen neemt het 
adviesbureau contact op met de opdrachtgever. 

5. RAPPORTAGE 
De resultaten van de modelberekeningen, het veldonderzoek en 
de risico-evaluatie dienen apart gerapporteerd te worden. In 
een tussentijds overleg kan dan vastgesteld worden in hoeverre 
saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

In het eindrapport dienen minimaal de volgende punten worden 
behandeld: 

Algemene gegevens: 
adres, kadastrale aanduiding en ligging van het 
terrein waarop de verontreiniging zich bevindt; 
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een kadastrale kaart, waarop de stortplaats is aan- 
gegeven; 
het gebruik van de bodem en een lokatiekaart waarop 
dat aangegeven staat; 
naam en adres van gebruiker en/of eigenaar van het 
terrein waarop de verontreiniging zich bevindt; 

Een evaluatie van de resultaten van het oriënterende 
bodemonderzoek; 
Beschrijving van de bodemopbouw en de geohydrologische 
schematisatie; 
Het vaststellen van de potentiële verspreiding (m.b.v. 
een verspreidingsmodel); 
De motivatie van de gekozen plaats en dieptes van de 
waarnemingsfliters en plaats van te nemen oppervlaktewa- 
termonsters, rekening houdend met de lokale en regionale 
stromingsrichting en een zo groot mogelijke trefkans 
(e.e.a. aan de hand van de modelberekeningen); 
De motivatie van het analysepakket; 
Een kaart met de plaats van boringen en waarnemingsfil- 
ters, horizontaal ingemeten, verticaal gewaterpast t.o.v. 
NAP, en gecodeerd naar plaats; 
Resultaten van de boringen in de vorm van getekende boor- 
profielen conform NEN 5104, met weergegeven de peilbuis, 
de monsternemingsdiepten en de zintuiglijke waarnemingen; 
Tabel met een overzicht van de waterpassingen van de 
peilbuizen (maaiveld en bovenkant peilbuis), de gemeten 
grondwaterstand, de (zintuiglijke) waarnemingen tijdens 
de monsterneming (bijv. drijflaag), de gemeten pH en EG 
Een interpretatie van de stijghoogtegegevens t.a.v. het 
stromingspatroon van het grondwater samen met een isohyp- 
senkaart; 
Analyseresultaten van de verdachte stoffen weergegeven 
per waarnemingsfliter, met aangegeven de overschrijdingen 
van s-, i- en (s+i)/2-waarden; 
De analyserapporten met daarop aangegeven de gehanteerde 
analysemethoden en -voorschriften; 
Berekening van de s- (s+i)/2- en i-waarden aan de hand 
van de percentages organisch stof en lutum, gepresenteerd 
in een tabel met een toelichting op het gebruik van deze 
waarden; 
Een kaart en dwarsprofiel met daarop weergegeven de loka- 
tie van de stortplaats, en een weergave van de bodemop- 
bouw ; 
Kaarten en dwarsprofielen van de verontreinigende stoffen 
met iso-concentratielijnen (s-, i- en (s+i)/2-waarde), 
waaruit een duidelijk beeld van de omvang en de versprei- 
ding van de verontreiniging blijkt; 
Interpretatie van de lokale verontreinigingssituatie in 
relatie tot het mogelijke risico's van de verontreini- 
ging; 
de resultaten van het toetsen de hypothese van de omvang 
van de verontreiniging met de modelberekeningen aan de 
hand van bemonstering van het grondwater; 
Aanbevelingen ten aanzien van de eventueel te treffen 
tijdelijke beveiligingsmaatregelen; 
Aanbevelingen en aandachtspunten voor een eventueel beno- 
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digd aanvullend (sanerings)onderzoek. 

6. OFFERTE, ORGANISATIE EN PROCEDURE 
Het opstellen van de offerte dient te geschieden op basis van 
de hiervoor gestelde eisen en de resultaten van voorgaande 
onderzoeken. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de 
Dienst Milieu en Water (dhr. J. Rem, tel. 023-143713) of de 
dhr. W. Warmerdam, tel. 023-143386). 

Ten aanzien van het onderzoek dienen de kosten zo nauwkeurig 
mogelijk te worden gespecificeerd met vermelding van eenheids- 
prij zen. 

Aangegeven dient te worden in offertes en rapportages welke 
werkzaamheden uitbesteed zijn aan derden (bijvoorbeeld veld- 
werk, of chemische analyses), en door welke instantie die 
uitbestede werkzaamheden worden uitgevoerd. Bedongen kortingen 
op uitbestede werkzaamheden, zoals veldwerk en chemische 
analyses, dienen volledig te worden doorberekend. 

In de offerte moet rekening worden gehouden met tussentijds 
overleg met de opdrachtgever over het interimrapport en het 
concept-eindrapport. 

Het interimrapport en het concept-eindrapport dienen in 5- 
voud, het eindrapport dient in 10-voud te worden geleverd. 

Tevens dient aangegeven te worden welke projectleider(s) en/of 
projectadviseurs bij het onderzoek is (zijn) betrokken. Het 
curriculum vitae van de projectmedewerkers dient bij de offer- 
te te worden vermeld. 

Een tijdplanning van alle te verrichten werkzaamheden vormt 
onderdeel van de offerte. 

De Dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland is 
opdrachtgever. 

De offerte dient in 5-voud bij de opdrachtgever te worden 
ingediend en zal worden beoordeeld op financiële en kwali- 
teitsaspecten . 
Voor het uitbrengen van de offerte zullen geen kosten in 
rekening kunnen worden gebracht, noch zullen aan het uitbren- 
gen ervan rechten kunnen worden ontleend. In de offerte kan 
geen post rekenvergoedingen worden opgenomen. 

In de offerte en alle andere dit project betreffende corres- 
pondentie en rapportages dient de projectcode NH/320/002/200 
te worden vermeld. 

BIJLAGE: 

1. Rapport Iwaco betreffende het oriënterend onderzoek. 
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Selectie van relevante door IWACO uitgevoerde en in uitvoering zijnde projecten 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 

Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 

Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 

Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Oriënterend onderzoek stortplaats Blikkenburg te Zeist 
Provincie Utrecht/Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij/Waterschap Kromme Rijn 

Oriënterend onderzoek stortplaats ’t Homtje te Texel 
provincie Noord-Holland 

Oriënterend onderzoek stortplaats Kersweg te Amerongen 
Provincie Utrecht 

Oriënterend onderzoek stortplaats Kleermakerslaan Vleuten-De 
Meem 
Provincie Utrecht 

Nader onderzoek en monitoring vuilstort Prooyenlaan te Naaldwijk 
Provincie Zuid-Holland 

Nader onderzoek vuilstort Nootdorp 
Provincie Zuid-Holland 

Nader onderzoek en Monitoring vuilstort Tespellaan te Noordwijk 
Provincie Zuid-Holland 

Nader onderzoek en monitoring vuilstort ’s-Gravendijkseweg te 
Noordwijkerhout 
Provincie Zuid-Holland 

Nader onderzoek stortplaats Cruquiushaven te Heemstede 
Gewestelijk Milieubureau Zuid-Kennemerland 

Onderzoek en opstellen monitoringsprogramma stortplaats Wester- 
park te Zoetermeer 
Gemeente Zoetermeeer 

Onderzoek stortplaats Noord-West te Zoetermeer 
Gemeente Zoetermeer 

Saneringsonderzoek stortplaats Rhoonse Grienden 
Provincie Zuid-Holland 

Vaststellen beheersmaatregelen stortplaats De Vlagheide 
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 



Project: 

Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 

Opdrachtgever: 

Project: 

Opdrachtgever: 

Project: 

Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Project: 
opdrachtgever: 

Project: 
Opdrachtgever: 

Onderzoek monitoring en beheersmaatregelen stortplaats Coupépol- 
der te Alphen a/d Rijn 
Provincie Zuid-Holland 

Begeleiding sanering stortplaats Diemen-Noord 
Solvay Duphar B.V. 

Nazorgplan voormalige vuilstort Mastwijk te Montfoort 
Provincie Utrecht 

Onderzoek naar de noodzaak van nazorg stortplaatsen in Friesland 
Provincie Friesland 

Evaluatie nazorg voormalige stortplaatsen Utrecht 
Provincie Utrecht 

Financieel onderzoek nazorg stortplaatsen (FONS) 
Ministerie van VROM 

Opstellen van richtlijnen voor gebruik van materialen bij isolatie en 
monitoring 
Ministerie van VROM 

Opstellen strategie nader onderzoek stortplaatsen (POST) in Zuid- 
Holland 
Provincie Zuid-Holland 

Opstellen handleiding Model verkennend Onderzoek stortplaatsen 
(VOS) 
Provincie Noord-Brabant 

Verkennend onderzoek stortplaatsen Noord-Brabant 
Provincie Noord-Brabant 

Verkennend onderzoek stortplaatsen Utrecht 
Provincie Utrecht 

Verkennend onderzoek stortplaatsen Friesland 
Provincie Friesland 

Verkennend onderzoek stortplaatsen Limburg 
Provincie Limburg 
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KOSTENRAMING 

Projectbenaming : Nader onderzoek stortplaats 't Horntje te Texel 
Opdrachtgever : Provincie Noord-Holland; Dienst Milieu en Water 
Projectnunmer : 10.5090.0 

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W. 

Werkzaamheden Eenheid Aantal Prijs Bedrag 

MENS-UREN 

Vooronderzoek (fase 1) 
Coördinator/adviseur 
Milieukundige 
Geostatisticus 

Uitvoer onderzoek fase 2 t/m 5 
Coördinator/adviseur 
Milieukundig specialist 
Milieukundige 
Civieltechnicus 
Geohydroloog 
Tekenaar 
Secretariaatsmedewerkster 

dag 
dag 
dag 

dag 
dag 
dag 
dag 
dag 
dag 
dag 

0.50 1,360.00 
4.00 1,000.00 
1.00 1,000.00 

1.00 
1.00 
5.00 
1.00 

10.00 
2.00 
2.00 

1.360.00 
1.200.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 

600.00 
500.00 

680 
4.000 
1.000 

1,360 
1,200 
5.000 
1.000 

10,000 
1,200 
1,000 

- Overleg (2x) 
Coordinator/Adviseur 
Milieukundige 

TOTAAL MENS-UREN 

dag 
dag 

1.00 
1.00 

1,360.00 
1,000.00 

1,360 
1,000 

VELDWERK (FASE 1) 

Boorwerk 
Handboringen tot 8 m-mv 
Plaatsen peilbuizen 
Beschermkap 

meter 
meter 
stuk 

16.00 
23.00 
2.00 

85.00 
32.50 

100.00 

1,360 
748 
200 

Bemonstering 
Watermens, incl. pH en Ec 
Filtreren watermonster 
Filtreren t.b.v. kwik 

stuk 
stuk 
stuk 

1.00 
1.00 
1.00 

90.00 
30.00 
30.00 

90 
30 
30 

- Mensuren 
Coördinator veldwerk 
Voorbereiding veldwerk 
Verwerking bodemopbouw 
Peilronden/waterpassen 
Karteren 

uur 
uur 
boring 
dag 
dag 

1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 

110.00 
75.00 
12.00 

600.00 
600.00 

110 
150 
24 

1,200 
600 

- Diversen 
Reis- en verblijfkosten 

Subtotaal veldwerk 
Korting 

TOTAAL VELDWERK 

CHEMISCHE ANALYSES (FASE 1) 

- Fysisch/chemisch onderzoek grond 
Fracties <50, <16 en <2 /vm 

- Anorganische par. grondw. 
Ammonium-N 
N-Kjeldahl 
Nitraat 
Chloride 
Fosfaat (vrij) 
Sulfaat 
Bicarbonaat 
Carbonaat 

700 

st 

st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 

5.00 

4.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

110.00 

40.00 
55.00 
40.00 
30.00 
38.00 
55.00 
35.00 
35.00 

5,242 
262 

440 

40 
55 
40 
30 
38 
55 
35 
35 

Totaal 

28,800 

4,980 
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VERVOLG KOSTENRAMING 

Projectbenaming : Nader onderzoek stortplaats 't Horntje te Texel 
Opdrachtgever : Provincie Noord-Holland; Dienst Milieu en Uater 
Projectnummer : 10.5090.0 

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W. 

Werkzaamheden Eenheid Aantal Prijs Bedrag 

VERVOLG CHEMISCHE ANALYSES (FASE 1) 

- Metalen grondwater 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Lood 
Nikkel 
Zink 
Arseen 
Kwik 
Barium 
Kalium 
Natrium 

st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
35.00 
35.00 
21.00 
21.00 
21.00 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
21 
21 
21 

Organisch par. grondwater 
Minerale olie GC (C6-C10) 
Combinatie VAK/VOH 
Fenolen (GC) 
EOX vlgns VPR 

st 
st 
st 
st 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

112.00 
171.00 
260.00 
100.00 

112 
171 
260 
100 

- Diverse par. grondwater 
CZV 

Subtotaal chemische analyses 
Korting 

TOTAAL CHEMISCHE ANALYSES 

st 1.00 

15.00 

54.00 54 

1,748 
262 

DIVERSEN 

- Reproductie 250 

- Computerkosten 1,000 

- Reiskosten 250 

TOTAAL DIVERSEN / 

AFRONDING / 

Totaal 

1,486 

1,500 

34 

TOTAAL KOSTENRAMING (excl. B.T.W excl veldwerk/analyses fase 3) / 36,800 
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INDICATIEVE KOSTENRAMING VELDWERK/ANALYSES FASE 3 

Projectbenaming : Nader onderzoek stortplaats 't Horntje te Texel 

Opdrachtgever : Provincie Noord-Holland; Dienst Milieu en Water 

Projectnunmer : 10.5090.0 

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W. 

Werkzaamheden Eenheid 

VELDWERK 

- Boorwerk 

Handboringen tot 5 m-mv meter 

Plaatsen peiIbuizen meter 

Beschermkap stuk 

- Bemonstering 

Watermens, incl. pH en Ec stuk 

FiItreren watermonster stuk 

- Mensuren 

Coördinator veldwerk uur 

Voorbereiding veldwerk uur 

Verwerking bodemopbouw boring 

Peilronden/waterpassen dag 

- Diversen 

Reis- en verblijfkosten 

Subtotaal veldwerk 

Korting % 

TOTAAL VELDWERK 

CHEMISCHE ANALYSES 

Anorganische par. grond/opp.water 

Ammonium-N st 

N-Kjeldahl st 

Nitraat st 

Chloride st 

Fosfaat (vrij) st 

Sulfaat st 

- Metalen grond/opp.water 

Chroom st 

Koper st 

Arseen st 

- Organisch par. grondwater 

Combinatie VAK/VOH st 

Subtotaal chemische analyses 

Korting % 

TOTAAL CHEMISCHE ANALYSES 

AFRONDING 

TOTAAL INDICATIEVE KOSTENRAMING (excl. B.T.W.) 

Aantal Prijs Bedrag Totaal 

21.00 60.00 1,260 

21.00 32.50 683 

6.00 100.00 600 

12.00 90.00 1,080 

12.00 30.00 360 

1.00 110.00 110 
2.00 75.00 150 

6.00 12.00 72 

2.00 600.00 1,200 

500 

6,015 

5.00 301 

f 5,714 

12.00 40.00 480 

12.00 55.00 660 

12.00 40.00 480 

12.00 30.00 360 

12.00 38.00 456 

12.00 55.00 660 

12.00 25.00 300 

12.00 25.00 300 

12.00 35.00 420 

12.00 171.00 2,052 

6,168 

15.00 925 

/ 5,243 

/ 43 

ƒ 11,000 
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1 INLEIDING 

In de gemeente Texel is ter plaatse van het Mokwerk, ten noorden van de 
Mokbaai, in de periode 1972-1991 de stortplaats ’t Horntje in gebruik 
geweest. De stortplaats ligt in een voormalige natte duinvallei en is in het 
duinlandschap geïntegreerd. Op de stortplaats is in 1991 een afdeklaag 
aangebracht. 

In een oriënterend onderzoek, in 1992 uitgevoerd in het kader van de IBS, 
is onder andere vastgesteld dat verontreinigingen uit de stortplaats zich via 
het grond- en oppervlaktewater in het milieu verspreiden. In het oriënte- 
rend onderzoek is geconcludeerd dat een nader onderzoek naar de versprei- 
dingsmogelijkheden en risico’s dient te worden uitgevoerd. Op basis van 
geohydrologische modelberekeningen dient het verspreidingsgebied (grond- 
en grondwater) te worden vastgesteld 

• • Op verzoek van de Provincie Noord-Holland (kenmerk 94-516018 van 
16 november 1994) heeft Heidemij Advies B.V. een projectvoorstel opge- 
steld voor dit nader onderzoek. In de volgende hoofdstukken van dit 
projectvoorstel zijn de uit te voeren werkzaamheden beschreven. 

In het nader onderzoek dienen de verspreidingsrisico’s van de bodemver- 
ontreiniging te worden vastgesteld met betrekking tot: 
- het uittredend percolaat uit de stort; 
- het freatisch grondwater en het watervoerend pakket (le en 2e), 
- het oppervlaktewater. 

Het eindresultaat van het nader onderzoek dient inzicht te verschaffen in: 
- een modelmatige beschrijving èn ijking van de geohydrologische situatie 

van de oorspronkelijke situatie, dus vóór de inrichting van de stortplaats, 
- een kwantitatieve modelmatige beschrijving van de huidige situatie met 

èn zonder de reeds aangebrachte afdeklaag op de stortplaats; 
- de aanwezigheid en dikte van de eerste scheidende laag, 
- de verontreinigingssituatie van het grondwater binnen de invloedssfeer 

van de stortplaats; 
- een kwalitatieve beschrijving van de huidige situatie met betrekking tot 

de afwezigheid van voorzieningen conform de IBC-criteria, 
- een kwalitatieve beschrijving van de mogelijke saneringsmaatregelen. 

De resultaten van het nader onderzoek vormen tevens de basis voor een 
eventueel in een later stadium uit te voeren saneringsonderzoek. 

heidemij 
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2 GEOHYDROLOGISCHE SITUATIE 

Stortplaats ’t Horntje is gelegen op de zuid-west punt van het eiland Texel. 
De stortplaats heeft een oppervlakte van circa 3,6 ha. De totale stort- 
inhoud van het stort bedraagt circa 300.000 m3. Ter plaatse van het stort is 
geen onderafdichting aangebracht. 

De geohydrologische opbouw ter plaatse van het stort en omgeving kan als 
volgt gekarakteriseerd worden. 

Aan de oppervlakte is het eerste watervoerend pakket (WVP) aanwezig, 
dat is opgebouwd uit de zanden gelegen boven de formatie van Drenthe. 
Dit pakket is alleen in de kuststrook en in geulen aangetroffen. Het pakket 
bestaat uit holocene oude en jonge duinen, de formatie van Twente en uit 
zandige afzettingen van de formatie van de Westlandformatie. De dikte in 
het duingebied bedraagt circa 15 ä 20 m. De kD-waarde wordt geschat op 
60 en 140 mz/dag, ten oosten respectievelijk ten westen van de 
Mokslootvallei. Locaal wordt het le WVP opgedeeld door de eerste 
scheidende laag. Deze bestaat uit holocene lagunaire afzettingen. Deze laag 
wordt, met uitzondering van een gebied ten zuid-westen van Den Hoorn, 
aangetroffen. In het duingebied ten zuiden van de Koog deelt de eerste 
scheidende laag het le WVP op in WVP la en 1b. 

De bovenzijde van het tweede watervoerende pakket wordt gevormd door 
de formaties van Eindhoven en Urk. de dikte en watervoerend vermogen 
varieert sterk in de ruimte. Plaatselijk zijn op een diepte van 40 tot 70 m 
kleilagen aanwezig die het 2e WVP opdelen. 

Samenvattend geldt, dat de bodem rondom de stortplaats toM5 m - NAP 
bestaat uit matig fijne en matig grove zanden van het le en 2® WVP. 
Locaal komt de eerste scheidende laag voor. Het is onduidelijk in hoeverre 
deze continu aanwezig is, hoe groot de laagdikte is en of ze een hydrolo- 
gische barrière vormt voor mogelijk verticale verplaatsing van het grond- 
water onder de stortplaats. 

De stromingsrichting van het grondwater is vanuit de stortplaats noord- 
oostelijk (Prins Hendrik polder) en noordelijk (polder Hoornder Nieuw- 
land) gericht. Ter plaatse van de stortplaats infiltreert neerslag. 
In de omliggende polders kwelt dit water op. 

heidemij 
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3 DOELSTELLING EN OPZET 

3.1 Doelstelling 

Het uit te voeren onderzoek heeft tot doelstelling om de versprei- 
dingsrisico’s van de aanwezige verontreiniging vast te stellen. 
Een belangrijk hulpmiddel daarbij zal worden gevormd door een op te 
stellen grondwatermodel van het onderzoeksgebied. 

Aan de hand van modelberekeningen zal een hypothese van de omvang 
van de verspreiding naar het grond- en oppervlaktewater opgesteld worden. 
Deze hypothese zal worden getoetst en geverifieerd met behulp van 
eveneens uit te voeren veldmetingen naar de kwaliteit van grond- en opper- 
vlaktewater. 

Met behulp van het model en de kwaliteitsmetingen zal een risico-evaluatie 
worden uitgevoerd op basis van de huidige situatie van de stortplaats. 
Afhankelijk van de verspreidingsrisico’s dienen mogelijk een aantal (tijde- 
lijk, eventueel vooruitlopend op een mogelijke sanering) maatregelen te 
worden genomen, teneinde verdere verspreiding van verontreiniging te 
voorkomen, dan wel te reduceren. 

3.2 Opzet van het onderzoek 

Het onderzoek wordt in stappen uitgevoerd. 
Stap 1: Voorbereiding en opzet modellering. 

In deze fase worden de bestaande onderzoeksgegevens bestudeerd 
en het model ingevoerd in het Model MODFLOW. Mede op 
basis hiervan worden de exacte locaties van de te plaatsen peil- 
buizen met filters vastgesteld in een boorplan. 

Stap 2: Veldwerkzaamheden 
Het (machinaal) plaatsen van peilbuizen met filters op en rondom 
de stortplaats en het opnemen van stijghoogten op de stort, 
stroomafwaarts, en boven en onder de eventueel aanwezige 
scheidende laag. Sonderingen en diepe boringen worden onder 
begeleiding van één van onze milieutechnici uitgevoerd door 
WIHA BV. 

Stap 3: Modelberekeningen. 
In deze fase wordt het model geijkt en de verspreidingsmogelijk- 
heden en stroombanen van het grondwater berekend. 

Stap 4: Chemisch onderzoek. 
Uit de geplaatste peilfilters worden grondwatermonsters genomen 
en in een STER-laboratorium (Pro-Analyse) geanalyseerd op 
parameters die in het oriënterend onderzoek zijn aangetroffen. 

»'N  
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Een aantal monsters wordt eveneens onderzocht op een breed 
analysepakket. Selectie van de peilfilters wordt gedaan op basis 
van de modelberekeningen van Stap 3. 

Stap 5: Interpretatie en risico-evaluatie. 
Op basis van de uitkomsten van het verspreidingsmodel 
MODFLOW en de chemisch-analytische resultaten wordt een 
risico-evaluatie opgesteld die de basis vormt voor een eventueel 
noodzakelijk saneringsonderzoek. In het nader onderzoek worden 
maatregelen aangegeven die op korte termijn zijn aan te bevelen. 

Stap 6: Rapportage en overleg. 
De veldwerkzaamheden en de chemische analyses worden in een 
interim-rapport vastgelegd. De onderzoeksgegevens van de 
modelberekeningen worden in een eindrapport beschreven. 
De concept rapportages worden met de opdrachtgever besproken. 

heidemij 
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4 GRONDWATERMODEL 

4.1 Opbouw grondwatermodel, uitgangspunten 

Ten behoeve van het onderzoek zal een stationair grondwatermodel 
worden opgesteld. Wij zullen daarbij gebruik maken van het computer- 
model MODFLOW (McDonald & Harbaugh, United States Geological 
Survey. 1988). 

De geohydrologische situatie zal in het model worden ingevoerd. Daarbij 
zal in eerste instantie uitgegaan worden van beschikbare literatuurgegevens 
(bijvoorbeeld Grondwaterkaart van Nederland, Waddeneilanden (TNO. 
1987) en Geologisch onderzoek van het Nederlandse Waddengebied (RGD. 
1977)). Tijdens de ijking van het model zullen de parameterwaarden 
worden geoptimaliseerd op basis van gemeten grondwaterstanden en peilen 
van het oppervlaktewater. 

Het grondwatermodel zal opgebouwd worden uit meerdere modellagen, 
waarbij de verschillende relevante geohydrologische bodemlagen in het 
model onderscheiden worden. De totale (horizontale) afmetingen van het 
model zullen afgestemd worden op de geohydrologische situatie. Verwacht 
wordt dat volstaan kan worden met een afmeting van 4 bij 4 km. 

Als randvoorwaarden zullen vaste stijghoogten langs de modelrand worden 
ingevoerd. Deze worden afgeleid van bestaande geohydrologische 
(isohypsen)kaarten, peilfilterwaarnemingen uit het TNO-bestand en 
metingen van stijghoogten. De eventuele invloed van eb en vloed zal hierin 
worden verdisconteerd. 

Omdat het onderzoeksgebied gelegen is in een gebied waarbinnen zowel 
zoet als zout water voorkomt, zal dit expliciet in de berekeningen worden 
ingevoerd. Daarbij speelt met name de zoetwaterlens onder de stort en het 
duingebied een belangrijke rol. 

Eventueel aanwezige grondwateronttrekkingen, alsmede ontwaterings- 
middelen worden ook in het model ingevoerd. Aanwezige grondwateront- 
trekkingen zullen worden opgevraagd bij de Provincie Noord-Holland. 

4.2 Berekeningsfasen 

j In principe kunnen een drietal relevante berekeningsfasen worden onder- 
scheiden, namelijk. 
- Fase 1 Periode vóór aanbrengen bovenafdichting. De eerste 

stortactiviteiten stammen uit 1972. Pas na voltooiing van 
de stortactiviteiten in 1991 is een afdichtingslaag aan- 
gebracht. Tot dit moment is zodoende relatief veel neerslag 
in de grond geïnfiltreerd. 

o»  
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- Fase 2 Huidige situatie: aanwezigheid bovenafdichting (inclusief 
drains). Na aanbrengen van de bovenafdichting is de hoe- 
veelheid infiltrerende neerslag in het stort waarschijnlijk 
aanzienlijk beperkt. Daardoor is de hoeveelheid uittreding 
van (verontreiniging) uit het stort naar de omgeving be- 
perkt. 

- Fase 3 Eventueel te treffen maatregelen. Afhankelijk van de 
resultaten van het onderzoek zullen (tijdelijke) beheers- 
maatregelen dienen te worden getroffen. In de aanbeve- 
lingen van het onderzoek worden de potentiële maatregelen 
aangegeven om te komen tot een stortplaats die voldoet 
aan de IBC-criteria. 

De exacte invulling van fase 3 met betrekking tot bijvoorbeeld een be- 
schrijving van aard en type van een eventuele afdichting valt buiten dit 
onderzoek. Deze uitwerking kan in een eventueel saneringsonderzoek aan 
de orde komen. 

4.3 IJking van het model 

De ijking van het grondwatermodel zal worden uitgevoerd op basis van 
vergelijking van berekende en gemeten grondwaterstanden/stijghoogten op 
en in de omgeving van het stort. Daartoe is het noodzakelijk op meerdere 
locaties grondwaterstandsmetingen uit te voeren. Voor de opzet en 
inrichting van de daarvoor benodigde peilbuizen wordt verwezen naar 
paragraaf 3.1. Eveneens dienen grondwaterstanden/stijghoogten in de 
ruimere omgeving van het stort bekend te zijn. Deze worden verkregen uit 
het landelijke grondwatermeetnet TNO. 

Omdat de grondwaterstanden, welke worden gemeten, representatief zijn 
voor de huidige situatie, wordt hiermee de huidige situatie (fase 2 in vorige 
paragraaf) beschreven. 

Een belangrijk gegeven in relatie tot de verspreiding van verontreiniging uit 
het stort, wordt gevormd door het al dan niet aanwezig zijn van de eerste 
scheidende laag. De (locale) aanwezigheid van deze laag wordt vastgesteld 
op basis van gemeten stijghoogteverschillen boven en onder de eerste 
scheidende laag en de sondeergegevens op een aantal locaties. Een belang- 
rijk doel van de ijkfase is dan ook zicht te krijgen op de aanwezigheid en 
eigenschappen van de scheidende laag door calibratie van het model met 
behulp van veldresultaten. 

4.4 Stroombaanberekeningen 

Verplaatsing van verontreinigingen (richting en snelheid) zal met behulp 
van de module Modpath berekend worden. Deze module berekent stroom- 
banen op basis van uitkomsten van MODFLOW berekeningen. Het ver- 
plaatsingsgedrag van stoffen in de bodem wordt, afhankelijk van de stof, 
beïnvloed door processen als adsorptie, dispersie en diffusie. 
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De stroombaanberekeningen houden daar in principe géén rekening mee. 
De effecten van deze processen zullen daarom langs analytische weg 
benaderd worden. De berekeningen zullen worden uitgevoerd voor een 
tweetal gidsparameters, welke representatief zijn voor een snelle stof en een 
langzame stof. , 
De keuze voor een betreffende gidsparameter zal afgeleid worden van de 
op basis van het veldonderzoek verkregen inzicht in de mate en aard van 
de verontreiniging. 

De uitkomsten van de stroombaanberekeningen zullen worden getoetst aan 
de meetresultaten van het veldonderzoek. De berekeningen zullen plaats- 
vinden op basis van zowel de situatie zoals beschreven in fase 1, als in tase 
2 (zie paragraaf 2.2). 

Ov  
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4.5 Veldwerkzaamheden en chemisch onderzoek 

Teneinde inzicht te krijgen in de in het gebied aanwezige grondwater- 
standen en stijghoogten, alsmede de grondwaterkwaliteit, dienen een aantal 
peilfilters te worden geplaatst. 

Wij stellen voor om de volgende peilfilters te plaatsen: 
- op een tweetal plaatsen zullen in het stort machinaal minipeilbuizen 

worden aangebracht, teneinde inzicht te krijgen in de grondwaterstand 
en de verontreiniging in het grondwater op het stort zelf, 

- op vier locaties zullen machinaal, na het uitvoeren van sonderingen, 
minipeilbuizen worden geplaatst op twee diepten, namelijk boven en 
onder het verwachte niveau van de scheidende laag. Deze dubbel uitge- 
voerde peilfilters zullen direct in de nabijheid van het stort worden 
aangebracht. Het verwachte niveau van de scheidende laag bevindt zich 
tussen -4,0 en -6,0 m NAP; 

- op acht locaties rondom de stort zal in een handboring een peilbuis 
worden aangebracht ter bepaling van de freatische grondwaterstand. 

De bestaande peilbuizen rondom de stort worden eveneens gebruikt voor 
het meten van de grondwaterstand. Bij een eerste inspectie op het terrein is 
ons gebleken dat een aantal van deze peilbuizen niet meer aanwezig zijn. 

De grondwaterstand zal in alle nieuwe en bestaande peilbuizen tweemaal 
worden opgenomen. Daarnaast zal in enkele peilbuizen gedurende zes uur 
de eventuele invloed van eb en vloed worden gevolgd. 

Uit een geselecteerd aantal peilbuizen worden grondwatermonsters (Stap 4) 
genomen voor chemische analyse. In de kostenraming is rekening gehouden 
met de volgende aantallen: 
- zuurgraad ^ stuks 
- geleidbaarheid 18 stuks 
- cyanide-totaal 3 stuks 
- PAK-VROM 3 stuks 

- aromaten + naftaleen (BTEX+N) 3 stuks 
- fenol-index 2 stuks 
- ammonium 3 stuks 
- nitraat ^ stuks 
- stikstof-Kjeldal 3 stuks 
- CZV 4 stuks 

BZV 4 stuks 

EOX 3 stuks 
- chloride 18 stuks 
- zware metalen (As-Cd-Cr-Cu-Pb-Hg-Ni-Zn) 4 stuks. 

Tevens wordt voor het vaststellen van de adsorptie-eigenschappen van de 
bodemdelen van representatieve bodemlagen, boven en onder de scheidende 
laag, het lutum- en organische stofgehalte bepaald. Dit in verband met het 
berekenen van de mobiliteit van de verontreinigingen. 

heidemij 



De resultaten worden geïnterpreteerd volgens de nieuwe interventie- en 
streefwaarden. 
De onderzoeksgegevens (ABC-waarden) van het oriënterend onderzoe 
worden, voorzover mogelijk, omgerekend naar de I- en S-waarden. 

De kwalitatieve en kwantitatieve gegevens van het veldonderzoek worden 
gebruikt voor calibratie van het model. De concentratielijnen van de ver- 
ontreinigingssituatie (S, I en (S+I)/2) worden vastgelegd op kaarten en 
dwarsprofielen. 

4.6 Rapportage en presentatie 

De resultaten van het veldwerk en het laboratoriumonderzoek worden in 
tabellen weergegeven en in de vorm van een interim-rapport in vijfvoud 
geleverd. 
De resultaten van het gehele onderzoek (de modelopbouw en -studie en het 
chemisch onderzoek) zullen worden vastgelegd in een aparte rapportage, 
die in concept in vijfvoud wordt geleverd. De meet- en beiekenings- 
resultaten zullen zoveel mogelijk in grafiek en figuurvorm worden be- 
schreven (isohypsenkaarten, stroombanen). 
Na bespreking van de resultaten met de opdrachtgever wordt het delini- 
tieve eindrapport in tienvoud geleverd. 

  
J heidemij 
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5 PLANNING ORGANISATIE EN KOSTEN 

5.1 

5.2 

Planning 

De werkzaamheden nemen totaal circa drie maanden in beslag en zijn als 
volgt verdeeld : 
- Inventarisatie bestaande gegevens + veldwerk 
- Opzet + ijking model 
- Stroombaanberekeningen 
- Chemisch onderzoek 
- Doorrekenen varianten 
- Rapportage, tekenwerk en reproductie 

3 weken 
2 weken 
1 week 
2 weken 
2 weken 
3 weken 

Organisatie 

De coördinatie en de projectleiding is in handen van de heer J.J. Hink. Met 
hem kunt u te allen tijde contact opnemen met vragen ten aanzien van de 
voortgang van het project. De hydrologische inventarisatie en de model- 
studie worden onder leiding van de heer ir. E.N. Boere uitgevoerd. Van 
beide personen zijn de curricula vitae bijgevoegd. 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd door milieutechnici van de 
adviesgroep Milieu van Heidemij Advies B.V., de machinale boorwerk- 
zaamheden door WIHA B.V. Chemische analyses worden uitgevoerd door 
het STER-erkende laboratorium Pro-Analyse. 

5.3 Kosten 

Op deze aanbieding zijn van toepassing de als bijlage bij deze brief opge- 
nomen Algemene Voorwaarden 1 van Heidemij Advies BV van mei 1994. 

De kosten voor uitvoering van het onderzoek worden op basis van artikel 
19 van de RVOI 1987, herziene druk 1993, geraamd op ƒ 41.092,-. 

In de bijgevoegde kostenspecificatie zijn de verschillende onderdelen ge- 
specificeerd. De kosten zijn inclusief reis- en verblijfkosten en exclusief 
omzetbelasting. Op de chemische analyses is een kwantumkorting van 30 /« 
aan u doorberekend. 

Voor de betaling stellen wij het volgende voor: 
- 35% van bovengenoemde kosten bij opdracht; 
- de rest in termijnen, afhankelijk van de voortgang van het project. 

'"N  
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CVRRICULUM VITAE

Naam bedrijf Heidemij Advies B.V.

Naam persoon

Nationaliteit Nederlandse

Geboortedatum

Beroep Geohydroloog

Functie in het bedrijf Senior projectleider - specialist

Specialisatie bij bedrijf (geo)hydrologie

In dienst sinds 1992

Opleiding ] 975-1982 Atheneum B
1982-1987 LU-Wageningen. Cultuurtechniek

Loopbaanlervaring
1988-1992: Onderzoeksdienst voor Milieu en

Grondmechanica Amsterdam (OMEGAM),

werkzaam op het gebied van hydrologische

advisering t.b.v. grondmechanische.

hydrologische en milieukundige projecten.

Ervaring met grondwateronttrekkingen, aanleg

(grote) waterbouwkundige werken, regionaal

geohydrologisch modelonderzoek.

199 1-1992 Voorzitterschap van de werkgroep stedelijk

grondwater Commissie Hydrologisch onder

zoek (CHO-TNO).

199 t-t 993 Actief als zelfstandig adviseur, advisering op

het gebied van de geohydrologie. Ontwikkeling

van diverse hydrologische software-pakketten.

1992-heden Heidemij Advies, werkzaam op het gebied van

(geo)hydrologie en waterhuishouding.

Modelonderzoek (kwalitatief en kwantitatief)

naar zandwinlocaties, stortpiaatsen e.d..

Projecten op het gebied van opstellen meet-

plannen, REGIWA-projecten, peilenplannen,

neerslag-afvoerstudie’s, saneringsonderzoeken,

verdrogingsonderzoek, tijdreeksanalyse. be

malingsadviezen.



Regio IJssel Vecht,
1994 Berekeningen finale maatregel stortplaats

Bovenveld.
Er zijn met behulp van een MODFLOW

model berekeningen uit naar mogelijke maat

regelen te treffen in geval alle isolatie-

voorzieningen van de stortplaats zullen falen.

Polderdistrict Groot Maas

en Waal, 1994 Waterkwa1iteitsrekeningen Blauwe Sluis.

Gedurende het zomerseizoen wordt water inge

laten uit de maas. Het effect van de inlaat van

gebiedsvreemd water op de waterkwaliteit in

het gebied is met behulp van een gecom

bineerde toepassing van de modellen HYDRA

(oppervlaktewaterkwantiteit) en DE LWAQ

(oppervlaktewaterkwaliteit) uitgevoerd.

Texas Instruments
1994 Modelberekenirnzen verontreinitingssituatie TI

Almeto
Ter plaats van het bedrijfsterrein van Ti te

Almelo is sprake van een tri- en per-veront

reiniging. Deze verontreiniging is veroorzaakt

door zowel Ti-zelf, als van een bovenstrooxns

gelegen voormalige chemische wasserij. Met

een MODFLOW model zijn

stroombaanberekeningen uitgevoerd. Een

aantal saneringsvarianten zijn doorgerekend,

waarbij zowel een gecombineerde sanering is

doorgerekend als een geohydrologische

isolatievariant.

Afvalzorg N.V.
1994 MER stortplaats Nauernasche Polder

Op basis van een MODFLOW-model van de

stortplaats zijn verschillende
inrichtingsvarianten doorgerekend. Voor de

verschillende inrichtingsvarianten is het effect

voor kwelbezwaar uit het stort, en effecten op

de grondwaterstanden in de omgeving bepaald.

Tevens is doorgerekend welke situatie ontstaat

bij falen van alle voorzieningen.

Waterschap Benoorden de
Dedemsvaa rt. 1993 REGIWA-project Westerhuizingerveld

Op basis geohydrologische modetstudie

(TRIWACO) is onderzoek verricht naar terug

dringen van verdroging, Aansluitend is een

plan uitgewerkt, waarbij een aantal stuwen in

het gebied zijn voorgesteld.



heiUii

industriewater Eerbeek.
1994 Geohydrotogische modetstudie stortplaats

Eerbeek
Met behulp van een geohydrologisch model

(MODFLOW) zijn o.a. berekeningen uitge

voerd naar verschillende beheersmaatregelen,

teneinde verspreiding van verontreiniging uit

het stort tegen te gaan.

NVON
1994. Monitoring drinkwaterwinning La Cabine

Op basis van een MODFLOW-model zijn

stroombaanberekeningen uitgevoerd. Het in

trekgebied van de winning is bepaald. Op basis

hiervan is een monitorin g-meetnet opgesteld

ter monitoring van de waterkwaliteit in de 25-

jaars zone.

Gasunie,
1993 Hydrologische advisering aante 36” leiding

Lochem-Lintvelde
Ten behoeve van aanleg gasleiding is een be

malingsadvies opgesteld. Teneinde kwetsbare

natuurgebieden te beschermen zijn compen

serende maatregelen uitgewerkt in de vorm

van retourbernaling en peilopzetting in opper

vlaktewater. Tevens heeft milieukundige en

hydrologische begeleiding tijdens de uitvoering

plaatsgevonden.

Gern. Lelystad
1993 Modelstudie uitbreiding stortplaats Lelystad

Ten behoeve van uitbreiding stortplaats
Lelystad is een grondwatermodelstudie uit

gevoerd. Daarbij zijn zowel kwantiteits- als

kwaliteïtsberekeningen uitgevoerd, met behulp

van de modellen MODFLOW, MODPATH

en MT3D.

Anker, Kloosterhaar,
1993 Modelberekeningen zandwinning

In verband met vergunningsaanvraag met be

trekking tot uitbreiding zandwinning worden

effecten aangegeven op de stijghoogten in de

omgeving. Berekeningen worden uitgevoerd

met het programma MODFLOW



Waterschap Schipbeek,
1993 Neerslag-afvoer relatie Schipbeek

Aangeven van de te verwachten afvoersituatie

in een maatgevende situatie, knelpunten-

analyse.
Met behulp van een J-modei gekoppeld aan

een Hydra worden gemeten afvoeren gesimu

leerd. Na calibratie zal de afvoer in diverse

maatgevende situaties (1* pet jaar, 1* per 5

jaar, 1 * per 25 jaar) worden berekend. Tevens

worden knelpunten berekend

WS Getderse
Vallei en Eem, 1993 Peitenplan

De streefpeiten in het beheersgebied van het

voormalige waterschap Vallei en Eem zullen

worden vastgesteld op basis van Kydra

berekeningen, op basis van eisen die aan de

grondwaterstand in het gebied worden gesteld.

in relatie tot de toegekende functies.

WS Groot Maas en Waal.
1993 Hydrotogische verkenning

Op basis van meetgegevens en gebiedsken

merken worden maatgevende aan- en afvoer-

factoren bepaald

Waterschap Gelderse
Vallei. 1992 REGIWA-prolect Bennekomse Meent

Ten behoeve van natuurontwikkeling in blauw

graslandreservaat is onderzocht wat potenties

van gebied zijn. Streefbeelden zijn opgesteld.

Effectberekeningen zijn uitgevoerd met de

programma’s MICROFEM en ONZAT

(onverzadigde zone).

Waterschap Oost Veluwe,

1992 R EGIWA-project Landgoederenzone

Brummen-Voorst
Voor het landgoederengebied in de ruilver

kaveling Brummen-Voorst zijn maatregelen

voorgesteld om de negatieve invloed van ver-

droging en lagere afvoer van de beken te op te

heffen.
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Provincie Gelderland,
1993 Saneringsonderzoek voormalige gasfabriek

Putten
In dit saneringsonderzoek neemt de hydro

logische paragraaf een belangrijke plaats in.

Met het programma MODFLOW zijn drie

dimensionale berekeningen uitgevoerd. Ook

zijn met de stoftransportmodule MT3D be

rekeningen uitgevoerd naar de effecten van de

grondwatersanering op influentconcentraties en

de concentraties in het grondwater. Door deze

koppeling is het mogelijk een

grondwatersanering meer kosteneffectief te

laten verlopen.

PGEM. 1992 Monitoring drinkwaterwinning Immertoopark

Ten behoeve van het inrichten van een

monitoringnetwerk rondom de drinkwater-

winning Immerloopark in Arnhem-Zuid zijn

met het programma MODFLOW be

rekeningen uitgevoerd naar het intrekgebied.

Tevens is onderzocht welke potentiële ver

ontreinigingsbronnen binnen het intrekgebied

aanwezig zijn.

Provincie Gelderland.
1992 Saneringsonderzoek Houthandel Janssen te

Huissen
Met het programma QuickFlow zijn meerdere

saneringsvarianten voor het grondwater door-

gerekend (isolatie en multifunctionele variant).

Oliemaatschappij,
1992 Saneringsonderzoek voormalig depot

Met het programma MICROFEM zijn

meerdere saneringsvarianten doorgerekend.

waarbij het effect op de (verontreinigde)

omgeving is geminimaliseerd. Tevens is het

stofgedrag in de berekeningen opgenomen.

Kunststofindustrie,
1992 Saneringsonderzoek in verband met

bedriifsovername. Duitsland
Met de modellen MICROFEM en

FL0WNET zijn (in combinatie met het stof-

transport) de economisch meest interessante

saneringsvarianten bepaald.

Chemische industrie,
Apeldoorn, 1991 Saneringsonderzoek

Met het programma MICROFEM zijn, voor

een situatie met meerdere lagen, diverse

saneringsvarianten doorgerekend.
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Per brief d.d. 30 december 1994 is door de Provincie Noord-Holland aan Geo-Logic opdracht 
verleend tot het uitvoeren van een nader onderzoek rond de stortplaats 't Horntje op Texel. De 
lokatie van het onderzoeksgebied is in bijlage 1 weergegeven. 

De stortplaats 't Horntje, is gelegen aan de noordoever van de Mokbaai op het zuidelijk deel van 
het eiland Texel. Tussen 1972 en 1991 is hier circa 300.000 ton afval gestort in een voormalige 
natte duinvallei. Voor de aanvang van de stort is deze vallei geëgaliseerd, waarbij de basis is 
verbreed. Volgens de Gemeente Texel is niet in de kleilaag gegraven. Er is geen onderafdichting 
aangebracht. Jn 1991 is op de stort een afdeklaag aangebracht bestaande uit 0,3 m klei met 
daarboven 0,7 m zand.    — — " 
De hoogte van de stort ten opzichte van de omgeving is ca. 8 m tot 10 m. De omgeving ligt 
ongeveer op NAP hoogte. 

Volgens informatie van de Gemeente Texel zijn de volgende afvalstoffen gestort: 
- huishoudelijk afval; 
- grof huisvuil; 
- veegvuil, drijfvuil,marktafval; 
- bedrijfsafval; 
- bouw- en sloopafval; 
- plantsoenvuil, snoeihout; 
- straatkolkenspecie; 
- wegverhardingsmateriaal, grond; 
- kolkenslib. 

In 1974 en in 1975 zijn door het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen 
grondwatermonsters uit een aantal peilbuizen nabij de stort en oppervlaktewatermonsters uit 
nabije sloten onderzocht. In het voorjaar van 1991 zijn door Oranjewoud grondwatermonsters uit 
peilbuizen rond de stort onderzocht. In 1992 is door Iwaco een oriënterend onderzoek 
uitgevoerd. 
De resultaten van de voorgaande onderzoeken tonen een duidelijke stijging in de concentratie 
van enkele macroparameters vanaf eind jaren '70 tot 1991, deze stijging wordt gerelateerd aan 
de beïnvloeding van het freatisch- en het ondiepe grondwater door de stortplaats. 

1.2 Doel en opzet van het onderzoek 

Het nader onderzoek zal in de eerste plaats zijn gericht op het in beeld brengen van de 
verspreidingsrisico's van verontreiniging vanuit de stortplaats. Er zal een modelstudie van de 
mogelijke verspreidingswegen worden gemaakt. Daarmee zullen ook eventuele bedreigde 
objecten worden geïdentificeerd. Het verspreidingsmodel zal worden getoetst aan veldgegevens. 
Hiervoor zal, waar mogelijk, gebruik worden gemaakt van reeds beschikbare gegevens maar 
zullen ook nieuwe gegevens moeten worden verzameld. Daartoe wordt een programma van 
veldwerk voorgesteld. Het veldwerk zal sterk zijn gericht op toetsing van het verspreidingsmodel 
maar zal daarnaast ook, voor zover mogelijk, worden benut om inzicht te verkrijgen in de actuele 
omvang en aard van de verontreiniging in het grond- en het oppervlaktewater rond de 
stortplaats. 
Op basis van het inzicht in de verspreidingswegen en de huidige verontreinigingssituatie zullen de 
risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden geëvalueerd en zal, aan de hand van de 
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door de provincie Noord-Holland opgezette methodiek, de urgentiescore van de lokatie kunnen 
worden berekend. Wanneer blijkt dat er risico's aanwezig zijn zullen aanbevelingen voor 
beveiligingsmaatregelen worden gedaan. 

Het onderzoek gaat uit van het zogenaamde "black-box principe". Dat wil zeggen dat bij 
voorbaat wordt aangenomen dat de stort een potentiële bron van verontreiniging is. De mate 
waarin dit, vanwege de aard van het stortmateriaal, het geval zou kunnen zijn wordt in het 
midden gelaten. Er zal geen onderzoek naar de inhoud en samenstelling van het stortpakket 
worden gedaan. __ —- " 
Enige jaren geleden is een afdeklaag van klei, met een dikte van circa 1 meter, op het stortpakket 
is aangebracht. In overlëglÏTëFde Provincie Noord-HoliandisTiT dit onderzoekïs’ riTet gekeken 
naar de risico's voor contact met verontreiniging aan het oppervlak. 

'W DöVtv 

In overeenstemming met het programma van eisen opgesteld door de provincie Noord-Holland, is 
het voorgestelde onderzoek zodanig gestructureerd dat op significante beslismomenten 
terugkoppeling naar de opdrachtgever plaatsvindt door middel van interim rapportages en 
overlegrondes. 

De onderzoeksopzet is als volgt: 

1 Vooronderzoek 
1.1 Compilatie van beschikbare gegevens en veldinspectie. 
1.2 Geohydrologische modelstudie 

Interim rapportage/overleg 1 

2 Vervolgonderzoek 
2.1 Veldwerk, bemonstering, chemische analyses en stijghoogtemetingen 

Interim rapportage/overleg 2 
2.2 Risico evaluatie, urgentiebepaling, aanbeveling beveiligings- of beheersmaatregelen 

Interim rapportage 3 tevens concept-eindrapport 

3 Rapportage 
Eindrapportage in concept 
Overleg 3 
Eindrapportage definitief 

Het hier voorliggende onderzoek betreft het definitieve eindrapport. 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 Compilatie van beschikbare gegevens 

Voorafgaand aan de modelstudie zijn alle reeds beschikbare gegevens verzameld en 
gecompileerd. Het gaat hierbij vooral om geologische, geohydrologische en geografische 
gegevens zoals boorgegevens, geohydrologische bodemparameters, stijghoogten, maaiveld- 
hoogten, oppervlakte-waterpeilen, neerslaggegevens etc. [ref. 1, 2 en 3]. De compilatie van deze 
gegevens vormt de basis voor een conceptueel geohydrologisch model dat aan de computer- 
modellering van de grondwaterstroming ten grondslag ligt. In het kader hiervan heeft ook een 
lokatiebezoek plaatsgevonden. 

2.2 Regionale en lokale geologie 

Gegevens over de bodemopbouw ter plekke van de onderzoekslokatie zijn samengevat in tabel 1. 
In bijlage 4 is een schematisch noord-zuid profiel gegeven. 
De diepste formatie aangetroffen in een boring in Huisduinen (N-Holland) is de kleiïge en 
fijnzandige Formatie van Oosterhout op ca. 330 m -mv. Daarop bevinden zich de mariene 
afzettingen van de ca. 80 m dikke Formatie van Maassluis, welke bestaat uit een afwisseling van 
lagen fijn zand met kleilagen. Op de Formatie van Maassluis ligt het ca. 110 m dikke pakket van 
de Formatie van Harderwijk welke vnl. bestaat uit grof zand, met wat fijn zand aan de basis. 
Hierop ligt de basis van de ca. 50 m dikke Formatie van Enschede. Deze basis, op ca. 130 m - 
mv, bestaat vnl. uit kleiïg zand met daarop grof zand. Op de Formatie van Enschede bevinden 
zich de kleiïge en zandige fluviatiele afzettingen van de Formaties van Urk en Sterksel. Op deze 
Formaties ligt de Formatie van Eindhoven, welke bestaat uit eolische afzettingen van fijne 
slibhoudende zanden die naar het zuiden toe ter hoogte van de onderzoekslokatie grover en 
minder slibhoudend worden. Ten noorden van de onderzoekslokatie ligt een pakket keileem van 
de Formatie van Drente op de Formatie van Eindhoven. Ter hoogte van de onderzoekslokatie is 
dit pakket waarschijnlijk afwezig als gevolg van erosie, en liggen hier de geulafzettingen van de 
Westland en Eem Formaties op de Formatie van Eindhoven. De holocene Westland en Eem 
Formaties bestaan uit fijnzandige duinafzettingen op slibhoudende kleien en venen en kunnen een 
grote dikte (tot 40 m) bereiken. 

2.3 Geohydrologie 

De duinzanden worden beschouwd als watervoerend pakket IA (WVP IA), dit is een freatisch 
pakket dat in contact kan staan met het oppervlaktewater. Daaronder kunnen zich op ca. 1 m - 
NAP de holocene lagunaire kleiïge afzettingen bevinden die dan de eerste scheidende laag (1ste 

scheidende laag) vormen. De oude holocene zanden van de Westland Fm. worden ais WVP 1B 
beschouwd. De volgende scheidende laag (2de scheidende laag) zou dan de keileem van de 
Formatie van Drente moeten zijn op zo'n 12 m tot 15 m -mv. Deze scheidt WVP 1B van WVP 
2A, waarvan de laatste bestaat uit de Fm. van Eindhoven en de Fm. van Urk. Daar de 
keileemlaag in het onderzoeksgebied waarschijnlijk niet overal aanwezig is, wordt de 
eerstvolgende scheidende laag gevormd door de kleilagen van de Formatie van Urk (3de 

scheidende laag) met daaronder het dikke watervoerend pakket 2B. De holocene afzettingen in 
de zuidelijke punt van Texel bevatten ook kleilagen of langgerekte kleilenzen die als scheidende 
lagen tussen de watervoerende pakketten optreden. 
Als geohydrologische basis wordt de Formatie van Oosterhout beschouwd. 
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Tabel 1. Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw. 

Pakket Formatie Diepte top Dikte 
(m tov NAP) (m) 

Samenstelling Parameters 

WVP IA 

1 e scheid, laag 

WVP 1 B 

2e scheid, laag 

WVP 2A 

3e scheid, laag 

WVP 2B 

Hydrol. basis 

Westland Fm., 
duinzanden 

Westland Fm. 

Westland Fm., 
Fm.v. Twente 

Fm.v. Drente 

Fm.v. Eindhoven, 
Fm.v. Urk 

Fm.v. Urk 

Fm.v. Enschede, 
Fm.v. Harderwijk, 
Fm.v. Maassluis 

Fm.v. Oosterhout 

+ 7 

-1 

-3 

-40 

-50 

-80 

-100 

-330 

0-8 fijn slibhoudend zand 

0-2 zandige klei 

5-40 matig fijn tot grof zand 

5-10 keileem 

1 5-35 fijn tot matig grof zand 

10-20 zandige klei 

kD = 100 m2/d 

c = 1000 d 

kD = 25 - 
300 m2/d 

c = 5000 d 

kD = 500 m2/d 

c = 500 d 

200-250 grof grinhoudend zand kD = 5000 m2/d 
matig fijn zand 

klei 

2.4 Stijghoogtegegevens 

Uit het archief van grondwaterstanden van TNO/IGG zijn stijghoogtegegevens verkregen van een 
aantal peilfilters verspreid over het gebied rond de stortplaats. Zie bijlage 1 voor de lokatie van 
de filters. Het betreft stijghoogten opgenomen in de periode juni 1990 tot december 1994. 
Inbegrepen zijn enkele peilbuizen met filters op verschillende dieptes in eenzelfde boring. De 
stijghoogtegegevens zijn verwerkt tot de volgende grafieken: 
- grafiek 1: de landbouwbuizen L-26, L-27 en L-28 in het poldergebied ten noorden van de 

stort, met onderkant filter op respectievelijk 1,5 m, 1,3 m en 2,2 m -NAP; 
- grafiek 2: de landbouwbuizen L-43, L-44 en L-45 in het duinengebied ten westen van de 

stort, met onderkant filter op respectievelijk 0,2 m en 0,2 m +NAP en 0,3 m -NAP; 
- grafiek 3: peilbuis 166 in het duinengebied ten oosten van de stort met 6 filters op 

verschillende dieptes, 0,0 m, 8,0 m, 19,0 m, 29,0 m, 44,0 m en 61,7 m -NAP; 
- grafiek 4: peilbuis 267 op de plaat Hors ten zuidwesten van de stort met 5 filters op 

verschillende dieptes, 9,7 m, 25,2 m, 38,7 m, 56,7 m en 67,7 m -NAP; 
- grafiek 5: peilbuis 268 in het poldergebied ten noorden van de stort met 3 filters op 

verschillende dieptes, 10,0 m, 17,5 m en 32,0 m -NAP; 
- grafiek 6: een combinatie van peilbuis 268 met landbouwbuis L-28; 
- grafiek 7: een combinatie van peilbuis 268 met peilbuis 267. 

Grafiek 1: L-26 (1.5 m-NAP), L-27 (1,3 m-NAP) en L-28 (2,2 m-NAP). 
De in grafiek 1 weergegeven filters staan in de deklaag van klei en kleiig zand. De 
landbouwbuizen L-26 en L-27 hebben een gemiddeld stijghoogteniveau van 0,70 m-NAP en 
landbouwbuis L-28 heeft een gemiddeld stijghoogteniveau van 1,0 m-NAP. Uit de 
stijghoogtegegevens kan worden afgeleid dat in deze polder de grondwaterstroming in het 
watervoerend pakket IA richting het oosten is. 

Grafiek 2: L-43 (0.2 m + NAP), L-44 (0.2 m + NAP) en L-45 (0,3 m-NAP). 
De filters van de landbouwbuizen L-43, L-44 en L-45 (zie grafiek 3) staan in de duinen in het 
eerste watervoerend pakket (WVP IA) en hebben een gemiddeld stijghoogteniveau tussen de 1,5 
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en 1,7 m + NAP. Omdat de stijghoogten met grote tussenpauze (interval van 2 maanden) zijn 
gemeten vertoond de grafiek geen grote fluctuaties zoals in de andere grafieken en loopt min of 
meer vlak, op een door de seizoenen beïnvloedde golfbeweging na. 

Grafiek 3: 1 66. 
Peilbuis 166 staat eveneens in de duinen, met filters op resp. 0, 8, 19, 29, 44 en 62 m-NAP. De 
gemiddelde stijghoogte in de filters is resp. 1,56 , 1,50 , 1,47 , 1,43 , 1,41 en 1,28 m + NAP. 
De van boven naar beneden afnemende potentiaal laat zien dat hier sprake is van of een toename 
van de dichtheid met de diepte en/of van infiltratie. Grafiek 3 laat duidelijk zien dat de diepere 
filters sterker op eb en vloed reageren dan de minder diepe filters. 

Grafiek 4: 267. 
Peilbuis 267 staat op de plaat Hors met filters op resp. 10, 25, 39, 57 en 68 m-NAP. Alle filters 
in deze peilbuis reageren sterk op eb en vloed, zoals te zien is in grafiek 4. Opvallend is dat de 
stijghoogtecurves van de onderste 3 filters bijna samenvallen, uitgezonderd de periode van 28-8- 
90 tot 14-7-91, waarin de stijghoogten in het diepste filter het hoogst staan. Hiervoor is geen 
verklaring te vinden. Het samenvallen van de curves van de onderste drie filters wijst erop dat 
deze filters in één watervoerende pakket staan. Er bevindt zich geen scheidende of matig 
doorlatende laag op de diepte tussen 39 en 68 m-NAP. Tussen het 2e en 3e filter (resp. 25 en 
39 m-NAP) zit een potentiaalverschil van gemiddeld 1 8 cm en tussen het Ie en 2e filter (resp. 10 
en 25 m-NAP) zit een potentiaalverschil van gemiddeld 8 cm. Dit wijst erop dat tussen deze 
filters matig doorlatende lagen voorkomen. De eerste twee filters uit deze peilbuis staan in WVP 
1B. De onderste drie filters staan in WVP 2A. Tussen WVP 1B en WVP 2A zit een dunne 
scheidende laag (2de scheidende laag). In de grafiek is ook te zien dat hier sprake is van infiltratie, 
het verschil tussen het hoogste filter en het diepste filter illustreert de inzijgpotentiaai, die 
gemiddeld 26 cm is. Er is ook nog een zekere golfbeweging in de grafiek te herkennen die de 
seizoensvariatie moet voorstellen. 

Grafiek 5: 268. 
Peilbuis 268 staat nagenoeg op dezelfde lokatie als landbouwbuis L-28. Ook in grafiek 5 is te 
zien dat het drukverschil, dat optreedt bij eb en vloed bewegingen, een grote invloed uitoefend 
op de stijghoogte in de filters. De filters staan op resp. 10, 17 en 32 m-NAP. Tussen het Ie en 
het 2e filter zit een potentiaalverschil van gemiddeld 7 cm en tussen het 2e en 3e filter een 
potentiaalverschil van gemiddeld 15 cm. Dit betekent dat of de filters staan in verschillende 
watervoerende (sub)pakketten (Ie en 2e filter in WVP 1B en 3e filter in WVP 2A) en/of er is een 
verschil in dichtheid die toeneemt met de diepte. Wat ook opvalt is dat het diepste filter de 
hoogste grondwaterspeigel heeft en het minst diepe filter de laagste, er is hier sprake van kwel 
naar het bovenste watervoerende pakket. Een seizoensgebonden golfbeweging is in de grafiek 
nauwelijks te herkennen. 

Grafiek 6: L-28 en 268. 
In grafiek 6 zijn de curves uitgezet van landbouwbuis L-28 en van peilbuis 268. Uit deze grafiek 
blijkt de seizoensafhankelijke curve van L-28 en de eb en vloed afhankelijke curve van 268. 
Verder valt het potentiaalverschil op tussen het Ie filter van 268 en het filter van L-28 (een 
gemiddeld verschil van 40 cm). Hieruit en uit de verschillende vormen van de curves blijkt dat 
hier sprake is van verschillende watervoerende pakketten, namelijk het filter van L-28 in WVP IA 
en de 2 bovenste filters van peilbuis 268 in WVP 1B en het onderste filter van peilbuis 268 in 
WVP 2A. Tussen het filter van L-28 en de filters van peilbuis 268 bevindt zich de eerste 
scheidende laag. Ook de kwelsituatie die in de vorige alinea al is besproken zie je hier doorzetten 
tot in het bovenste watervoerende pakket (WVP IA), de grondwaterstroming heeft een 
opwaartse component. 
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Grafiek 7: 267 en 268. 
Grafiek 7 is samengesteld uit de curves van de peilbuizen 267 en 268. Alle curves in deze 
grafiek lijken op elkaar, ze volgen dezelfde eb en vloed fluctuaties. Dit wijst erop dat tussen de 
watervoerende pakketten alleen dunne scheidende of matig doorlatende lagen voorkomen. Uit de 
stijghoogtegegevens kan worden afgeleid dat de grondwaterstroming in het watervoerend pakket 
1B een noordoostelijke richting heeft. 

Aan de hand van de grafieken kan over de geohydrologie van het gebied het volgende worden 
opgemerkt: 
Het freatisch grondwater stroomt van het hoge duinengebied naar de lager gelegen polders. Het 
grondwaterpeil in de polders zelf wordt kunstmatig beheerst. 
De grondwaterstroming in zowel WVP IA, WVP 1B als in WVP 2A is oost tot noordoostelijk 
gericht. Het water uit de stort en uit het duinengebied rondom de stort stroomt in noordoostelijke 
richting en zal in de Prins Hendrik Polder, waar ook peilbuis 268 en landbouwbuis L-28 staan, als 
kwelwater aan het oppervlak treden. 
Verder kan men concluderen dat de watervoerende pakketten onder te verdelen zijn in sub- 
pakketten met daartussen minder doorlatende laagjes. De eb en vloed fluctuaties beïnvloeden de 
watervoerende pakketten, de diepere pakketten worden als gevolg van de naar de diepte toe 
toenemende druk en dichtheid, als gevolg van het hoge zoutgehalte, het meest beïnvloed. 

In de grafieken 1 en 2 is duidelijk een golfbeweging te herkennen die veroorzaakt wordt door de 
verschillende seizoenen. In de zomer, een 'droge' periode, is sprake van een lage 
grondwaterstand. In de winter, een 'natte' periode, is sprake van een hoge grondwaterstand. 

2.5 Geohydrologische modelstudie 

2.5.1 Uitgangspunten 

Met behulp van het modelleringsprogramma Micro-Fem [ref.4] en de geohydrologische kartering 
van Texel [ref. 9] is een (quasi) drie-dimensionaal grondwaterstromingsmodel opgesteld. Micro- 
Fem is een programma voor het modelleren van stationaire en niet-stationaire verzadigde 
grondwaterstromingen met behulp van de eindige elementen methode. 

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de toepassing en schematisatie van het 
model: 
- het model zal worden gebruikt voor het berekenen van stationaire, verzadigde 

grond waterstromingssituaties; 
- het model zal in eerste instantie worden gecalibreerd aan de hand van de isohypsenkaart van 

TNO, in een later stadium zal worden gecalibreerd aan een situatie in het veld gemeten. 

In het model is het niet mogelijk rekening te houden met de dichtheidsverschillen die bestaan als 
gevolg van het voorkomen van zout, brak en eventueel verontreinigd grondwater. 

2.5.2 Modelnetwerk 

Op een kaart van het gebied (schaal 1 : 10.000) zijn de grenzen van de in het model te 
onderscheiden deelgebieden (stort, duinen, diverse polders of delen van polders, zee, wad, baai 
e.d.) schematisch, met behulp van rechte lijnen, uitgezet. De uiteinden van deze lijnen zijn 
punten waarvan de coördinaten in de computer worden ingevoerd. Deze punten vormen de 
zogenaamde "vaste knooppunten" van het model. Voor elk deelgebied wordt een 
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knooppuntsafstand (dichtheid van het netwerk) gedefinieerd. Vervolgens wordt door het 
programma voor alle deelgebieden een netwerk tussen knooppunten gegenereerd dat bestaat uit 
driehoekige elementen. 
Het model is zodanig opgezet dat in het centrum van het modelgebied, daar waar de meeste 
gegevens beschikbaar zijn en/of waar de hoogste mate van detail in de modellering van de 
grondwaterstromingen is gewenst, de afstand tussen de knooppunten klein is en de dichtheid 
van het netwerk dus hoog. In de onderhavige studie is dit het gebied van de stort en de directe 
omgeving. Verder van de stort vandaan neemt de knooppuntsafstand toe en dus de dichtheid 
van het netwerk geleidelijk af. 
De verschillende polders of compartimenten van polders, de duinen, de oppervlakte wateren, de 
stort en kleinere landschapselementen direct rond de stort zijn als aparte deelgebieden in het 
hydrologisch model ingebracht (zie bijlage 3) en aan elk individueel deelgebied zijn 
geohydrologische parameters toegekend (tabel 2). 

2.5.3 Modellagen 

Er is uitgegaan van een 4-lagen model met de Formatie van Oosterhout als basis. Deze basis 
heeft een hydrologische weerstand van meer dan 10.000 dagen (zie § 2.2 en § 2.3). Deze 
formatie is over vrijwel het gehele gebied aanwezig en wordt verondersteld praktisch 
ondoorlatend te zijn en kan derhalve als hydrologische basis worden beschouwd. 
Boven deze hydrologische basis bevinden zich twee watervoerende pakketten, die ieder in weer 
twee watervoerende pakketten zijn onderverdeeld (zie ook § 2.2). Het model omvat derhalve vier 
watervoerende modellagen, elk met bijbehorend doorlaatvermogen (kD) en verticale weerstand 
(c). De lagenopbouw in het model kan als volgt aan de werkelijk lagenopbouw worden 
gerelateerd: 

modellaag 1 

modellaag 2 

modellaag 3 

modellaag 4 

De verzadigde grond boven de laat holocene deklaag. In de duinen voornamelijk 
het WVP IA. In het model fungeert deze laag ook om het freatisch grondwater 
te modelleren. Dit creëert de mogelijkheid om de polderpeilen, opbolling van het 
freatisch water en de drainageweerstand, in het model te brengen. 

de deklaag en het watervoerende pakket IB (WVP 1B), 

de eerste scheidende laag en het eerste deel van het tweede watervoerende 
pakket (WVP 2A), 

de tweede scheidende laag en het onderste deel van het tweede watervoerende 
pakket (WVP 2B). 

2.5.4 Modelranden en randvoorwaarden 

De grenzen van het modelgebied dienen op zodanige afstand van het onderzoeksgebied te 
worden gekozen dat de effecten van variaties in het onderzoeksgebied aan de modelrand nihil, of 
verwaarloosbaar klein, zijn. In de geohydrologie wordt voor bepaling van deze afstand de Lambda 
formule gebruikt: 

A ='\/{kDc) 
/I = de spreidingslengte 
k = de horizontale doorlaatfactor 
D = de dikte 
c = de verticale weerstand van het pakket 
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Als minimale afstand tot de modelgrens moet 3/f tot 43 worden aangehouden. 
Uitgaande van de hydrologische parameters geldt: 3 =v'(20*250*2000) = 3160 m. Dus een 
minimale afstand tot de modelgrenzen van 9,5 km. De werkelijke afstand van het 
onderzoeksgebied tot de modelranden bedraagt 2 tot 3 km. De modeigrenzen zijn zo gekozen 
omdat de Waddenzee ais een natuurlijke barrière beschouwd mag worden en deze zich al op 1,5 
km afstand ten oosten en ten zuiden van de stort bevindt. Ook de is de grondwaterscheiding in 
de duinen ook een natuurlijke barrière op ca. 2 km ten westen van de stort. 
De aanvaardbaarheid van de grootte van het modelgebied is geverifieerd door een extreme 
ingreep door te voeren. Hiervoor is een peilverlaging van 2 m ! in de stort genomen en is 
vervolgens gekeken naar het effect hiervan op de waterbalans van de modelrand. De 
gemodelleerde ingreep blijkt hierop vrijwel geen effect te hebben. 
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Tabel 2. Lijst van deelgebieden met polderpeilen en modelwaarden van de geohydrologische 
parameters. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

deelgebieden 

duinen2(stort) 

dijk noord 

dijk zuid 

polderl 

polder2 

polder3 

polder4 

polderö 

polder6 

polder7 

polderS 

polder9 

polderIO 

polderl 1 

HO 

(m) 

laag 1 

kDI 

(m2/d) 

laag 2 

C2 (d) 

1000 

kD2 

(m2/d) 

300 

25 

200 

laag 3 

C3 (d) 

2000 

kD3 

(mï/dj 

laag 4 

C4 (d) 

100 

100 

kD4 

(m2/d) 

5000 

Bij voorkeur worden als modelgrenzen natuurlijke hydrologische grenzen gekozen die duidelijk 
kunnen worden gedefinieerd. In dit geval zijn de waddenzee en de grondwaterscheiding in de 
duinen op ca. 2 km afstand van het onderzoeksgebied als natuurlijke hydrologische grenzen 
genomen. Deze worden als 'zero-flow' grenzen beschouwd, dat wil zeggen dat geen stroming 
over de rand plaatsvindt. De stijghoogten worden variabel gehouden. 
De overige modelranden worden als 'headcontrolled' beschouwd hetgeen wil zeggen dat hier een 
vaste stijghoogte in alle pakketten is aangenomen. Deze randstijghoogten zijn gebaseerd op 
gegeven grondwaterstanden van de grondwaterkaarten van het TNO/DGV [ref.2]. 
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2.5.5 Modelparameters 

Tabel 2 geeft een overzicht van de geohydrologische parameters die zijn gebruikt. De parameters 
zijn per laag en per deelgebied ingevoerd. De ingevoerde oppervlaktewaterpeilen (HO) zijn 
ontleend aan het rapport over de geohydrologische kartering van Texel door de Provinciale 
Waterstaat van Noord-Holland [ref.3]. De overige parameters zijn afgeleid uit de grondwaterkaart 
van TNO/DGV [ref.2] en de stijghoogtegegevens van TNO (zie § 2.3). Hierbij is uitgegaan van 
een, op deze informatie gebaseerde, beste schatting. In de volgende paragrafen worden de 
parameters verder toegelicht. 

2.5.5.1 Doorlaatvermogen 

De belangrijkste hydrologische parameter van een watervoerend pakket is het doorlaatvermogen. 
Deze wordt uitgedrukt als de kD-waarde, waarbij k, de doorlaatfactor (in meter per dag), 
voornamelijk afhankelijk is van de lithologische samenstelling en D de dikte (in meters) van het 
pakket is. De kD-waarde wordt uitgedrukt in m2/dag. Ter bepaling van de doorlaatfactor van 
watervoerende pakketten worden onder meer put- en pompproeven gebruikt. Er zijn op Texel 
weinig gegevens beschikbaar en de kD-waarden zijn geschatte waarden. Voor het onderzoek zijn 
de gegevens over de doorlatendheden voornamelijk ontleend aan de TNO/DGV 
grondwaterkaarten [ref.2]. 

Modellaag 1 
Voor de poldergebieden is voor de toplaag, met een dikte van 30 cm, een k-waarde van 0 (nul) 
ingevoerd, er vindt geen horizontale stroming plaats tussen de knooppunten. Horizontale 
stroming in deze laag speelt geen rol bij de modellering van de poldergebieden. 
De kD-waarden van de stort is geschat aan de hand van eerdere ervaringen met vuilstorts. 

Modellagen 2 en 3 
Het geringe verschil tussen de kD-waarden van de modellagen 2 en 3 is het gevolg van het 
geringe verschil in de k-waarde en het kleine verschil in dikte. Modellaag 2 heeft een k-waarde 
van 5-10 m/dag, met een dikte van 5-40 m. Modellaag 3 heeft een k-waarde van 10-15 m/dag, 
met een dikte van 30-40 m. 

Modellaag 4 
De dikte van modellaag 4 is ca. 250 m, met een k-waarde van 20 m/d geeft dit een kD-waarde 
van 5000 m2/dag. 
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2.5.5.2 Weerstanden 

De belangrijkste hydrologische parameter van slecht doorlatende lagen is de verticale 
hydraulische weerstand, c-waarde, uitgedrukt in dagen. Scheidende lagen zijn aan de modellagen 
gekoppeld als zijnde de top van de watervoerende laag. 

Modellaag 1 
Voor de poldergebieden geldt, bij een gemiddelde effectieve neerslag van 0,55 mm/dag en een 
opbolling van 25 cm, een drainageweerstand van de toplaag van ca. 450 dagen (c-waarde van 
modellaag 1). 
Voor de deelgebieden die in essentie open oppervlaktewater vertegenwoordigen is een verticale 
hydraulische weerstand ingevoerd die de bodemweerstand vertegenwoordigt. De deelgebieden 
met een vaste voeding zonder drainage (freatisch water) hebben een weerstand met de waarde 0 
(nul) gekregen, hetgeen modeltechnisch een oneindig hoge hydraulische weerstand is. Deze is 
voor de duinen en de dijk toegepast omdat daar niet van een oppervlaktewaterpeil en 
drainageweerstand kan worden uitgegaan. 
Voor de afdeklaag van klei van de stort is uitgegaan van een drainageweerstand van 500 dagen. 

Modellaag 2 
Voor de 1ste scheidende laag (deklaag) die zo'n 2 m dik is, is uitgegaan van een weerstand van 
1000 dagen. 

Modellaag 3 
De hydraulische weerstand van de 2de scheidende laag is in het noordelijke gedeelte van het 
modelgebied, waar de keileem voorkomt, op 2000 dagen gesteld. In de rest van de deelgebieden 
varieert de c-waarde tussen de 500 en 800 dagen. 

Modellaag 4 
Ook de hydraulische weerstand van de 3de scheidende laag is in de noordelijke deelgebieden 
hoger dan in de andere deelgebieden, als gevolg van het voorkomen van de (zandige) kleilagen 
van de Formatie van Urk. 

2.5.5.3 Voeding 

De voeding van het grondwater wordt gevormd door de "effectieve neerslag" (mm/dag). De 
effectieve neerslag is de totale neerslag (per jaar) minus de afstroming van oppervlaktewater 
minus evapotranspiratie (evaporatie en transpiratie door de vegetatie). 
De meest recente beschikbare neerslaggegevens voor het gebied dateren van 1977 (TNO/DGV 
[ref.2]). Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) bedraagt de, over 
meerdere jaren gemeten, gemiddelde neerslag in het waddengebied ca. 725 mm/jaar. De 
gemiddelde openwaterverdamping wordt als 750 mm/jaar gegeven. Voor de berekening van het 
neerslagoverschot is de potentiële verdamping bepaald door de openwaterverdamping te 
vermenigvuldigen met de evenredigheidsconstante (gewasfactor), die voor de waddeneilanden 
0,7 bedraagt. Hieruit volgt dat de potentiële verdamping ca. 525 mm bedraagt en het jaarlijks 
neerslagoverschot dus ca. 200 mm was, hetgeen neerkomt op een effectieve neerslag van 0,55 
mm/dag, echter in duingebieden kan dit veel hoger liggen als gevolg van de lagere 
evenredigheidsconstante. 
Ten aanzien van de voeding is een onderscheid gemaakt tussen de poldergebieden en de duinen. 
Voor de poldergebieden is de bovengenoemde effectieve neerslag van 0,55 mm/dag 
aangehouden, voor de duinen en de stort geldt een effectieve neerslag ongeveer 0,8 mm/dag. 
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2.5.6 Calibratie van het model 

Om de overeenkomst tussen het computermodel en de werkelijk situatie te testen wordt het 
model getoetst aan de gegevens van de grondwaterkaarten van TNO/DGV en aan de 
stijghoogtegegevens gekregen van TNO/IGG. Bij deze zogenaamde "calibratie" van het model 
wordt gekeken in hoeverre de door het model berekende stijghoogten overeenkomen met de 
gemeten stijghoogten op een bepaald tijdstip (zie ook § 3.1). Bij de calibratie van het model 
kunnen parameters, waarvan de waarde slechts bij benadering bekend is, worden aangepast 
zodanig dat het model beter met de veldgegevens overeenstemt. Dit alles in overeenstemming 
met wat vanuit het geohydrologisch inzicht als realistisch mag worden beschouwd, 
in het vervolgonderzoek zal het model getoetst worden aan gegevens die verkregen zijn in het 
veld, zie § 4.2. 

2.6 Resultaten van het vooronderzoek 

Het opzetten en calibreren van het hydrologisch model is in feite een modellering van de huidige 
situatie zoals die uit het vooronderzoek bekend is. Deze modellering (MODEL 1) vormt de basis 
voor het gehele nader onderzoek aangezien ook de risico evaluatie en de eventuele 
beheersvarianten hiervan worden afgeleid door in het model op relevante onderdelen modificaties 
aan te brengen. 

Het resultaat van de modellering wordt geïllustreerd door middel van een set isohypsenkaartjes 
met stroombanen, zie bijlagen 5 t/m 9. Voor het tekenen van de stroombanen zijn verspreid over 
de stort tien punten gekozen van waaruit de geïnfiltreerde neerslag wordt gevolgd. 

Voor eik model is de waterbalans van de stort uitgerekend. De resultaten zijn weergegeven in 
tabel 3. De waterbalans laat zien hoeveel water (in m3/dag) er van de ene laag naar de andere 
stroomt (+ omhoog, - omlaag). 

Tabel 3. De waterbalans van de stort (waarin aangegeven de hoeveelheid in- (positief) of uit- 
(negatief) stromend water in m3 per dag). 

Het model laat zien dat de stroombanen vanuit de stort van WVP IA eerst naar WVP 1B stromen 
om daarna noordwaarts te stromen, als gevolg van het lage polderpeil in de Polder Hoornder 
Nieuwland (polder nr. 7 in model). Als gevolg van de preferente west-oost stromingsrichting, van 
het infiltratiegebied in de duinen naar de kweigebieden in de polders, wordt de stroming naar het 
oosten afgebogen, om vervolgens in het oostelijk deel van de Prins Hendrik polder terecht te 
komen. Hier zal het grondwater als kwelwater aan het oppervlak treden. 

De stroombanen vanuit de diepere watervoerende pakketten onder de stort stromen eveneens 
naar het noorden toe. 
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3 VERVOLGONDERZOEK 

3.1 Veldwerk 

In 1992 zijn door IWACO [ref. 1] rondom de stort enkele boringen geplaatst, hierdoor is enig 
inzicht verkregen over de lokale ondiepe bodemopbouw. Om deze informatie aan te vullen zijn 
een zestal boringen met peilbuizen bijgeplaatst. Om enig inzicht in de diepere bodemopbouw te 
verkrijgen, in het bijzonder met betrekking tot het voorkomen van watervoerende lagen en 
scheidende lagen, zijn een viertal sonderingen met minifilters rond en nabij de stort geplaatst. In 
bijlage 2 zijn de lokaties van deze boringen en sonderingen weergegeven. De meeste boringen en 
sonderingen zijn zodanig geplaatst dat ze in de stroombaan liggen van de grondwaterstroming 
vanuit de stort, alleen sondering DKM-1 en boring 13 dienen als respectievelijk referentie- 
sondering en referentie-boring en liggen buiten de invloedsfeer van de stroombaan uit de stort. 
De diepte van de boringen en sonderingen is in tabel 4 weergegeven. 

3.1.1 Sonderingen 

Om een beter inzicht in de diepere lagenopbouw te verkrijgen zijn nabij de stort 4 sonderingen 
geplaatst. De sonderingen zijn uitgevoerd met meting van conus- en kleefweerstand tot een 
diepte van ca. 20 m-mv. In elke sondering zijn twee minifilters geplaatst, één op ca. 4 m-mv en 
de ander op ca. 20 m-mv, voor zowel het nemen van grondwatermonsters als het bepalen van 
de stijghoogten. De sonderingen met hun interpretatie zijn weergegeven in bijlage 11. Met behulp 
van deze sonderingen is de bodemopbouw weergegeven door middel van een schematisch 
profiel, zie bijlage 1 2. 

3.1.2 Boringen 

Rondom de stort zijn 6 ondiepe handboringen geplaatst tot maximaal 4 m-mv, zie bijlage 2. In 
elke boring is een filter geplaatst voor zowel het nemen van grondwatermonsters als het bepalen 
van stijghoogten. De boorkoiommen zijn weergegeven in bijlage 10. Samen met de sonderingen 
en de al bestaande boringen geven ze een goed inzicht in de bodemopbouw en grondwater- 
stroming rondom de stort. 
De bodemopbouw die uit de boringen en sonderingen is verkregen is van boven naar beneden als 
volgt: 
Aan de top ligt een 5 m dik zandpakket van 1 m +NAP tot 4 m -NAP, doorsneden door een 
klei/veenlaag op ca. 1 m -NAP. Deze klei/veeniaag is niet lateraal te vervolgen. Onder dit 
zandpakket bevindt zich een 4 m dik pakket zandige klei tot 8 m -NAP, op een 5 m dik pakket 
kleihoudend zand tot 1 3 m -NAP. Daaronder ligt een ca. 7 m dik pakket zandige klei, met 
veenlaagjes en kleihoudend zand tot op een diepte van 20 m -NAP waar de top van een 
zandpakket begint. 

3.1.3 Stijghoogtemetingen 

In alle peilbuizen, zowel in de reeds bestaande als in de recent geplaatste en in de minifilters van 
de sonderingen is de stijghoogte gemeten ten opzichte van NAP. Deze stijghoogten zijn in een 
tabel uitgezet (zie tabel 4). 
Op 28 augustus is in alle peilbuizen rondom de stort de stijghoogte gemeten. Op basis van deze 
is een isohypsenkaartje samengesteld van het bovenste watervoerende pakket (WVP 1B). Uit dit 
isohypsenplaatje blijkt dat de stort met de dijk een hydrologische rug vormt met een hoge 
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potentiaal. De grondwater-stroming in het eerste watervoerende pakket is noordelijk gericht. Het 
isohypsenpatroon laat ook zien dat polders die bemalen worden een steilere isohypsengradiënt 
vertonen dan de polders die niet bemalen worden. 
Bij 2 peilbuizen (DKM-1 en DKM-3), waar de filters op verschillende dieptes in één peilbuis zijn 
geplaatst, is er sprake van een verschil in stijghoogte, zie tabel 4. Dit verschil kan een gevolg zijn 
van een toenemend zoutgehalte met de diepte. In peilbuis DKM-1 (filters DKM-1.1 en DKM-1.2) 
echter is sprake van een verticale stroming van het ondiepe filter (DKM-1.1) naar het diepe filter 
(DKM-1.2): infiltratie, het zoutgehalte is in beide filters gelijk, zie tabel 6. In peilbuis DKM-3 
(filters DKM-3.1 en DKM-3.2) is sprake van verticale stroming van het diepe filter (DKM-3.2) 
naar het ondiepe filter (DKM-3.1): kwel. Peilbuis DKM-3 staat dan ook in een polder die bemalen 
wordt. Tussen de filters 9.1 en 9.2 en tussen filter DKM-4.1 en DKM-4.2 zit (bijna) geen verschil 
in stijghoogte, er vind daar ook geen verticale grondwaterstroming plaats. 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de horizontale en verticale verspreiding van de eventuele 
verontreiniging. 

Tabel 4. Overzicht peilfilters met grondwaterstanden 

peilbuis hoogte pb in 

m + /- NAP 

diepte pb in 

m +/- NAP 

stijghoogte in m +/-NAP 

1 

2 

3 

5 

6 

9.1 

9.2 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

DKM-1.1 

DKM-1.2 

DKM-2.1 

DKM-2.2 

DKM-3.1 

DKM-3.2 

DKM-4.1 

DKM-4.2 

1.16 

1,12 

1,19 

1,46 

0,04 

1,30 

1,28 

0,13 

-0,30 

2.15 

1,65 

2,63 

0,93 

1.27 

1.27 

1.14 

1.14 

0,39 

0,39 

1.16 

1,16 

-4,3 

-3,8 

-4,3 

-3,8 

-2,0 

-1.2 

-5,7 

-2,5 

-3,3 

-0.5 

-1,1 

-2.1 

-1.8 

-3,2 

-20,2 

-3,4 

-20,4 

-4,1 

-19,1 

-3,3 

-22,3 

-0,19 

-0,22 

-0,27 

-0,32 

-0,52 

-0,16 

-0,26 

0,32 

0,29 

0,28 

0,24 

-0,40 

0,73 

0,18 

-0,14 

-0,35 

-0,35 

-0,37 

-0,63 

-0,28 

-0,27 

-0,72 

-1,14 

-0,57 

-0,15 

-0,56 

-0,27 

-0,73 

-0,93 

-0,11 

-1,26 

-1,21 

-0,04 

-0,04 
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3.2 Chemisch onderzoek 

3.2.1 Bemonstering en analyseprogramma 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat vanuit de stort verontreinigd percolaat naar de omgeving 
van de stortplaats kan treden. Als gevolg van kwel kan dit percolaat aan het oppervlak treden. 
Om dit te controleren zijn naast het grondwater uit enkele peilbuizen, van enkele sloten het 
slootwater en het slootslib bemonsterd, zie bijlage 2 voor de locatie van de slib- en 
slootmonsters. Op drie punten is het slib van de bodem van de meest nabije sloten bemonsterd 
en geanalyseerd op de volgende parameters: 

slootslib 
- 8 metalen (Cr, Ni, Cu, Pb, Zn, Hg, Cd en As) 
- EOX 
- PAK (totaal) 

De lokatie van de drie slibmonsters is in bijlage 2 weergeven. 

Op vijf punten is het oppervlaktewater in de poldersloten van de polder Hoornder Nieuwland en 
van de Prins Hendrik polder bemonsterd. De lokatie van de vijf slootmonsters is in bijlage 2 
gegeven. De watermonsters zijn geanalyseerd op de volgende parameters: 

slootwater 
- Ammonium-N 
- Chloride 
- CZV 
- pH en Ec 

Van 9 filters zijn grondwatermonsters genomen (één filter stond droog). Deze 
grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de volgende macro- en microparameters: 

grondwater 
Macroparameters: 
- Ammonium-N 
- Chloride 
- Sulfaat 
- Carbonaat en Bicarbonaat 
- Ca, K, Na, Mg 

3.2.2 CZV-, pH- en Ec-metingen 

Van de sloot- en grondwatermonsters zijn het chemisch zuurstof verbruik (CZV), de pH en het 
geleidingsvermogen (Ec) bepaald. 

Microparameters: 
- 8 metalen (Cr, Ni, Cu, Pb, Zn, Hg, Cd en As) 
- Vluchtige aromaten en naftaleen (BTEXN) 
- VCCI 
- EOX 
- Fenolindex 
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4 RESULTATEN VERVOLGONDERZOEK 

ERO 

4.1 Analyseresultaten 

4.1.1 Slootslib 

De analyseresultaten van het slootslib, tabel 5, laten zien dat alleen een lichte overschrijding van 
de streefwaarde voor PAK voorkomt in slibmonster S2. Verder is in S2 ook een licht verhoogde 
waarde aan EOX aangetroffen, waarschijnlijk het gevolg van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. 

Tabel 5. Analyseresultaten slootslib 

Locatie: Stortplaats 't Horntje sept. '95 %org.stof %lutum 

menster 

nr. 

slibmonsters sloten 

51 

52 

S3 

parameters 

(mg/kg d.s.) 

As Cd 

bovengrond 

ondergrond 

Cr Cu Hg Pb Ni Zn min.olie PAK EOX 

1 0.1 <d <d <d <d <d 11 

<d <d <d <d <d 

<d <d <d <d <d <d 

<d <d 

<d <d 

<d 0.1 

0.31 0.4 

0.09 0.1 

Toetsingswaarden 

s-waarde 

(s + i)/2 

i-waarde 

15 

22 

28 

0.4 

3.3 

6.1 

50 

120 

190 

15 

47 

79 

0.2 50 

4.1 181 

7.9 312 

10 50 

35 154 

60 257 

10 

505 

1000 

—- :overschrijding streefwaarde 

d :detectielimiet 

- :niet geanalyseerd 

# :geen toetsingswaarde voorhanden 

0.2 

4.1 

8.0 

4.1.2 Slootwater 

De analyseresultaten van het slootwater (tabel 6) iaten een hoog gehalte aan chloriden en een 
hoog geleidingsvermogen zien voor bijna alle sloten. Het slootwater van sloot F4 vertoond een 
relatief hoog gehalte aan Ammonium (NH4 + ). Ook een relatief hoog chemisch zuurstof verbruik 
(CZV) is in sloot F4 gevonden. Zowel het relatief hoog gehalte aan NH4

+ als het relatief hoog 
CZV wijst op invloed van percolaat vanuit de vuilstort in de sloot F4. Een hoog 
geleidingsvermogen valt gebruikelijk samen met een hoog chloride gehalte. 

4.1.3 Macroparameters grondwater 

De parameters die in tabel 6 zijn weergegeven omvatten chemische componenten die naast dat 
ze normaal in de natuur, in niet verontreinigde situaties, worden aangetroffen, ook in een 
onderling andere verhouding in verontreinigde situaties worden aangetroffen. Deze worden wel 
macroparameters genoemd en worden weergegeven in milligram per liter. Analyses van deze 
parameters worden gebruikt voor de interpretatie van de oorsprong van het geanalyseerde 
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grondwater. Dit is van belang om te kunnen bepalen of bij het voorkomen van verhoogde 
concentraties van bepaalde ionen al dan niet sprake is van percolaatbeïnvioeding. 

Het chemische type van het water wordt bepaald aan de hand van de procentuele verhouding 
tussen de kationen Ca2 + , Mg2 + , Na + , K+ en de anionen HC03', C03

2', S04
2' en Cl'. In dit 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van de methoden van Stiff en van Piper voor de 
hydrochemische typering van het grondwater zodat de analyseresultaten ook kunnen worden 
vergeleken met andere hydrochemische studies. 

Tabel 6. Analyseresultaten sloot- en grondwater {macroparameters} 

_ocatie stortplaats 't Horntje 

non ster nr 

(filterdiepte 

n-mv)  

sept 95 

macroparameters 

(mg/i) 
Ca Mg Na K SQ4 Cl HCQ3 CQ3 NQ3 NH4 

pH Ec 

mS/m 

czv 
mg/l 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

pb2 

(3,9-4,9) 

pb6 

(1,0-2,0) 

pb13 

(1,7-2,7) 

pbl4 

(1,7-2,7) 

DKM-1.1 

(3,5-4,5) 

DKM-1.2 

(20,5-21,5) 

DKM-2.2 

(20,5-21,5) 

DKM-3.1 

(3,5-4,5) 

DKM-3.2 

(18,5-19,5) 

_ . - - - 15000 - - - 6.5 

1300 - - - 16 

10000 - - - 30 

17000 - - - 100 

13000 - - - 10 

240 150 690 570 <d 1000 * <d 6.8 400 

150 26 140 26 49 270 * <d 6.4 6.5 

120 10 50 5.4 65 48 328 <d 0.73 5.2 

57 27 170 7.9 <d 45 469 <d <d 1.8 

280 960 8400 320 2300 16000 * <d - 3.8 

550 1100 9200 290 1700 16000 * <d - 22 

480 1100 9300 230 1500 15000 801 <d <d 24 

580 1000 9100 210 1900 15000 * <d - 17 

520 980 8600 190 2100 15000 <d 

8.1 3600 

7.7 442 

7.4 2200 

7 3700 

7.7 2200 

7.2 65 

15 

220 

110 

240 

590 

52 

7 830 500 

7.2 136 

103 

7.4 60 194 

7.6 4000 155 

7.4 4000 146 

6.8 4000 120 

7 4000 170 

6.8 4000 127 

detectielimiet Ec : Elektrisch geleidingsvermogen (in miliSiemens per meter) 

:met geanalyseerd CZV ; Chemisch zuurstof verbruik (in miligram per liter) 

;met aangetoond mlaboratorium   

Analyse op macroparameters zijn uitgevoerd op grondwatermonsters uit de filters van de 
sonderingen DKM-1, DKM-2 en DKM-3 en op grondwatermonsters uit de filters van peilbuizen 2, 
6, 13 en 14. Het grondwater uit sondering DKM-1 en uit peilbuis 13 dient als referentiemonster, 
omdat dit water hoogst waarschijnlijk niet door percolaat is beïnvloed. 
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De concentratie van de parameters Ca2 + , Mg2 + , Na + , K + , HC03\ C03
2‘, S04

2' en CI' worden 
omgezet in procentuele verhoudingen tussen de ionen. Deze verhouding wordt uitgezet in een 
set dnehoeksdiagrammen (Piper-diagrammen), zie bijlage 13. De driehoek linksonder geeft de 
procentuele verhouding tussen de kationen weer, de driehoek rechtsonder die van de anionen. 
De tussen de driehoeken gelegen ruit geeft de verhouding tussen alle betrokken ionen weer. De 
ruit van de Piper-diagram is in vijf gebieden ingedeeld. Elk gebied is kenmerkend voor een 
bepaald watertype. 

De volgende watertypes kunnen worden onderscheiden: 

Type 1 calciumcarbonaat-type 
HCOy + C03

2' 
> 50% 

Ca2+ + Mg2 + 

Type 2 natriumcarbonaat-type 
HCOy + C03

2' 
> 50% 

Na+ + K+ 

Type 3 calciumchloride-type 
S04

2' + Cl 
> 50% 

Ca2+ + Mg2 + 

Type 4 natriumchloride-type 
S04

2' + Cl' 
> 50% 

Na+ + K+ 

Type 5 mengwater-type 

Grondwatertype 1 is kenmerkend voor zoet water met een hoge hardheid. Grondwatertype 2 is 
kenmerkend voor verzoeting, verdringing van zout grondwater door zoet water. Grondwatertype 
3 is kenmerkend voor verzilting, indringing van brak of zout water in zoet water. Grondwatertype 
4 is kenmerkend voor zout of brak water. 

Bij de Stiff-diagrammen worden ten opzichte van een middellijn de equivalentconcentraties van 
de kationen links en de anionen rechts logaritmisch uitgezet, zie bijlage 14. Verder wordt het 
elektrisch geleidingsvermogen (EGV) en de pH in de vorm van een schaalbalkje onder de figuur 
uitgezet. Aan de hand van de vorm van de diagram kan het water in verschillende types worden 
ingedeeld door vergelijking met elkaar en met een aantal standaard types. 

De interpretatie van de kwaliteit van het grondwater met behulp van deze diagrammen is 
beperkt, omdat alleen de belangrijkste ionen worden gebruikt en doordat in het Piper-diagram de 
ionen in verhouding met elkaar staan en dus afhankelijk zijn van eikaars concentratie. Ondanks 
deze beperkingen is toch voor deze diagrammen gekozen, omdat in Noord-Holland en het 
IJsselmeergebied goede resultaten met deze methoden zijn bereikt jref.5]. 

In de Piper-diagram (bijlage 13) zijn naast de grondwatermonsters uit dit voorliggende onderzoek 
(september '95) ook nog enkele grondwatermonsters uit het onderzoek van oktober '92 [ref.1] 
geplot. Alle grondwatermonsters van oktober '92 behoren tot grondwatertype 1, het 
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calciumcarbonaat-type. De resultaten van september '95 laten zien dat alleen het 
grondwatermonster uit filter 1 3 tot grondwatertype 1 behoort. De grondwatersmonsters uit de 
filters 6 en 14 behoren tot grondwatertype 5, het mengwater-type. De grondwatersmonsters uit 
de filters 2, DKM-1, DKM-2 en DKM-3 behoren tot grondwatertype 4, het natriumchloride-type. 
Opvallend is de verschuiving die heeft plaatsgevonden, van grondwatertype 1 (oktober '92) via 
grondwatertype 5 naar grondwatertype 4 (september '95), er heeft dus verzilting plaatsgevonden 
in de afgelopen jaren. Waarschijnlijk het gevolg van grondwaterwinning in de nabijgelegen 
Moksloot ten noord-westen van de stort. Wat ook opvalt is de cluster van de grondwatertypes 
uit de sonderingen, de grondwatermonsters uit de diepere filters behoren allemaal tot eenzelfde 
grondwatertype. 

De Stiff-diagrammen (bijlage 14) laten zien dat er een verschil in vorm bestaat tussen het 
grondwater uit de bovenste vier filters en het grondwater uit de onderste vijf filters. Tussen de 
bovenste vier filters onderling zijn maar kleine verschillen in de diagrammen waarneembaar. De 
grondwatermonsters uit de vijf minifilters (DKM-1.1 t/m DKM-3.2) vertonen allen min of meer 
dezelfde Stiff-diagram, ze behoren dan ook tot het natriumchloride-type, met een relatief hoge 
ionenconcentratie. 

De analyseresultaten van de macroparameters (tabel 6) laten voor peilbuis 2 een relatief hoog 
gehalte aan Ammonium (NH4 + ) en Nitraat (N03

2') zien. Dit hoge gehalte aan NH4
+ en N03

2 is 
waarschijnlijk het gevolg van percolaatbeïnvioeding. 

4.1.4 Microparameters grondwater 

De microparameters weergegeven in microgram per liter, omvatten zware metalen, aromatische 
verbindingen en gechloreerde koolwaterstoffen. 
De analysemethoden en analyseresultaten zijn weergegeven op de analysecertificaten 
(bijlage 15). De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van de streef- en 
interventiewaarden zoals opgesteld door het ministerie van VROM [ref.6], 

De toetsingswaarden worden door het ministerie van VROM (zie ook bijlage 16) als volgt 
beschreven: 
s-waarde : streefwaarde; bij overschrijding van dit concentratieniveau is sprake van een 

aantoonbare bodemverontreiniging; 
(s + i)/2 : grenswaarde voor nader onderzoek; 
i-waarde : interventiewaarde; bij overschrijding van dit concentratieniveau kan sprake zijn van 

een ernstige bodemverontreiniging. 

Aan de hand van de analyseresultaten en de berekende toetsingswaarden is tabel 7 
samengesteld voor het grondwater. In deze tabel is ook de mate van verontreiniging van de 
grondwatermonsters weergegeven. 

De analyseresultaten laten het volgende zien: 
Pb2 (4-5 m-mv): overschrijding van de streefwaarde voor: 

chroom, benzeen, ethylbenzeen, tolueen en naftaleen; 
overschrijding van de grenswaarde voor nader onderzoek voor: 

xylenen; 
Pb6 (1-2 m-mv): overschrijding van de streefwaarde voor: 

chroom en xylenen; 
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Tabel 7. Analyseresultaten grondwater (microparameters) 

-ocatienaam: stortplaats 't Horntje" sept. 95 
nonster nr. 

(filterdiepte 
i-mv) 

microparameters 

(ug/l) arom nafta- fenol 
As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn tot. leen VQCL EOX index 

pb2 

(3,9-4,9) 

pb6 

(1,0-2,0) 

pb13 

(1,7-2,7) 

pb14 

(1,7-2,7) 

DKM-1.1 

(3,5-4,5) 

DKM-1.2 
(20,5-21,5) 

DKM-2.2 
(20,5-21,5) 

DKM-3.1 

(3,5-4,5) 

DKM-3.2 
(18,5-19,5) 

<d <d 15 <d <d <d 12 26 7.9 <d <d <d 

<d <d 8 <d <d <d <d 30 0.21 <d <d <d <d 

<d <d 8 26 <d <d <d 26 <d <d <d <d <d 

8 <d 19 1 <d <d <d 31 1.9 <d <d <d <d 

6 5 <d <d <d <d <d <d <d <d <d 

8 2 <d <d <d <d <d <d <d <d <d 

4 4 <d <d 

4 4 <d <d 

65 <d <d <d <d <d 

62 <d <d <d <d <d 

<d 2 3 <d <d <d 30 <d <d 0.07 <d <d 

f oetsi n g s waard en 
waarde 10 0.4 1 15 0.05 15 15 65 *) 0.1 

(s + i)/2 35 3 16 45 0.18 45 45 433 35 
waarde 60 6 30 75 0.3 75 75 800 70 

#) #) 

  : overschrijding streefwaarde 

+ + : overschrijding grenswaarde voor nader onderzoek 
d :detectielimiet 
- :niet geanalyseerd 

*) :indien van toepassing voor individuele parameters 

#) geen toetsingswaarde voorhanden  

') :xylenen 

") :trichloormethaan 

Pbl 3 (2-3 m-mv): 

Pbl4 (2-3 m-mv): 

DKM-1.1 (4-5 m-mv): 

DKM-1.2 (21-22 m-mv): 

DKM-2.2 (21-22 m-mv): 

DKM-3.1 (4-5 m-mv): 

DKM-3.2 (19-20 m-mv): 

overschrijding van de streefwaarde voor: 
chroom en koper; 

overschrijding van de streefwaarde voor: 
benzeen, ethylbenzeen en xylenen; 

overschrijding van de grenswaarde voor nader onderzoek voor: 
chroom; 

overschrijding van de streefwaarde voor: 
chroom; 
overschrijding van de streefwaarde voor: 
chroom; 

overschrijding van de streefwaarde voor: 
chroom; 

overschrijding van de streefwaarde voor: 
chroom; 

overschrijding van de streefwaarde voor: 
chroom en trichloormethaan. 

Wat verder opvalt is de licht verhoogde concentratie aan zink in DKM-2.2 (gelijk aan de 
streefwaarde) en in DKM-3.1 (bijna gelijk aan de streefwaarde). 
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Conclusie: 
De licht verhoogde waarde aan chroom in alle filters is te wijten aan een hoge 
achtergrondconcentratie van chroom in de mariene zandige sedimenten [ref. 10]. De licht 
verhoogde waarde aan xylenen en naftaleen is toe te schrijven aan percolaat vanuit de stort. Op 
300 m ten noorden van de stort is in DKM-3.2, op 19,5 m-mv, een licht verhoogde concentratie 
aan trichloormethaan aangetroffen, welke eveneens afkomstig is van de stort. Ondanks de lage 
concentraties die zijn aangetroffen, wijzen de analyseresultaten op een verspreiding van 
percolaat vanuit de stort. De licht verhoogde concentratie aan koper in peilbuis 13 heeft niets te 
maken met de stort, omdat deze peilbuis niet in de stroombanen van de stort ligt, de oorzaak van 
deze licht verhoogde concentratie is niet bekend. 

4.2 Verontreinigingssituatie 

Het stortpakket zelf wordt beschouwd als een "black box"; er is geen gericht onderzoek naar de 
inhoud hiervan gedaan. 

4.2.1 Horizontale verspreiding van verontreiniging 

Horizontale verspreiding van verontreiniging kan worden veroorzaakt door transport van 
oppervlakkige verontreiniging met het afstromend regenwater en door zijdelings uittreden van 
freatisch water (percolaat). Verder bestaat de mogelijkheid dat het oppervlaktewater 
verontreinigd raakt door kwel van verontreinigd grondwater via horizontaal transport van 
verontreiniging in het watervoerende pakket. 
Aan de zuidkant van de stort ligt een dijk die de scheiding vormt tussen de mokbaai en de 
polders met de stort. Deze dijk vormt een natuurlijke barrière tegen horizontale verspreiding van 
verontreiniging in zuidelijke richting. De andere zijden van de stort bevatten geen natuurlijke 
barrière. Tijdens de v°!dinspecties is geen percolaat waargenomen, echter in relatief natte 
perioden zou percolaat uit de vuilstort kunnen treden, wat door omwonenden in het verleden is 
waargenomen. De peilbuizen 2 en 14 direkt naast de stort en peilbuis 6 op 100 m afstand van 
de stort vertonen, hoe gering dan ook, toch tekenen van percolaatbeïnvloeding. DKM-3.2, op 
300 m van de stort, vertoond ook al sporen van percolaatbeïnvloeding. 
De slibmonsters uit de poldersloten ten noorden van de stort vertonen geen noemenswaardige 
verontreinigingen. De siootwatermonsters uit deze poldersloten vertonen (op slootwatermonster 
F2 na) allen een relatief hoog geleidingsvermogen, wat wijst op kwel van zout of brak water. 
Slootmonster F4, uit een sloot 200 m ten noorden van de stort, vertoont naast een relatief hoog 
CZV ook een hoog gehalte aan NH4

+ wat duidt op percolaatbeïnvloeding vanuit de stort. 

4.2.2 Verticale verspreiding van verontreiniging 

In DKM-2.2, geplaatst naast de stort op een diepte van 21,5 m-mv, zijn geen verontreinigingen 
aangetoond. Alleen een licht verhoogde concentratie aan chroom en zink (gelijk aan 
streefwaarde) is waarneembaar. In DKM-3.2, geplaatst 330 m ten noorden van de noordrand van 
de stort op 19,5 m-mv, is een licht verhoogde concentratie aan trichloormethaan aangetroffen 
wat duidt op een verticale én horizontale verspreiding van verontreiniging vanuit de stort. 
De afstand van de horizontale verspreiding van de verontreiniging vanuit de stort is dus minimaal 
330 m. 
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4.3 Toetsing van het geohydrologisch model 

Om de overeenkomst tussen het computermodel en de werkelijk situatie te testen is het model 
eerst getoetst aan de gegevens van de grondwaterkaarten van TNO/DGV en aan de 
stijghoogtegegevens gekregen van TNO/IGG. De tweede toetsing wordt gedaan met behulp van 
de gegevens verkregen in het vervolgonderzoek. Bij deze zogenaamde tweede "calibratie" van 
het model wordt gekeken in hoeverre de door het model berekende stijghoogten overeenkomen 
met de gemeten stijghoogten op een bepaald tijdstip (zie ook § 3.1). Bij de calibratie van het 
model kunnen parameters, waarvan de waarde slechts bij benadering bekend is, worden 
aangepast zodanig dat het model beter met de veldgegevens overeenstemt. Dit alles in 
overeenstemming met wat vanuit het geohydrologisch inzicht als realistisch mag worden 
beschouwd. 
Het contourpatroon van de stijghoogten gemeten op 28 augustus 1995 komt overeen met het 
contourpatroon dat door het model is gegeven. 
De grondwaterstroming in watervoerend pakket IB (WVP 1B) en in watervoerend pakket 2A 
(WVP 2A) is, in de omgeving van de lokatie. van zuid naar noord.. In het model is een 
doorlatendheid aangenomen van 10 m/d voor WVP 1 B en 15 m/d voor WVP 2A. Met een 
verhang van ca. 1 m per 300 m (0,003 m/m), is de maximale horizontale stroomsnelheid van het 
grondwater (gecorrigeerd voor poriënvolume) ca. 50 meter per jaar. 
Als we uitgaan van een retardatiefactor voor de mobiele stof trichloormethaan van 2, dan is de 
maximale stroomsnelheid van de stof trichloormethaan in water ca. 25 m per jaar. Het front van 
de trichloormethaan verontreiniging zou er dus ca. 12 jaar over doen om de 300 m tot DKM-3.1 
te overbruggen. Gezien de ouderdom van de stort, begin jaren 70 is met de stort begonnen, kan 
het model de toetsing doorstaan. 
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5 RISICO-EVALUATIE EN URGENTIEBEPALING 

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk is een risico-evaluatie opgesteld met betrekking tot bedreigde objecten (mens en 
milieu) in de directe omgeving van de stort. 

Behalve in het slib in de sloten wordt in de grond geen verontreiniging in relatie tot de stort 
verwacht, mede gezien de aanwezigheid van een ca. 1 m dikke deklaag op de stort. 

De in het grondwater aangetroffen verontreinigingen kunnen mogelijk risico's opleveren voor de 
mens en/of het ecosysteem. Tevens kunnen de verontreinigingen zich mogelijk verder 
verspreiden in het milieu. Daartoe zijn aan de hand van de handleiding "urgentie van de 
bodemsanering" [ref.7] de humane ecologische - en verspreidingsrisico's bepaald. 

In de tabellen 8 en 9 zijn de grenswaarden voor nader onderzoek (s+i)/2 vergeleken met de in 
het slib en het grondwater, nabij de lokatie, aangetroffen verontreinigingen. 

Tabel 8. Grenswaarden voor nader onderzoek voor grond. 

Stof Hoogste concentratie 
(mg/kg ds) 

grenswaarde 
= (s + i)/2 
(mg/kg ds) 

> (s + i)/2? 

PAK 0,31 4,1 

Tabel 9. Grenswaarden voor nader onderzoek voor grondwater. 

Stof Hoogste concentratie 

(/rg/i) 
grenswaarde 
= (s + i)/2 

(//g/D 

> (s + i)/2? 

Cr 19 15,5 ja 

Cu 26 45 

Benzeen 1 1 15,1 

Ethylbenzeen 0.39 75 

Tolueen 1,2 500 

Xyleen 42 35,1 ja 

naftaleen 7,9 35 

trichloormethaan 0,07 200 
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5.2 Actuele risico's voor de mens 

De risico's voor de mens worden met name bepaald door de contact - en opname mogelijkheden 
e verontreinigingen, die afhankelijk zijn van het gebruik van het terrein. Als gebruiksfunctie 

waandenrrem 962160 ^ landschappeiijke karakter, uitgegaan van openbaar groen met 
Voor het toetsen van de actuele humane risico's kunnen in het algemeen de 

biootstellingsroutes relevant worden geacht: 
- ingestie van grond; 
- dermaal contact met de grond; 
- inhalatie van gronddeeltjes; 

consumptie van verontreinigde gewassen; 
- consumptie van oppervlakte- en/of grondwater. 

volgende 

De licht verhoogde concentratie aan PAK in slibmonster S2 is 
(s -f i)/2) dat het geen actueel risico voor de mens vormt. 

zodanig klein (concentratie < 

Omdat er geen contactmogelijkheden met de stort aanwezig zijn en omdat in de grond geen 
verontreiniging in relatie tot de stort wordt verwacht, is alleen het grondwater onderzocht en 
beperken we ons alleen tot de risico's voor de mens met betrekking tot contact- en opname 
mogelijkheden met verontreinigd grondwater. 

Tabel 10. Eenvoudige toetsing actuele humane risico s. 

Omschrijving 

direct contact mogelijk 

gewasteelt/visvangst 

vluchtige verbindingen aanwezig 

permeatie drinkwaterleidingen mogelijk 

Ja Nee 

De eerste (eenvoudige) toetsing leert ons dat er vluchtige verbindingen aanwezig zijn (xyleen en 
trichloormethaan) en de mogelijkheid van opname door permeatie van organische verbindingen 
door eventueel aanwezige kunstof drinkwaterleidingen. 

Tabel 11. Identificatie relevante stofgroepen. 

Tabel 1 1 leert ons dat alleen voor de stoffen chroom en xyleen de grenswaarde voor nader 
onderzoek zijn overschreden. 
De sloten op de onderzoekslokatie, waar verontreinigde grondwater eventueel zou kunnen 

terechtkomen, worden met als zwem- en/of viswater gebruikt. Daardoor vindt geen blootstelling 
aan verontreinigd water plaats en zijn er geen direkte blootstellingsrisico's voor de mens. 
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Tabel 12. Eenvoudige toetsing actuele risico's vluchtige verbindingen. 

Stof toets 

Xyleen 42 42/76 = 0,55 < 1 

Uit tabel 12 volgt dat er geen actuele risico voor de mens met betrekking tot direkte blootstelling 
aan vluchtige verbindingen. 
Wel kan xyleen een gevaar vormen voor de mens als gevolg van permeatie door 
drinkwaterleidingen. Omdat de stort langs de__ojaenbare weg ligt en aan deze weg ook woningen 
staan, mag worden aangenomen dat er ondergrondse drinkwaterleidingen langs de weg lopen. 
Drinkwaterleidingen van PE-materiaal zijn gevoelig voor xyleen. Indien de drinkwaterleidingen uit 
PVC-materiaal bestaan, is de kans op het ontstaan van verontreinigd drinkwater door permeatie 
veel geringer als gevolg van de geringe permeatiegraad van dit materiaal. 
Door VROM [ref.8] zijn signaalwaarden opgesteid, met de bedoeling te beoordelen of er sprake is 
van een mogelijk ongewenste situatie als gevolg van permeatie door drinkwaterleidingen. 

Tabel 13. Signaalwaarden voor de beoordeling van permeatie door kujiststof 
drinkwaterleidingen. ■ 

Stof signaalwaarden PE-buizen signaalwaarden PVC-buizen 

grondwater (ug/l) grond (mg/l) grondwater (ug/l) grond (mg/l) 

xyleen 10 0,1 50.000 3.000 

er rerun ryer r rr r Volgens opgaaf van het plaatselijke waterleidingbedrijf (PWN) bestaan de drinkwaterleidingen 
de omgeving van de onderzoekslokatie zowel uit PE-buizen als PVC-buizen. 

Aangezien het gehalte aan xyleen in Pb2 42mng/IJbedraagt, wordt de signaalwaarde 
overschreden. Er is een potentieel risico voor permeatie van drinkwaterleidingen van PE-buizen. 
De kans bestaat dat het drinkwater verontreinigd wordt met als gevolg een actueel risico voor de 
mens. 

Voorlopige conclusie: 
Er is een potentieel risico aanwezig voor de mens. Dit wordt pas een actueel risico, wanneer 
door permeatie van drinkwaterleidingen met betrekking tot ingestie van drinkwater, inhalatie van 
dampen tijdens douchen en dermaal contact tijdens douchen. 
Eventuele risico's met betrekking tot contact met de verontreiniging als gevolg van geheel of 
gedeeltelijk afwezig zijn van de deklaag zullen moeten worden bepaald in een nader onderzoek 
naar de kwaliteit van de deklaag. 

5.3 Actuele risico's voor het milieu 

Een bodemecosysteem bestaat uit een complex samenstelsel van individuen, populaties en 
leefgemeenschappen. Niet alleen de actuele blootstelling aan verontreinigingen van ecosystemen 
is moeilijk te bepalen, ook de effecten van deze verontreinigingen op het ecosysteem zijn moeilijk 
te bepalen. Er bestaat een grote variëteit van ecosystemen en de gevoeligheid van ieder 
ecosysteem voor verontreinigingen verschilt. 
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Op basis van toxiciteitsgegevens voor een aantal groepen bodemorganismen kunnen HC50 
waarden (Hazardous Concentration) worden berekend. Gesteld wordt dat bij deze concentraties 
50% van de potentieel in een bodemecosysteem aanwezige soorten negatieve gevolgen van een 
verontreiniging ondervindt. Omdat afgezien van de PAK in het slib verder alleen gehalten in het 
grondwater zijn bepaald, zijn deze met behulp van de evenwichtscoëfficiënten van de 
verschillende stoffen omgerekend naar gehalten in grond. 

Alleen de concentratie van chroom in het grondwater is hoger dan de HC50-waarde. Nu is 
chroom een zeer immobiele stof en aangezien er over het gehele gebied een lichte verhoging van 
chroom is aangetroffen mag er vanuit worden gegaan dat de verhoogde concentratie aan chroom 
niet van de stort afkomstig is. 

Conclusie: 
Voor het milieu is geen actueel risico aanwezig. 

5.4 Actuele verspreidingsrisico's 

De verspreiding van verontreinigingen vind vooral plaats via het grondwater. 

In het onderhavige onderzoek is verontreinigd grondwater aangetroffen, 330 m ten noorden van 
de stort op 19,5 m-mv, wat duidt op een verticale én horizontale verspreiding van verontreiniging 
vanuit de stort. 

De actuele verspreidingsrisico's zijn bepaald aan de hand van tabel 14. 

Tabel 14. Eenvoudige toetsing actuele verspreidingsrisico's. 

De aangetroffen verontreiniging op 330 m ten noorden van de stort betreft alleen een licht 
verhoogde concentratie aan trichloormethaan. Deze stof heeft een hogere dichtheid dan zoet 
water en zal zich naar de diepte verspreiden. De aanwezigheid van deze stof is mogelijk het 
gevolg van dichtheidsstroming (dichtheid trichloormethaan: 1,48 g/cm3 > dichtheid zeewater: 
1,02 g/cm3). 
Gezien de concentratie en de plaats van de verontreiniging zal de toename van de verontreiniging 
in bodemvolume zal minder zijn dan 100 m3/jaar. 

Conclusie: 
Op basis van deze toetsing kan worden geconcludeerd dat er, conform de handleiding "urgentie 
van de bodemsanering", sprake is van een actueel verspreidingsrisico als gevolg van 
dichtheidsstroming. 
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5.5 Samenvatting risico-evaluatie 

In tabel 15 is een overzicht gegeven van de actuele risico's. 

Tabel 15. Overzicht aanwezigheid actuele risico's. 

Humaan 

Ecotoxicologisch 

Verspreiding 

Cr Cu Xyleen 

ja 

Naftaleen Trichloor- 
methaan 

ja 

PAK 

Een potentieel risico voor de mens is de aanwezigheid van xyleen. Dit potentiële risico wordt pas 
een actueel risico voor de mens wanneer het xyleen, als gevolg van permeatie van 
drinkwaterleidingen, in het drinkwater terecht komt. 
Een ander actueel risico betreft trichloormethaan als een verspreidingsrisico als gevolg van de 
relatief hoge dichtheid van deze stof. 
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6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

In het vooronderzoek is, met behulp van gegevens uit de literatuur en uit eerdere onderzoeken en 
na een veldinspectie, een geohydrologisch model gemaakt. Dit model laat zien dat water dat in 
de stort infiltreert (regenwater), noordwaarts stroomt om ca. 200 tot 300 m verder in de Prins 
Hendrik polder als kwelwater aan het oppervlak te treden. Zo is het mogelijk dat verontreinigd 
percolaat vanuit de vuilstort eveneens in de polder als kwelwater aan het oppervlak kan treden. 

In het vervolgonderzoek is het geohydrologisch model getoetst met veldgegevens. Afgezien van 
de dichtheidsverschillen die optreden ais gevolg van de aanwezigheid van zowel zoet als 
brak/zout water, waar in het model geen rekening mee kan worden gehouden, heeft het model 
de toetsing doorstaan. 

De analyseresultaten tonen aan dat er zowel een horizontale als een verticale verspreiding van 
verontreinigingen heeft plaatsgevonden vanuit de stort. De concentraties van de 
verontreinigingen zijn echter zodanig klein dat er alleen sprake is van een lichte verontreiniging. 
Alleen voor xyleen, m peilbuis 2, en voor chroom, in peilbuis 14, is een matige verontreiniging 
aangetoond. De licht verhoogde waarde aan chroom in alle filters is te wijten aan een hoge 
achtergrondconcentratie van chroom in de mariene zandige sedimenten van Texel. 

De risico-evaluatie heeft aangetoond dat er een potentieel risico voor de mens aanwezig is 
betreffende xyleen. Dit risico wordt pas actueel wanneer xyleen als gevolg van permeatie van 
drinkwaterleidingen in het drinkwater terecht komt. Een ander actueel risic 
trichloormethaan als een verspreidingsrisico als gevolg van de mobiliteit en 

De risico's voor de mens m.b.t. contact met de verontreiniging als gevolg 
afwezigheid van de deklaag zal moeten worden onderzocht in een onderzo 
van de deklaag. Een kwalitatief goede deklaag zal infiltratie van regenwate; 
en daardoor percolaatuitstroming vanuit de stort voorkomen. 

Tevens wordt aanbevolen om enkele bestaande peilbuizen rondom de stort één keer per jaar te 
bemonsteren en de grondwatermonsters te laten analyseren op zware metalen, aromatische 
verbindingen en gechloreerde koolwaterstoffen. Op deze manier wordt een monitoringssyteem 
opgezet om eventuele veranderingen van de huidige verontreinigingssituatie in de gaten te 
houden en om zo indien nodig te kunnen ingrijpen. 
Zo kan bij een toename van de verontreiniging in de peilbuizen rondom de stort het noodzakelijk 
zijn een drainage rondom de stort aan te brengen, afgewerkt onder het maaiveld, met een 
zodanige beheersing van het grondwaterpeil in de drainage dat het drainagesysteem al het 
grondwater uit de stort opvangt en kan afvoeren naar een zuivering. 

dichtheid van deze stof. 

d 
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PROVINCIE NOORD-HOOAND 

BULAGE : 

8 



BOORPRO FIELEN 

BOORPRQFIELEN 

VOORMALIGE STORTPLAATS 'T HORNTJE TE TEXEL 
Opdr.: 
Bijl.: 

3014 
10 
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TEELAARDE 

FIJN, MIDDEL, GROF ZAND 

KLEI, LEEM 

VEEN 

SLIB 

HUMUS 

PLANTENRESTEN 

SCHELPEN 

PUIN 

KOOLAS 

GRIND 

BETON, ASFALT, KLINKERS, 
STABILISATIE LAAG 

L... - LICHT 

D... - DONKER 

BL - BLAUW 

BR - BRUIN 

GL - GEEL 

GR - GROEN 

GRS - GRIJS 

RD - ROOD 

W - WIT 

Z - ZWART 

S - GRONDWATERSTAND 

VALSE 
' GRONDWATERSTAND 

□ 

MENGSEL 

  HOUDEND 

 BROKKEN 

PEILFILTER 

GRONDMONSTER 

GRONDMONSTER 
MET ANALYSE 

GEO - LOGIC 
DATUM: 

NOVEMBER 
1995 

PROJECTCOOE: 

3014 

NADER 
BODEMONDERZOEK 

VOORMALIGE STORTPLAATS 
't HORNTJE 
TEXEL 

LEGENDA BOOR PROFIELEN 
OPDRACHTGEVER: BULAGE: 

10 PROVINCIE NOORD-HOLLAND 





BORING No. : 14 

LLI 1X1 U_ 
5 o| 88 
LX CD i CD D. 

BORING No. : 15 

§1 

BORING No. : 16 
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:sz 

i.00 - 

:sz 

LBR 

LBR/GRS 

GL/GRS 2.50 - 

LGRS 

GRS/BR 

GEO - LOGIC 
DATUM : 

NOVEMBER 
1995 

PROJECTCODE : 

3014 

n/lr^=- 

NADER 
BODEMONDERZOEK 

VOORMALIGE STORTPLAATS 
't HORNTJE 
TEXEL 

BOORPROFIELEN 
OPDRACHTGEVER: 

PROVINCIE NOORO-HOLLANO 

BULAGE: 

10 



SONDERINGEN 

SONDERINGEN 

VOORMALIGE STORTPLAATS 'T HORNTJE TE TEXEL 
Opdr.: 
Bijl.: 

3014 
11 
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SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING 
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VOORMALIGE STORTPLAATS ’T HORNTJE OP TEXEL 

Opdr.3014 
Sond . DKM 1 

1 
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VOORMALIGE STORTPLAATS 'T HORNTJE OP TEXEL 

Opdr . 3014 
Sand.DKM 2 
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PIPER-DIAGRAM 

PIPER-DIAGRAM 

VOORMALIGE STORTPLAATS 'T HORNTJE TE TEXEL 
Opdr.: 3014 



detail A detail B 

Onderzoek oktober 1991: 

@ : Pb 3 
Pb 6 
Pb 7 
Pb 8 
Pb 9.2 

Onderzoek september 1995: 

© 

Grondwatertypen: 

| 
& 
© 

Pb 2 
Pb 6 
Pb 13 
Pb 14 
- 1 
- 2 

I - 2 
II - 1 
11-2 

Ca COs — type 
Na 2 COs — type 
Ca CI2 — type 
Na Cl — type 
mengwater type 



STIFF-DIAGRAMMEN 

STIFF-DIAGRAMMEN 

VOORMALIGE STORTPLAATS 'T HORNTJE TE TEXEL 
Opdr.: 
Bijl.: 

3014 
14 
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ANALYSECERTIFICATEN 

ANALYSECERTIFICATEN 

VOORMALIGE STORTPLAATS 'T HORNTJE TE TEXEL 
Opdr.: 
Bijl.: 

3014 
15 



PRO ANALYSE 
MILIEULABORATORIUM 

A N A L Y S ECERTIFICAAT 

Datum : 27/10/95 Datum onderzoek: 18/10/95 Rapportnummer: 9510-1211 
Referentie : 3014 P6234/190 
Monsternemer: 
Opmerking : 

Analyse 

pH waarde 
Bicarbonaat (HC03) 
Carbonaat 

Nitraat (N03) 
(N03-N) 

Eenheid 1 2 

7.5 7.6 
mg/l 
mg/L 

mg/L 6.8 6.4 
mg N/L 1.5 1.4 

3 4 5 

7.1 6.6 6.8 
328 469 801 

< 5.00 < 5.00 < 5.00 

0.73 < 0.25 < 0.25 
< 0.20 < 0.20 < 0.20 

*** EINDE RAPPORT *** 

1: Pb 2 (oud) 
2: Pb 6 (oud) 
3: Pb 3 
4: Pb 4 
5: sond. II (diep) 21.50 m 

PRO ANALYSE B V. GILDEWEG 44-46, POSTBUS 459, 3770 AL BARNEVELD, TELEFOON: 0342-426300 FAX: 0342-426399 

Pagina: 1 

QUALIFIED 
BY STERIAB INGESCHREVEN IN HET STE R L A B R EG IS TE P VOOR LABORATORIA ONDER NR lO VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHRFVEN IN DE ERKENNING 



FUGRO-ECOLYSE LABORATORIUM B.V. 
milieu laboratorium 

GRQ Ingeschreven in nel Sierlab 
regifter voor laooreione onöer 
nr. I 109 voor gebieden toals 
neder omechreven in de erlcenning. 

Fugro Ecolyse 
laboratorium B.V. 

Sleperweg 36 
6222 NK Maastricht 

Telefoon 043-690111 

Telefax 043-690125 

Opdrachtgever 
Kontaktpersoon 

Project nr. 
Omschrijving 

Aankomst Monsters 

Project nr. Tab 

Fugro-Geologic b.v. 

C. van Isselt 
3014 
't Homtje (Texel) 

Lr-13402 

GROND 

Droge Stof (%) 77.1 37 75 

ZWARE METALEN 
Arseen 

Cadnium 

Ch room 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

1 
0.1 

n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 

11 

n.a. 

n.a. 

6 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 

n.a. 

n.a. 
n.a. 

n.a. 

n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 

PAK 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluorantheen 

Benzola)anthraceen 

Chryseen 

Benzolk)fluorantheen 

Benzola)pyreen 

Benzolghi)peryleen 

Indenol123cd)pyreen 

PAK VROM (totaal) 

n.a. 
n.a. 

n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 
0.04 

n.a. 

0.1 
0.03 
0.03 

0.02 
0.04 

0.05 

n.a. 

0.31 

0.01 
0.01 

n.a. 

0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 

n.a. 

0.09 

EOX 0.1 0.4 0.1 
Noot : resultaten in mg/kg ds; n.a. = niet aantoonbaar 

* referentiewaarden standaarctoodem gehanteerd 

Blad 1 van 1 

Hoofd Laborant 

M.M.L. Lousberg 

Hoofd Laboratorium 

H.H. Schippers 

Datum Ordemr Bijlage 

06-09-1995 Analysemethodes en detectiegrenzen 

zijn gegeven op de betreffende bijlage 

3014 



FUGRO-ECOLYSE LABORATORIUM B.V. 
milieu laboratorium 

ing*»cm«v«n m h«n St»H»b 
r»giitef voor liooraton» onrjai 
nr. L '09 voor q»Dieö»o ;o«u 

GRD 

Opdrachtgever 
Kontaktperscon 
Project nr. 
Omschrijving 
Aankomst Monsters 
Project nr. Lab 

Fugro-Geologic b.v. 
C. van Isselt 
3014 
't Homtje (Texel) 

L-13402 

Fugro Ecolyse 
laboratorium B.V. 
Sleperweg 36 
6222 NK Maastricht 
Telefoon 043-690111 
Telefax 043-690125 

GRONDWATER 

PH [-] 
EGV (mS/m) 
CZV (mg/1) 
Chloride (mg/1) 
Ammonium (mg/1) # 

8.1 
3600 

220 
15000 

6.5 

7.7 
442 
110 

1300 
16 

7.4 
2200 

240 
10000 

30 

7 
3700 
590 

17000 
100 

7.7 
2200 

52 
13000 

10 

Noot resultaten in ug/l; n.a. = niet aantoonbaar Blad 1 van 7 

Hoofd Laborant 

12-09-1995 

Hoofd Laboratorium 

) -- 

Lousberg 

Ordemr Bijlage 

Analysemethodes en detectiegrenzen 
zijn gegeven op de betreffende bijlage 

3014 



FUGRO-ECOLYSE LABORATORIUM B.V. 
milieu laboratorium 

Fugro Ecolyse 
Laboratorium B.V. 
Sleperweg 36 
6222 NK Maastricht 
Telefoon 043-690111 
Telefax 043-690125 

Opdrachtgever 
Kontaktpersocn 
Project nr. 
Omschrijving 
Aankomst Monsters 
Project nr. Lab 

Fugro-Geologic b.v. 
C. van Isselt 
3014 
't Homtje (Texel) 

L-13402 

GRONDWATER 

PH [-] 7.2 6.8 
EGV (mS/m) 136 4000 830 
ZWARE METALEN 
Arseen 

Cactnium 

Ch rocxn 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

Calcium 

Magnesium 

Natrium (mg/l) 

Ka l i tin 

n.a. 
n.a. 

8 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
30 

150 
26 

140 
26 

n.a. 

4 
4 

n.a. 
n.a. 

65 
480 
1100 
9300 

230 

n.a. 
n.a. 
15 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
12 
26 

240 
150 
690 
570 

BETX 
Benzeen 

Ethylbenzeen 

Tolueen 

Xylenen 

0pm Chromatogram 

BETX (totaal) 

n.a. 
n.a. 
n.a. 

0.21 

0.21 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.at. 

11 
0.24 
1.2 

42 

54 
Noot resultaten in ug/l; ri.a. = niet aantoonbaar Blad 2 van 7 

Hoofd Laborant Hoofd Laboratorium 

M'.M.L. Lousberg 

Ordemr Bij lage Datum 

12-09-1995 Analysemethodes en detectiegrenzen 

zijn gegeven op de betreffende bijlage 

3014 



FUGRO-ECOLYSE LABORATORIUM B.V. 
milieu laboratorium 

Opdrachtgever 
Kontaktpersoon 
Project nr. 
Omschrijving 
Aankomst Monsters 
Project nr. Tab 

T ERO 

Fugro-Geologic b.v. 
C. van Isselt 
3014 

't Homtje (Texel) 

Ir-13402 

Fugro Ecolyse 
Laboratorium B.V. 
Sleperweg 36 
6222 NK Maastricht 
Telefoon 043-690111 
Telefax 043-690125 

Boring Piepte Hengen 

U6:Pb 6 (oud) 

W7:sondering II diep 21.50 

W8:Pb 2 (oud) 

W9:sondering IV ondiep 4.50 

UI0:sondering IV diep 23.50 

GRONDWATER 

VOCL 
Dichloormethaan 

1.1 dichloorethaan 

Trichloormethaan 

1.1.1 trichloorethaan 

Tetrachloormethaan 

1.2 dichloorethaan 

Trichlooretheen (tri) 

1.1.2 trichloorethaan 

Tetrachlooretheen (per) 

0pm Chromatogram  

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

EOX n.a. n.a. n.a. 
FENOL n.a. n.a. n.a. 
NAFTALEEN n.a. 
CZV (mg/1) 53 

Sulfaat (mg/1) 49 

Chloride(mg/1) 270 
Ammonium (mg/1) 6.5 

P-getal (mmol/1) n.a. 

n.a. 7.9 

120 500 

1500 n.a. 
15000 1000 

24 400 

n.a. n.a. 
M-getal (mmol/1) # n.a. n.a. n.a. 

Noot : resultaten in ug/l; n.a. = niet aantoonbaar Blad 3 van 7 

Hoofd Laborant 

ï 
P VFLM. Hendriks 

Hoofd Laboratorium 

M.M.L. Lousberg 

Ordemr Bijlage Datum 

12-09-1995 Analysemethodes en detectiegrenzen 

zijn gegeven op de betreffende bijlage 
3014 



FUGRO-ECOLYSE LABORATORIUM B.V. 
milieu laboratorium 

tngescnreven m n»t Sl*rtaD T* CRU 

Opdrachtgever 
Kontaktpersoon 

Project nr. 
Omschrijving 
Aankomst Monsters 

Project nr. Lab 

Fugro-Geolcgic b.v. 
C. van Isselt 
3014 
't Homtje (Texel) 

L-13402 

Fugro Ecolyse 
Laboratorium B.V. 

Sleperweg 36 

6222 NK Maastricht 
Telefoon 043-690111 

Telefax 043-690125 

Boring Diepte Mengen 

W11:sondering III ondiep 4.50 

W12:sondering 111 diep 19,50 

W13:sondering I ondiep 4.50 

W14:sondering I diep 21.50 

UI 5:Pb 3 

GRONDWATER 

PH [-] 6.8 7.6 7.4 7.2 
EGV (mS/m) 4000 4000 4000 4000 65 

ZWARE METALEN 
Arseen 

Cadnium 

Chroom 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

Calcium 

Magnesium 

Natrium (mg/l) 

Ka l iim 

n.a. 

4 

4 

n.a. 

n.a. 

62 

580 
1000 
9100 
210 

n.a. 

2 
3 

n.a. 

n.a. 
n.a. 

30 

520 
980 

8600 
190 

n.a. 

6 
5 

n.a. 

n.a. 
n.a. 

n.a. 

280 
960 

8400 
320 

n.a. 

8 
2 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 
550 

1100 
9200 
290 

n.a. 

n.a. 
8 

26 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

26 
120 
10 
50 
5.4 

BETX 

Benzeen 

Ethylbenzeen 

Tolueen 

Xylenen 

0pm Chromatogram 

BETX (totaal) 

n.a. 
n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 
n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 
n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

Noot : resultaten in ug/l; n.a. = niet aantoonbaar Blad 4 van 7 

Hoofd Laborant Hoofd Laboratorium 

Hendriks M.M.L. Lousberg 

Datum 

12-09-1995 Analysemethodes en detectiegrenzen 

zijn gegeven op de betreffende bijlage 

Ordemr 

3014 

Bijlage 



FUGRO-ECOLYSE LABORATORIUM B.V. 
milieu laboratorium 

GRO 

Opdrachtgever 
Kontaktpersoon 
Project nr. 
Omschrijving 
Aankomst Monsters 
Project nr. Lab 

Fugro-Geologic b.v. 
C. van Isselt 
3014 
't Homtje (Texel) 

Lr-13402 

Fugro Ecolyse 
Laboratorium B.V. 
Sleperweg 36 
6222 NK Maastricht 
Telefoon 043-690111 
Telefax 043-690125 

GRONDWATER 

VOCL 
Dichloormethaan 

1.1 dichloorethaan 

Trichloormethaan 

1.1.1 trichloorethaan 

Tetrachloormethaan 

1.2 dichloorethaan 

Trichlooretheen (tri) 

1.1.2 trichloorethaan 

Tetrachlooretheen (per) 

Opm Chromatogram 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 

0.07 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

EOX n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

FENOL n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

NAFTALEEN n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

CZV (mq/1) 170 127 155 146 103 

Sulfaat (mg/1) 1900 2100 2300 1700 65 

Chloride (mg/1) 15000 15000 16000 16000 48 

Ammonium (mg/1) 17 15 3.8 22 5.2 

P-getal (mmol/l) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

M-getal (mmol/l) # n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Noot : resultaten in ug/l; n.a. = niet aantoonbaar Blad 5 van 7 

Hoofd Laborant Hoofd Laboratorium 

M.M.L. Lousberg 

Ordemr Bijlage Datum 

12-09-1995 Analysemethodes en detectiegrenzen 
zijn gegeven op de betreffende bijlage 

3014 



FUGRO-ECOLYSE LABORATORIUM B.V. 
milieu laboratorium 

register vc 
nr L 109' 

ven in het Sterlab 

roor gebieden zoals 

GRO 

Opdrachtgever 
Kontaktpersoon 
Project nr. 
Omschrijving 
Aankomst Monsters 
Project nr. Lab 

Fugro-Geologic b.v. 
C. van Isselt 
3014 
't Homtje (Texel) 

L-13402 

Fugro Ecolyse 
Laboratorium B.V. 
Sleperweg 36 
6222 NK Maastricht 
Telefoon 043-690111 
Telefax 043-690125 

GRONDWATER 

PH 7.4 
EGV (mS/m) 60 
ZWARE METALEN 
Arseen 

Cadnium 

Chroom 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

Calcium 

Magnesium 

Natrium (mg/l) 

Kalium 

8 
n.a. 
19 

1 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
31 
57 
27 

170 
7.9 

BETX 
Benzeen 

Ethylbenzeen 

Tolueen 

Xylenen 

0pm Chromatogram 

BETX (totaal) 

0.23 
0.39 

n.a. 
1.3 

1.9 
Noot resultaten in ug/l; n.a. = niet aantoonbaar Blad 6 van 7 

Hoofd Laborant Hoofd Laboratorium 

M.Li. L. Lousberg 

Ordemr Bijlage 

12-09-1995 Analysemethodes en detectiegrenzen 

zijn gegeven op de betreffende bijlage 

3014 



FUGRO-ECOLYSE LABORATORIUM B.V. 
milieu laboratorium 

irvge*cnr*v»n m hel Stert*0 
register voor laboratoni ondt 
nr L 109 voor gedeoen zoait 

.og 

BRO 

Opdrachtgever 
Kontaktpersoon 
Project nr. 
Omschrijving 
Aankomst Monsters 
Project nr. lab 

Fugro-Geologic b.v. 
C. van Isselt 
3014 
't Homtje (Texel) 

L-13402 

Fugro Ecolyse 
Laboratorium B.V. 
Sleperweg 36 
6222 NK Maastricht 
Telefoon 043-690111 
Telefax 043-690125 

Blad 7 van 7 

GRONDWATER 

VOCL 
Dichloormethaan 

1.1 dichloorethaan 

Trichloormethaan 

1.1.1 trichloorethaan 

Tetrachloormethaan 

1.2 dichloorethaan 

Tn'chlooretheen (tri) 

1.1.2 trichloorethaan 

Tetrachlooretheen (per) 

Opnt Chromatogram 

EOX 
FENOL 
NAFTALEEN 
CZV (mq/1) 
Sulfaat (mg/1) 
Chloride (mg/1) 
Ammonium (mg/1) 
P-getal (mmol/1) 
|M-getal (mmol/1) 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 

194 
n.a. 
45 
1.8 

n.a. 
n.a. 

Noot : resultaten in ug/l; n.a. = niet aantoonbaar 

W7+W11+W12+W13+W14: Cadmium & Nikkel niet te analyseren in verband met Matrix 
storingen. 

Hoofd Laborant 

R .>F. Mr Hendriks 

Hoofd Laboratorium 

M.MlL. Lousberg 

Ordemr Bijlage Datum 

12-09-1995 Analysemethodes en detectiegrenzen 

zijn gegeven op de betreffende bijlage 

3014 



FUGRO-ECOLYSE LABORATORIUM B V. 
milieu laboratorium 

OVERZICHT GEBRUIKTE ANALYSEMETHODEN EN DETECTIEGRENZEN 

PARAMETER GRONDWATER 

Analysemethode 
(afgeleid van) 

Detectie- 
grens 
(mg/kg ds) 

Analysemethode 
(afgeleid van) 

Detectie- 
grens 

(^g/D 

ZWARE METALEN 
Destructie 
Destructie kwik 
Arseen (As) 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Nikkel 
Lood 
Zink 

(Cd) 
(Cr) 
(Cu) 
(Hg) 
(Ni) 
(Pb) 
(Zn) 

NEN 6465 
NEN 5764 
NEN 5760 
NEN 5762 
NEN 5767 
NEN 5758 
NEN 5764 
NEN 5765 
NEN 5761 
NEN 5759 

1 
0,1 

5 
5 
0,02 

5 
10 

10 

NEN 6457 
NEN 6458 
NEN 6444 
NEN 6454 
NEN 6449 
NEN 6430 
NEN 6429 
NEN 6443 

5 
0,4 
1 
1 
0,05 
5 
5 
20 

PAK (voorbewerking) 
Naf taleen 
Acenaftaleen 
Acenafteen 
Fluoreen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Dibenzo(a,h)anthraceen 
Benzo(g,h,i)peryleen 
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen 

VPR C 88-11 VPR C 88-11 
0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,20 

0,10 

0,35 
0,20 

0,10 

0,15 
0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,15 

BTEX 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 

VPR C 88-10 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

voel 
Dichloormethaan 
1.1 Dichloorethaan 
Trichloormethaan 
1.1.1 Trichloorethaan 
Tetrachloormethaan 
1.2 Dichloorethaan 
Trichlooretheen 
1.1.2 Trichloorethaan 
Tetrachlooretheen 

NVN 5732 2) VPR C 88-12 
0,04 
0,04 
0,02 

0,02 

0,02 

0,04 
0,02 

0,04 
0,02 

0,1 

0,1 

0,05 
0,05 
0,05 
0,1 
0,05 
0,1 

0,05 

Minerale olie (GC) VPR C 88-19/NEN 5733 50 VPR C 88-19/NEN 5733 100 

Minerale olie (IR) VPR C 88-19/NEN 5733 VPR C 88-19/NEN 6675 

0,1 

Fenol-index 

Cyanide NEN 6489/NEN 6655 0,1 NEN 6489/NEN 6655 

pH 

Egv 

Lutum 

Organische stof 

Droge stof NEN 5747/5748 

11 OPMERKINGEN CHROMATOGRAM BETX 
1: Het gaschromatogram vertoont geen noemenswaardige pieken met een relatief kookpunt tussen 50 en 225 °C 
2: Het gaschromatogram vertoont een tiental niet geïdentificeerde pieken, in een koncentratie van 0,1 tot 

10 /xgeq tolueen/1 cq. 10 mgeq tolueen/kg, met een relatief kookpunt tussen 50 en 225 °C 
3: Het gaschromatogram vertoont een tiental niet geïdentificeerde pieken, in een koncentratie van 10 tot 

500 ^geq tolueen/1 cq. 10 mgeq tolueen/kg, met een relatief kookpunt tussen 50 en 225 °C 
4: Het gaschromatogram vertoont een zeer groot aantal niet geïdentificeerde pieken, in een koncentratie 

van 0,1 tot 10 tolueen/1 cq. 10 mgeq tolueen/kg, met een relatief kookpunt tussen 50 en 225 °C 
5: Het gaschromatogram vertoont een zeer groot aantal niet geïdentificeerde pieken, in een koncentratie 

van 10 tot 500 £igeq tolueen/1 cq 10 mgeq tolueen/kg, met een relatief kookpunt tussen 50 en 225 °C 
Jl OPMERKINGEN CHROMATOGRAM VOCL 

1: Het gaschromatogram vertoont geen noemenswaardige pieken 
2: Het gaschromatogram vertoont een tiental niet geïdentificeerde pieken 
3: Het gaschromatogram vertoont een zeer groot aantal niet geïdentificeerde pieken 

# Niet Sterlab geaccrediteerd. 17-05-1995 
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Datum 12 augustus 1996 Nr, 96-515552

Onderwerp Wet Bodembescherming; locatie ‘t Horntje, gemeente Texel;
proj ectcode NH/320/0002/200.

Behandeld door

Dienst van het Kadaster en de
Openbare Registers
Vestiging Alkmaar
Postbus 292
1800 AG ALKMAAR

Geachte heer/mevrouw,

Uw kenmerk Bijlagein) 2
,

2? AW. lo

Hierbij doen wij u toekomen een afschrift van de beschikking met projectco
de NH/320/0002/200 op grond van art. 55 Wet bodembescherming.

De provincie heeft

vijf diensten

Centrale Besluursdienst

Milieu en Water

Ruimte en Groen

Wegen. Verkeer

en Vervoer

Welzijn. Economie

en Bestuur

Deze beschikkfng heeft betrekking op de navolgende percelen of perceelsge
deelten

Kadastrale Sectie Nummer Gedeelte van het perceel met
gemeente gehalten boven de streefwaarde

Texel G 559 gedeeltelijk

De betrokken percelen en/of perceelsgedeelten zijn aangegeven op de bijge
voegde kadastrale kaart. De aangegeven percelen of perceelsgedeelten komen
voor registratie in aanmerking op basis van de gevalscontour.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer C.R. Zonneveld,
projectleider onderzoek van bureau Bodemsanering, telefoon 023-5143219.

Hoogachtend,
Gedeputeer-del,a.ten van Noörd-Holland,

ioofd eau Bodemsanerng

L1 1

Bereikbaarheid per
openbaar vervoer:
venal station Haarlem
buslijnen 1,5,71,72.93,
148 en 174 van de NZH;
vanaf Zandvoort en
Heemstede/Aardenhout
of Amsterdam-West
hinnllin Rfl van da N7H

1

N oord-4JolIand

C Gedeputeerde
Staten

Provinciehuis
Dreef 3
2012 HR Haarlem

Postadres
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Tel. (023) 514 31 43
Fax (023) 531 4482

Bahand&ende dienst Milieu en Water TelefaonO23 -5143219 Afdeling 3A



voor het Kadaster
PROVINCIE

Datum 12 augustus 1996 r 96-515552 Noord- olland

Onderwerp

Gedeputeerde
Staten

Provncrehws
Dreef 3
2012 HR Haarlem

Postadres
Postbus 123
2000 MD Haarlem

lel. (023) 51431 43
Fax (0231 531 44 82

Behandelende dienst Mii jeu en Wat er Telefoon 023 —5143219 Afdeling 3A

Behandeld door Uw kenmerk Bijlage(s)

2 7U( 1J)

BESCHIKKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een nader onderzoek 1aten
uitvoeren als bedoeld in artikel 48 van de Wet bodembescherming.
Het betreft de locatie plaatselijk aangeduid stortplaats ‘t Horntje te
Texel, kadastraal bekend gemeente Texel sectie G, nr. 559.
De resultaten van het onderzoek zijn op 25 maart 1996 gerapporteerd in het
‘Nader onderzoek stortplaats ‘t Horritje te Texel’ (projectnr. 3014, Fugro,
november 1995).
Naar aanleiding van het uitgevoerde nader onderzoek stellen gedeputeerde
Staten O grond van de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vast

Deproniucieheeh of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en urgentie om het
vijf diensten geval te saneren;

Centrale Bestuur5d,enst overwegende
Milieu en Water

RuimleenOtoen dat de ontwerpbeschikking bekend is gemaakt in de Texelse Courant op
Wegen. Verkeer 13 juni 1996;

en Vervoer

‘elzijn. Economie dat naar aanleiding van de bekendmaking binnen de daarvoor gestelde
en Bestuur termijn van vier weken geen bedenkingen zijn ingediend als bedoeld in

artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

- dat uit de stortingshistorie van de stortplaats ‘t Horntje te Texel
blijkt, dat aan te nemen valt dat er sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging omdat op de stortplaats ‘t Horntje ver
scheidene afvalstoffen zijn gestort waardoor de grond waarschijnlijk in
een bodetevoltime van meer dan 25 m° verontreinigd is tot boven de
interventiewaarden, zoals neergelegd in bijlage 5 van de circulaire
inwerkingtreding saneringsregeling Wet bodembescherming, december 1994;

- dat er geen onderzoek uitgevoerd is naar de aard en concentratie van de
verontreinigende stoffen aangezien de stortplaats op dit moment
volledig geïsoleerd is en verstoring van de isolerende lagen negatieve
gevolgen heeft voor het milieu;

Bereikbaarheid per
openbaar vervoer
vanaf station Haarlem
buslijnen 1, 5,71, 72, 93,
140 en 174 van de NZH;
vanaf Zandvoort en
Hee mote de/Aard enh nut
of AmsIerdam-Wesl
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dat de urgentie van de sanering is vastgesteld conform de systematiek
van de beslissing sanering urgent/niet urgent voor gevallen van
ernstige bodemverontreiniging, zoals neergelegd in bijlage 6 van de
circulaire inwerkingtreding saneringsregeling Wet bodembescherming,
december 1994 en de handleiding ‘Urgentie van bodemsanering’
(Sdu uitgeverij, maart 1995, ISBN 90-12-08221-8);

dat ten aanzien van de urgentie kan worden gesteld dat:

- er bij het huidige bodemgebruik (braakliggend terrein) geen ontoe
laatbare actuele humane risico’s aanwezig zijn, omdat uit het
bovengenoemde rapport blijkt dat bij het huidige bodemgebruik de in
de bodem aangetoonde gehalten niet leiden tot overschrijding van het
maximum toelaatbaar risico voor de mens (MTR). De afvalstort is
afgedekt met een laag schone grond van 1 meter waardoor contactmoge
lijkheden zijn uitgesloten;

- er uitgaande van het gebiedstype (braakliggend terrein) geen ontoe
laatbare ecologische risico’s aanwezig zijn, omdat niet aan te nemen
is dat de oppervlakte van de HC-50-contour (10 x KC-50contour)
groter is dan 0,5 km2 (respectievelijk 5000 in2);

- er geen ontoelaatbare actuele verspreidingsrisico’s aanwezig zijn,
omdat er buiten de stortplaats geen ernstige verontreinigingen boven
de interventiewaarden in het grondwater aanwezig zijn. Tevens is
niet aangetoond dat dichthefdsstroming optreedt;

dat de op de locatie aanwezige verontreiniging middels een monitorings
systeem gecontroleerd dient te worden, hiertoe zal een monitoringspro
granima opgesteld worden;

dat, bi] gewijzigd bodemgebruik, de urgentie van de sanering kan
veranderen;

gelet op het bepaalde in de artikelen 29, 37 en 48 van de Wet bodembescher
nting;

BESLUITEN

1. dat met betrekking tot de bovengenoemde locatie sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging;

2. dat de sanering van bovengenoemde locatie niet als urgent wordt be
schouwd;

3. dat de volgende wijzigingen van het bodemgebruik door de grondeigenaren
en/of gebruikers aan gedeputeerde staten dienen te worden gemeld:
- het herinrichten van de locatie.
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Bladnr
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Deze beschikking heeft betrekking op de navolgende percelen of perceelsge
deelten:

Kadastrale Sectie Nummer Gedeelte van het perceel met
gemeente gehalten boven de streefwaarde

Texel 559 gedeeltelijk

Op de bij dit besluit gevoegde kadasrrale kaart zijn de betrokken percelen
en perceelsgedeelten aangegeven. De aangegeven percelen of perceelsgedeel
ten komen voor registratie in aanmerking op basis van de gevalscontour,
zoals aangegeven in het eerdergenoemd onderzoeksrapport.

Aan de registratie van een perceel dient niet de gevolgtrekking te worden
verbonden dat op het betrokken perceel ook saneringsmaatregelen zullen
worden getroffen. Het onderzoeksrapport betreft de uitvoering van een Nader
Onderzoek.

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:
- het Kadaster Noord-Holland in verband met de kadastrale registratie van

de betrokken percelen;
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel.

Gedeputeerde staten voornoemd,
namens deze,

hoofd bureau Bodemsanering

Mogelijkheid tot het Instellen van bezwaar
Ingevolge art, 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze is
bekendgemaakt, hiertegen bezwaar maken. Het maken van bezwaar dient te
geschieden door indiening van een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en ad
viescommissie, postbus 123, 2000 !D Haarlem,
Het bezwaarschrift moet een aanduiding bevatten van het besluit waartegen
het is gericht alsmede de gronden van het bezwaar.
Indien bezwaar is gemaakt, kan op grond van artikel 36 van de Wet op de
Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een
schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
indienen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven van f 200,-- voor een natuurlijk persoon en

f 400,-- voor een rechtspersoon.
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1. INLEIDING 

Op 4 augustus 1997 heeft de provincie Noord-Holland IWACO B.V. opdracht verleend voor 
het ontwerpen van een monitoringssysteem voor de voormalige stortplaats 't Horntje te Texel 
(brief met kenmerk 97514307, opdrachtnummer 8189). Door IWACO is in het verleden reeds 
een bodemonderzoek uitgevoerd (Oriënterend onderzoek stortplaats 't Horntje Texel, 
IWACO-projectnummer 10.2803.0, februari 1992). In 1995 is door adviesbureau Fugro een 
nader onderzoek uitgevoerd gericht op het vaststellen van de verspreidingsrisico's van 
verontreinigingen vanuit de stortplaats. Hierbij is een geohydrologische model gemaakt van 
de stort en de omgeving om de richting van de grondwaterstromingen te bepalen. 

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 1. 

In dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op het doel van het onderzoek (hoofdstuk 2), 
achtergrondinformatie (hoofdstuk 3), algemene beschrijving ontwerpprocedure monitorings- 
systemen (hoofdstuk 4), ontwerp monitoringssysteem 't Horntje (hoofdstuk 5) en de evaluatie 
van monitoringsresultaten (hoofdstuk 6). Tenslotte worden in hoofdstuk 7 mogelijke 
sanerings- of beheersmaatregelen besproken. 

2. DOEL VAN HET ONDERZOEK 

In dit onderzoek wordt een monitoringssysteem ontworpen voor stortplaats 't Horntje te 
Texel. Doel van het te ontwerpen monitoringssysteem is de bescherming van de kwaliteit van 
het grond- en oppervlaktewater van de polders Hoornder Nieuwland en De Prins Hendrik 
Polder en het duingebied ten noordoosten van de stort. Het monitoringssysteem moet 
eventuele grondwaterverontreinigingen die zich in de richting van deze gebieden bewegen - 
tijdig detecteren zodat maatregelen, gericht op het voorkomen van verontreiniging van deze 
gebieden, getroffen kunnen worden. 

# 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 

3.1 GEGEVENS STORT 

De stortplaats 't Horntje is van 1972 tot medio 1992 in gebruik geweest. De oppervlakte van 
de stortplaats is 3,6 ha. De dikte van het stortpakket is variabel en bedraagt gemiddeld 7,5 m. 
De stortplaats is ingericht in een voormalige natte duinvallei. Alvorens het storten begon is 
deze vallei uitgediept waarbij tevens de basis is verbreed. Er is geen onderafdichting 
aangebracht. In de beginfase is in het grondwater gestort. 

Volgens informatie van de gemeente Texel, weergegeven in de rapportage van het oriënterend 
onderzoek, zijn de volgende afvalstoffen gestort: 

huishoudelijk afval 
grofvuil 
veegvuil, drijfvuil, marktafval; 

IWACO B.V. Vestiging West 
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bedrijfsafval; 
bouw- en sloopafval; 
plantsoenvuil, snoeihout; 
straatkolkenspecie; 
wegverhardingsmateriaal, grond; 
kolkenslib. 

In 1991 is op de stort een afdeklaag aangebracht bestaande uit 0,3 m klei met daarboven 0,7 
m zand. Opgemerkt wordt dat deze afdeklaag niet voldoet aan de huidige richtlijn voor 
bovenafdichtingen (Ministerie van VROM, 1993). 

3.2 OMGEVING VAN DE STORT 

De stortplaats wordt in het zuiden en zuidoosten begrensd door een dijk gelegen aan de 
Mokbaai te Texel (zie figuur 2). Ten noorden van de stort ligt de polder het Hoornder 
Nieuwland. In het noord-oosten en oosten grenst de stort aan een duingebied. Ten noorden 
van dit duingebied ligt de Prins Hendrik Polder. 

De polders het Hoornder Nieuwland en de Prins Hendrik Polder zijn in de omgeving van de 
stort voornamelijk in gebruik als weidegrond. Het water in de sloten van de polder het 
Hoornder Nieuwland en mogelijk de Prins Hendrik Polder is brak vanwege zoute kwel vanuit 
de Mokbaai en dient daarom mogelijk niet als drinkwater voor vee. Door een omwonende (de 
heer C.J. Kikkert) is in 1991 aangegeven dat de functie als drinkwater voor vee in het 
verleden is gestaakt. 

In de omgeving van de stort bevinden zich 3 woningen/boerderijen (zie figuur 2). Deze 
woningen/boerderijen bevinden zich in de polders het Hoornder Nieuwland en De Prins 
Hendrik Polder. De afstand van deze woningen/boerderijen tot de rand van de stort varieert 
van circa 50 tot 275 m. 

In het duingebied dat aan de stort grenst wordt natuurbouw gepleegd. 

De stortplaats ligt niet in een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied. Op het zuidelijk 
deel van Texel wordt geen drinkwater gewonnen. Voorzover bekend vinden in het gebied 
geen grootschalige industriële onttrekkingen plaats 

IWACO B.V. Vestiging West 
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SAMENVATTING VERONTREINIGINGSSITUATIE GRONDWATER 

In het verleden zijn op de locatie de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

Oranjewoud, 1991, Resultaten bemonstering 5 peilbuizen, briefrapport, d.d 20 februari 
1997; 
IWACO, 1992. Oriënterend onderzoek stortplaats 't Horntje te Texel. Projectcode 
NH/320/002/10. In opdracht van de Provincie Noord Holland, projectnummer 10.280- 
3.0, IWACO B.V., Rotterdam; 
Fugro, 1996, Nader onderzoek stortplaats 't Horntje te Texel. Projectcode NH/320/002/- 
200. Fugro Milieu Consult B.V., Nieuwegein. 

In bijlage 1 zijn analyseresultaten (micro- en macroparameters) van grondwater en oppervlak- 
tewater van 3 onderzoeken (IWACO, 1991; Oranjewoud, 1991; Fugro, 1995) samengevat 
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste aanwijzingen voor de beïnvloeding van de 
waterkwaliteit in de omgeving van de stort weergegeven. 

De analyseresultaten van de macroparameters laten voor peilbuis 2 (circa 25 meter ten 
noorden van de rand van de stort) relatief hoge concentraties ammonium (NH4

+) en nitraat 
(NO3-") zien. Deze concentraties zijn waarschijnlijk het gevolg van beïnvloeding van de 
waterkwaliteit door percolaat. De microparameters voor peilbuis 2 laten overschrijdingen van 
de tussenwaarden voor VAK's (54 /xg/1, met name xylenen en benzeen) en een overschrijding 
van de streefwaarde voor naftaleen (7,9 /ig/1) zien. 

In peilbuis 6 in de polder het Hoornder Nieuwland zijn concentraties VAK's boven de 
streefwaarden aangetroffen (0,21 /xg/1 xylenen). In peilbuis 14 in het duingebied ten oosten 
van de stort zijn concentraties VAK's boven de streefwaarden aangetroffen (1,9 ngl\, 
xylenen, ethylbenzeen en benzeen). 

In vrijwel alle peilbuizen zijn in 1991 en 1995 concentraties chroom aangetroffen die de 
streefwaarde en incidenteel de tussenwaarde overschrijden. De verhoogde concentraties 
moeten zeer waarschijnlijk worden toegeschreven aan een natuurlijk verhoogde achtergrond- 
concentratie in mariene zandige sedimenten (RIVM, 1994). 

Incidenteel zijn verhoogde concentraties koper (peilbuis 1, 1991; peilbuis 6, 1995), nikkel 
(peilbuis 4, 1991) en zink (peilbuis 1. 1991; peilbuis 7, 1991 ) aangetroffen. Omdat de 
verhoogde concentraties slechts incidenteel zijn aangetroffen en omdat het relatief geringe 
verhogingen betreft, worden ze niet beschouwd als aanwijzingen voor de beïnvloeding van de 
grondwaterkwaliteit door percolaat. 

In minifilter DKM-3,1 (circa 300 m ten noorden van de stort) is op een diepte van 18,5-19,5 
m-mv een verhoogde concentratie VOH (trichloormethaan, 0,07 /xg/1) aangetroffen. In de 
rapportage van het nader onderzoek is deze verhoogde concentratie toegeschreven aan 
percolaatbeïnvloeding. In tegenspraak met deze conclusies wordt hier gesteld dat beïnvloeding 
van het grondwater door percolaat afkomstig van de stortplaats ter plaatse van minifilter 
DKM-3,1 niet in voldoende mate is aangetoond. 
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Hiervoor geldt de volgende motivatie: 

de stof trichloormethaan is slechts 1 keer aangetroffen; 
de gemeten concentratie is vergelijkbaar met gangbare detectielimieten voor trichloorme- 
thaan (circa 0,1 Mg/l). waardoor de meting relatief onbetrouwbaar is; 
het kan niet worden uitgesloten dat de verhoogde concentratie trichloormethaan veroor- 
zaakt is door een andere bron dan de stort. 

Er zijn geen analyses beschikbaar van percolaat uit de stort. 

3.4 GEOHYDROLOGISCH SYSTEEM 

Bodemopbouw 
Voor gedetailleerde beschrijvingen van de bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie 
wordt verwezen naar de rapportage van het Oriënterend onderzoek (IWACO, 1992) en het 
Nader onderzoek (Fugro, 1996). Hier wordt volstaan met een korte samenvatting. 

De bodem onder en rondom de stortplaats bestaat tot circa NAP -80 m uit fijne en matige 
grove zanden. 

Lokaal komt op een diepte van NAP -1 m een kleihoudende laag voor. Het is onduidelijk in 
hoeverre deze laag onder de stort continu voorkomt, hoe groot de dikte is en of deze een 
hydrologisch barrière voor de verticale verplaatsing van het grondwater onder de stort vormt. 
Bovendien is bij het uitdiepen van de duinvallei, dat voorafging aan het storten (zie hierbo- 
ven), deze laag mogelijk verwijderd. 

Regionaal komt op een diepte van NAP -40 m een laag keileem voor. Op de onderzoeks- 
locatie is deze scheidende laag waarschijnlijk niet aanwezig. Op een diepte van NAP -80 m 
bevindt zich een laag zandige klei (formatie van Urk) met een dikte van 10-20 m die als 
ondoorlatend wordt beschouwd. 

Op grond van de hierboven beschreven bovenopbouw wordt de ondergrond van de stort tot 
NAP -80 m beschouwd als 1 freatisch pakket met wisselende doorlatendheden. Tot NAP -80 
m komen waarschijnlijk geen continue, ondoorlatende lagen voor. 

Hoogteligging stort ten opzichte van de omgeving 
De bovenkant van de afdeklaag op de stort ligt tussen circa NAP + 5,0 m en NAP +10,7 m 
(gemiddeld circa NAP +8,7 m). De dijk langs de Mokbaai ligt op circa NAP +6 m, het 
duingebied ligt gemiddeld op circa NAP +2,0 m en de polder ligt gemiddeld op NAP -0,50 
m. Hieruit volgt dat de bovenkant van de stort 3 tot 9 meter hoger ligt dan de directe 
omgeving. 

Richting grondwaterstromingen 
Voor gedetailleerde beschrijvingen van de grondwaterstromingen ter plaatse van de onder- 
zoekslocatie wordt verwezen naar de rapportage van het Oriënterend onderzoek (IWACO, 
1992) en het Nader onderzoek (Fugro, 1996). 
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In de rapportage van het Nader onderzoek zijn de resultaten van een geohydrologische 
modellering in de vorm van isohypsenpatronen voor de verschillende watervoerende 
pakketten weergegeven. Deze isohypsenpatronen zijn opgenomen in bijlage 2. 

Samenvattend kan worden gezegd dat de grondwaterstroming naar het noorden is gericht. In 
de polders het Hoornder Nieuwland en De Prins Hendrik Polder is sprake van een kwelsitua- 
tie. 

In de stort en langs de randen van de stort wordt de stromingsrichting van het ondiepe 
grondwater waarschijnlijk sterk beïnvloed door de hierboven beschreven hoogteligging van de 
stort. Dat wil zeggen dat het ondiepe grondwater naar alle zijden van de hoog gelegen 
stortplaats wegstroomt. Hierbij vormt de dijk langs de Mokbaai te zuiden van de stort een 
barrière. Het is echter niet geheel uitgesloten dat grondwater of percolaat afkomstig van de 
stort onder de dijk door naar de Mokbaai stroomt. Omdat de regionale grondwaterstroming 
naar het noorden is gericht lijkt de kans op substantiële verspreiding langs deze weg gering. 

ALGEMENE BESCHRIJVING ONTWERPPROCEDURE MONITORINGS- 
SYSTEMEN 

Door IWACO B.V. is voor de Vereniging van Afvalverwerkers een ontwerpprocedure 
opgesteld voor de monitoring van stortplaatsen. Het doel van deze procedure is om te komen 
tot eenduidige en reproduceerbare monitoringssystemen die in staat moeten zijn om verontrei- 
nigingen te signaleren voordat sprake is van ontoelaatbare en niet meer beheersbare .versprei- 
ding. 

Als uitgangspunt is gekozen voor een effectiviteit of trefkans van het monitoringssysteem in 
de modelsituatie van 100%. Hierna wordt de ontwerpprocedure globaal besproken. 

Het monitoringssysteem bestaat uit de volgende fysieke elementen: 

1. emissielijn, of buitenrand stortplaats. Dit vormt een bewust ongunstig vertrekpunt van 
verontreinigingen (geringste verspreiding loodrecht op stroombanen); 

2. monitoringslijn met peilbuizen. Dit is de lijn waarop de monitoringspunten worden 
aangebracht; 

3. monitoringsgrens. Dit is de uiterste lijn tot waar de verontreiniging zich kan verplaatsen 
alvorens hij wordt gedetecteerd; 

4. interventiezone. Dit is een bufferzone, noodzakelijk geacht om verspreiding op te vangen 
in de periode tussen detectie en interventie; 

5. controlezone. Dit is het gebied waarbinnen verontreinigingen (tijdelijk) worden geaccep- 
teerd; 

6. referentiemeetpunten, bovenstrooms, ter bepaling van achtergrondconcentraties; 

In figuur 3 (linker pagina) is de indeling geïllustreerd. 

IWACO B.V. Vestiging West 



1074340 Monitoringsplan het Horntje Texel 
Rapportage 
19 mei 1998 

pag. 6 

Filterstelling 
De peilfilters worden geplaatst in doorlatende lagen en afgestemd op een schematisatie van 
het geohydrologisch systeem. Bij voorkeur worden grote filterlengten gehanteerd (b.v. 5 m), 
waarmee voorkeursstroming in dunne beter doorlatende lagen enigszins wordt ondervangen. 

Signaalwaarden en gidsstoffen 
De monitoring vindt alleen plaats op gidsstoffen geselecteerd op hun hoge mobiliteit, 
stabiliteit, aanwezigheid in het percolaat en het onderscheidend vermogen ten opzichte van de 
achtergrondconcentraties. Daarboven bestaat een voorkeur voor goedkope en eenvoudige 
meetmethoden. 

Optimalisatie 
De procedure omvat een optimalisatie tussen monitoringsfrequentie en monitoringskosten. 
Daarbij wordt omwille van het onderhoud en betrouwbaarheid van het meetnet een minimum 
frequentie gehanteerd van lx per 2 jaar. 

ONTWERP MONITORINGSSYSTEEM 'T HORNTJE 

BEPALEN OMVANG CONTROLEZONE, MONITORINGSLIJN EN 
ONDERLINGE AFSTAND PEILBUIZEN 

Conform de doelstelling van het monitoringssysteem vormen de polders Hoornder Nieuw- 
land, De Prins Hendrik Polder en het duingebied ten noordoosten van de stort de te bescher- 
men gebieden. Deze gebieden bevinden zich op korte afstand van de stortplaats of grenzen 
zelfs direct aan de stortplaats (duingebied). In deze polder bevinden zich op relatief korte 
afstand van de stort 3 boerderij en/woningen. Als bijzonder aandachtspunt geldt de bescher- 
ming van het oppervlaktewater in de polders. 

Bij het bepalen van de omvang van de controlezone is van belang dat er buiten de stort (in 
peilbuizen 2, 6 en 14) grondwaterverontreinigingen zijn aangetroffen (zie 3.3). Deze 
verontreinigingen, die op relatief korte afstand van de stort zijn aangetroffen, hoeven niet te 
wijzen op ongecontroleerde verspreiding. Als gevolg van (natuurlijke) afbraak van veront- 
reinigingen en adsorptieprocessen kan zich namelijk een stabiele omvang van de grondwater- 
verontreiniging instellen. Indien deze omvang zich instelt nog vóórdat kwetsbare objecten 
(oppervlaktewater of woningen) zijn bereikt, dan kan deze verontreiniging als acceptabel 
worden beschouwd en hoeven geen sanerings- of beheersmaatregelen te worden genomen. De 
monitoringslijn is op een afstand van 75 tot 100 m van de stort gesitueerd om de grondwater- 
verontreiniging in staat te stellen stabiel van omvang te worden. 

De monitoringslijn is gesitueerd tussen de rand van de stort en de eerste sloten van de Polder. 
Door de gekozen monitoringslijn kunnen grondwaterverontreinigingen die door de kwelsitua- 
tie in deze sloten terecht dreigen te komen, worden gedetecteerd. 

Voor de bepaling van de onderlinge afstand van de peilbuizen is uitgegaan van een model- 
matige trefkans van 100%. 
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De afstand van de peilbuizen volgt uit de verhouding tussen de lengte en de breedte van 
verontreinigingspluimen die verondersteld worden aan de rand van de stort te ontstaan. De 
afstand van de rand van de stort tot het oppervlaktewater in de polder het Hoornder Nieuw- 
land bedraagt gemiddeld 150 m. Voor de theoretische breedte van de pluim en daarmee de 
afstand tussen de monitoringspeilbuizen kan nu een afstand van gemiddeld 40 meter worden 
gehanteerd (verhouding 1:3.5). 

Door de gekozen omvang van de controlezone geldt dat een eventuele verontreiniging van het 
grondwater in de controlezone beheersbaar is met maatregelen getroffen op het terrein van de 
stort (zie hoofdstuk 8). Het definiëren van een bredere controlezone zou er toe leiden dat de 
effectiviteit van maatregelen getroffen op het terrein van de stort afneemt. Hierdoor zouden 
ook op andere terreinen sanerings- of beheersmaatregelen moeten worden getroffen. 

Voor de woning/boerderij op een afstand van 50 m ten westen van de stort is een extra 
monitoringspeilbuis geplaatst (peilbuis 101). 

VASTSTELLEN SIGNAALWAARDEN EN GIDSSTOFFEN 

Hierboven is weergegeven dat in directe omgeving (peilbuis 2, 4, 6 en 14) van de stort 
beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit door percolaat is aangetoond. Hierbij gaat het om de 
stoffen ammonium (NH4

+), nitraat (NO,2), VAK's, naftaleen en mogelijk VOH's (trichloor- 
methaan). 

Op grond van hun stofeigenschappen zijn deze stoffen ten opzichte van andere contamingaten 
mobiel te noemen. De mobiliteit gecombineerd met het feit dat deze stoffen in het grondwater 
nabij de stort zijn aangetroffen, maakt dat deze stoffen geschikt zijn als gidsstoffen. 

De gidsstoffen worden uitgebreid met de zware metalen arseen, zink en cadmium. Deze 
metalen zijn ten opzichte van andere zware metalen relatief mobiel te noemen. 

Voorgesteld wordt om als signaalwaarde voor de microparameters de tussenwaarde ([streef- 
waarde + interventiewaarde]/2) te hanteren. Voor de macroparameters (NH4

+), nitraat 
(NO32") zijn geen interventiewaarden en derhalve ook geen tussenwaarden vastgesteld. Voor 
deze parameters wordt daarom voorgesteld als signaalwaarden de streefwaarden te hanteren. 
De voorgestelde signaalwaarden voor zijn weergegeven in tabel 1. 
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Tabel 1. Signaalwaarden voor de geselecteerde gidsstoffen (in /ig/1) 

ammonium (NH4
+), als N 10.000 

nitraat (NOj2 ), als N 5.600 

arseen 42 

cadmium 6,4 

zink 430 

naftaleen 35 

VAK's 

benzeen 15,1 

ethylbenzeen 75 

tolueen 500 

xylenen 35 

VOH's 

dichloormethaan 500 

trichloormethaan 200 

tetrachloormethaan 5 

1,2-dichloorethaan 200 

1,1-dichloorethaan 450 

1,1,1 -trichloorethaan 150 

trichlooretheen 250 

tetrachlooretheen 20 

1,2-dichlooretheen (som cis en trans) 20 

Referentiemeetpunt 
Om fluctuaties in de achtergrondconcentraties van de gidsstoffen te bepalen wordt gebruik 
gemaakt van een referentiemeetpunt dat buiten de invloedssfeer van de stort ligt. Hiervoor 
wordt in het duingebied op een afstand van ongeveer 100 m ten oosten van de stort een 
peilbuis geplaatst. Het bemonsteren van de referentiepeilbuis (113) maakt deel uit van de 
monitoringsrondes. 

IWACO B.V. Vestiging West 



O 

beslismodel 

1045580 



1074340 Monitoringsplan het Horntje Texel 
Rapportage 
19 mei 1998 

pag. 9 

Werkzaamheden implementatie monitoringssysteem 
De werkzaamheden voor de aanleg van het monitoringssysteem en de uitvoering van 
monitoringsrondes bestaan uit: 

a. het plaatsen van 12 monitoringspeilbuizen met elk 2 filters (2-4 en 8-13 m-mv, zie figuur 
2); 

b. het plaatsen van 1 referentiepeilbuis met 2 filters (2-4 en 8-13 m-mv, zie figuur 2); 
c. het uitvoeren van een eerste monitoringsronde van de geplaatste peilbuizen; analyse van 

26 grondwatermonsters op ammonium (NH^), nitraat (NO32"), arseen, cadmium, zink, 
naftaleen, VAK's en VOH's; 

d. het uitvoeren van jaarlijks 1 monitoringsronde; analyse van 26 monsters op de onder punt 
c genoemde stoffen; 

e. evaluatie van de monitoringsresultaten, eventueel bijstellen van de bemonsteringsfrequen- 
tie en de analysepakketten. 

BESLISMODEL (EVALUATIE MONITORINGSRESULTATEN) 

Nadat het monitoringssysteem is geïnstalleerd, is het van belang dat dit op de juiste wijze 
wordt geëxploiteerd en geëvalueerd. Daarnaast moet duidelijk zijn in welke situaties er actie 
moet worden ondernomen. Dit laatste is zowel voor de eigenaar/beheerder van de voormalige 
stortplaats als voor het bevoegd gezag van belang. 

Het beslismodel, waarin wordt aangegeven bij welke monitoringsresultaten welke acties 
moeten worden ondernomen, is als een stroomschema weergegeven in figuur 4 (linker 
pagina). 

De diverse onderdelen van het beslismodel worden hierna toegelicht: 

0. de ontwerpprocedure van het monitoringssysteem is behandeld in hoofdstuk 4. Met 
het monitoringsprogramma wordt zowel de aanleg als de uitvoering van de perio- 
dieke bemonstering bedoeld; 

1. de jaarlijkse bemonstering volgens de vooraf vastgestelde meetfrequentie; 
2. analyse van de grondwatermonsters op de gidsstoffen (tabel 1) in een gecertificeerd 

laboratorium; 
3. de resultaten van de laboratoriumanalyses worden opgeslagen in een databank; 
4. het vergelijken van de analyseresultaten met de signaalwaarde (tabel 1); 
5. interpretatie van de verontreinigingssituatie impliceert niet alleen de beoordeling van 

het totaalbeeld van analyseresultaten van 1 monster, maar betekent tevens het 
vergelijken met andere resultaten uit dezelfde monitoringsronde en met resultaten uit 
het verleden; 

6/7. indien geen overschrijdingen van de signaalwaarden worden geconstateerd, vindt 
rapportage van de resultaten plaats. Deze rapportage dient jaarlijks uitgebreid plaats 
te vinden en aan het bevoegd gezag aangeboden te worden. In de rapportage dient 
niet alleen toetsing aan de referentie- en/of signaalwaarden plaats te vinden maar 
tevens dient terugkoppeling plaats te vinden met voorgaande resultaten en met resul- 
taten van nabij gelegen locaties. Van hieruit wordt vervolgens weer gestart met punt 

l; 
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8. op basis van de gegevens betreffende de referentiemeetpunten, welke inzicht geven 
in de heersende achtergrondwaarden in het gebied, kunnen eventueel de hierop 
gebaseerde signaalwaarden aangepast worden. Dit alleen indien een statisch signifi- 
cante afwijking van de tot dan toe aangenomen gemiddelde waarde valt waar te 
nemen; 

9/10. bij de eerste constatering van 1 of meer overschrijdingen van de signaalwaarden (9a) 
wordt, na overleg met de provincie Noord-Holland, na 1 maand een herbemonste- 
ring uitgevoerd (10a) en vindt analyse plaats op die parameters die boven de 
signaalwaarde zijn aangetoond (2). Via 3, 4 en 5 worden de resultaten opnieuw 
beoordeeld. Bij een tweede overschrijding wordt nogmaals herbemonsterd volgens 
dezelfde procedure. Deze procedure wordt gevolgd om zeker te weten, dat het een 
serieuze verontreiniging betreft en om 1 overschrijding van de signaalwaarde niet 
direct te laten resulteren in (kostbare) beheersmaatregelen of, in het geval van 
locaties met een beperkt meetnet, de intensivering van het monitoringsmeetnet; 

11/12. als na een tweede herbemonstering nog steeds een overschrijding van de signaal- 
waarde wordt geconstateerd (11), wordt binnen 1 maand een onderzoek gestart naar 
de herkomst en de omvang van de gemeten verontreinigingen (12); 

13. in overleg met het bevoegd gezag wordt op basis van het onderzoek (12) de nood- 
zaak tot saneren of beheersen van de locatie vastgesteld; 

14. onafhankelijk van de keuze saneren of beheersen dient binnen de periode, vastgelegd 
in de reactietijd van 1 jaar een beheers- of saneringsplan te worden gemaakt en dient 
de systeemaanleg plaats te vinden. 

MOGELIJKE SANERINGS- OF BEHEERSMAATREGELEN 

Indien wordt besloten tot het saneren of beheersen van een eventuele grondwaterverontreini- 
ginging (zie punt 13 van hoofdstuk 6) dan kunnen hiervoor de volgende scenario's worden 
onderscheiden: 

Monitoring met benedenstroomsemaatregelen 
Indien uit de monitoringsresultaten blijkt, dat zich geen stabiele verontreiniging instelt, 
moeten beheersmaatregelen worden genomen. Indien op de benedenstroomse terreinen 
maatregelen kunnen worden aangebracht, dan kan de zich verspreidende verontreiniging 
worden afgevangen. Indien verder geen emissie beperkende maatregelen worden 
genomen, dan zal de beheersing niet eindig zijn. De mogelijkheid tot het treffen van 
maatregelen op de benedenstroomse terreinen hangt af van de toestemming van de 
eigenaren van deze terreinen of eventueel de mogelijkheid tot verwerving van deze 
grond. 

Monitoring met beheersing op de locatie zelf 
Indien op de benedenstroomse terreinen geen beheersmaatregelen kunnen worden aange- 
bracht, dan kan de verontreiniging alleen nog vanaf de locatie zelf worden beheerst. Om- 
dat door het nemen van beheersmaatregelen de emissie vanuit de locatie wordt beperkt, 
bestaat de kans dat zich alsnog een stabiele verontreinigingsomvang instelt, zodat ten 
aanzien van de verontreiniging die zich reeds verspreid heeft geen maatregelen nodig 
zijn. Een mogelijke maatregel is het aanbrengen van een bovenafdichting op de stort 
conform de richtlijn van het ministerie van VROM (1993). 
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De bovenafdichting zorgt ervoor dat regenwater niet meer in de stort indringt waardoor 
de vorming van percolaat tot een minimum wordt gereduceerd. Een alternatief wordt 
gevormd door het aanbrengen van een systeem voor geohydrologische isolatie conform 
de richtlijn voor geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen (IWACO, 1997) 

Monitoring met op de locatie en benedenstrooms maatregelen 
Mogelijk zal ondanks de emissiebeperkende maatregelen de verontreiniging, die reeds is 
verspreid niet stabiel worden. In dat geval kan worden overwogen om ten aanzien van de 
reeds verspreide verontreiniging aanvullende maatregelen te nemen. Aangezien de 
emissie vanuit de stort beperkt wordt, zullen deze aanvullende maatregelen waarschijnlijk 
tijdelijk zijn. Ook kan worden overwogen om ten aanzien van de verontreiniging die zich 
reeds buiten de locatie heeft verspreid, geen aanvullende maatregelen te nemen. In dat 
geval zal de beperkte hoeveelheid verontreiniging die zich reeds verspreid heeft, zich 
verder verspreiden in het milieu en is er qua maatregelen dezelfde situatie als het vorige 
scenario. 
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Tabel 1. Samenvatting analyseresultaten micro-parameters oppervlaktewater en grondwater 3 bemonsteringsrondes 1991 (IWACO, Oranjewoud) en 1995 (in ftg/1). 

Peilbuis Filterdiepte 
t.o.v. 

meetpunt in m 

Micro-parameters 

arseen cadmium chroom koper kwik lood nikkel zink aromaten 
(totaal) 

naftaleen VOCL EOX fenolindex 

GRONDWATER 
Oranjewoud 1991 
1 1,5 0,18 12,5 S 50 S < 0,10 « 1,15 8,9 135 T < 1,00 
2 < 1,0 < 0,10 8,9 S 10,5 < 0,10 « 2,5 5,3 30 < 1,00 
3 1,5 < 0,10 11,0 S 4,0 < 0,10 . < 1,0 11,5 24 < 1,00 
4 1,4 0,15 16,5 T 2,7 < 0,10 « 1,5 18 S 15 < 1,00 
5 < 1,0 0,20 3,4 S 1,1 < 0,10 . 5,0 1,2 10,5 < 1,00 
Oriënterend Onderzoek IWACO 1991 
1 4,42 - 5,42 
2 3,95 - 4,95 
31' n.b. < 2,0 < 0,50 6,2 S < 2,0 < 0,2 . < 5,0 14 < 100 
4 met meer aanwezig 
5 4,30 - 5,30 
6 n.b. < 2,0 < 0,50 < 2,0 . < 2,0 < 0,2 « < 5,0 < 10 < 100 
7 0,93 - 1,93 9,7 < 0,50 6,7 S 8,0 < 0,2 « 15 < 10 100 S 
8 0,62 - 1,60 
9 6-7 
9 1,5 - 2,5 
Nader Onderzoek Fugro 1995 
2" 3,9-4,9 m-mv < d < d 15 S < d < d < d 12 26 54 T 7,9 S < d < d < d 
6" 1,0-2,0 m-mv < d < d 8 S < d < d < d < d 30 0,21 S < d < d < d < d 
13 1,7-2,7 m-mv < d < d 8 S 26 T < d < d < d 26 < d < d < d < d < d 
14 1,7-2,7 m-mv 8 < d 19 T 1 < d < d < d 31 1,9 < d < d < d < d 
DKM-1.1 3,5-4,5 m-mv < d ~ 6 S 5 < d < d < d < d < d < d < d < d < d 
DKM-1.2 20,5-21,5 m-mv < d -- 8 S 2 < d < d < d < d < d < d < d < d < d 
DKM-2.2 20,5-21,5 m-mv < d ~ 4 S 4 < d < d - 65 < d < d < d < d < d 
DKM-3.1 3,5-4,5 m-mv < d - 4 S 4 < d < d - 62 < d < d < d < d < d 
DKM-3.2 18,5-19,5 m-mv < d - 2 S 3 < d < d < d 30 < d < d 0,07 < d < d 

Toetsingwaarden S 
T 

1 

10 
35 
60 

0,4 
3,2 
6 

1 
15,5 
30 

15 
45 
75 

0,05 
0,17 
0,3 

15 
45 
75 

15 
45 
75 

65 
432,5 
800 

0,01 
35 
70 
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Toelichting: 
S overschrijding van de streefwaarde uit de circulaire "Interventiewaarden bodemsanering" 
T (gelijk aan of) overschrijding van de T-waarde ( = (S + I)/2) 
1 (gelijk aan of) overschrijding van de interventiewaarde uit de circulaire "Interventiewaarden bodemsanering" 
« detectiegrens is hoger dan de streefwaarde 

geen toetsingswaarde beschikbaar 
m-mv meter beneden maaiveld 
< kleiner dan 

niet getoetst 
door het RIVM voorgesteld, rapportnummer 71581ÜÜ10, augustus 1995 

* volgens Mohr 
h herbemonstering 
n.a. niet aangetoond in het laboratorium 
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Tabel 2. Samenvatting analyseresultaten macro-parameters oppervlaktewater en grondwater 3 bemonsteringsrondes 1991 (1WACO, Oranjewoud) en 1995 (in mg/1). 

Peilbuis Filterdieple 
t.o.v. 

meetpunl in in 

Macro-parameters 

PH Ec 
/iS/cm 

CZV N 
(Kjedahl) 

kaliumper- 
manganaat 

getal 

po; 
(vrij als P) 

P04'' 
(ortho) 

SO/' Cl HCOj COr NO, 
(als N) 

NH4^ 
(als N) 

Mg-' Na' K 

GRONDWATER 
Oranjewoud 1991 
1 7,0 3.700 155 94 0,33 520 157 
2 7,0 2.500 139 89 0,45 470 82 
3 7,1 4.000 250 210 < 0,1 720 196 
4 5,9 5.100 480 460 0,38 1.350 458 
5 7,1 40.000 150 31 0,45 11.500 28 
Oriënterem Onderzoek IWACO 1991 
1 4,42 - 5,42 
2 3,95 - 4,95 
3 n.b. 6,9 4.690 220 1,0 < 1,0 750* 3000 < 0,50 0,20 220 380 120 490 190 
4 met aanwezig 
5 4,30 - 5,30 
6 n.b. 7,0 1.910 81 0,76 170 260* 750 < 0,50 < 0,10 24,1 310 34 130 120 
7 0,93 - 1,93 6,7 911 100 0,06 26 150* 330 < 0,50 0,21 9,2 78 19 81 34 
8 0,62 - 1,60 6,6 1.386 160 2,5 9,1 260* 560 < 0,50 0,28 0,99 180 35 170 9,5 
9 6-7 7,1 2.990 76 1,3 < 10,0 760* 1300 < 0,50 < 0,10 38,6 280 140 440 100 
9 1,5 - 2,5 
Nader Onderzoek Fugro 1995 
2 3,9-4,9 m-mv 7 8.300 500 < d 1.000 n.a. < d 1,5 330 240 150 690 570 
6 1,0-2,0 m-mv 7,2 1.360 53 49 270 n.a. < d 1,4 5,4 150 26 140 26 
13 1,7-2,7 m-mv 7,2 650 103 65 48 328 < d < 0,20 4,3 120 10 50 5.4 
14 1,7-2,7 m-mv 7,4 600 194 < d 45 469 < d < 0,20 1,8 57 27 170 7,9 
DKM-1.1 3,5-4,5 m-mv 7,6 40.000 155 2.300 16.000 n.a. < d - 1,5 280 960 8.400 320 
DKM 1.2 20,5-21,5 m-mv 7,4 40.000 146 1.700 16.000 n.a. < d - 18 550 1.100 9.200 290 
DKM-2.2 20,5-21,5 m-mv 7,8 40.000 120 1.500 15.000 801 < d < 0,20 20 480 1.100 9.300 230 
DKM-3.1 3,5-4,5 m-mv 7 40.000 170 1.900 15.000 n.a. < d - 14 580 1.000 9.100 210 
DKM-3.2 18,5-19,5 m-mv 6,8 40.000 127 2.100 15.000 n.a. < d ~ 12 520 980 8.600 190 
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Peilbuis Filterdiepte 
t.o.v. 

meetpunt in m 

Macro-parameters 

pH Ec 
fiS/cm 

CZV N 
(Kjedahl) 

kaliumper- 
manganaat 

getal 

po4' 
(vrij als P) 

PO,' 
(ortho) 

scv Cl HCOj CO/ NO, 
(als N) 

nh4
+ 

(als N) 
Ca-+ Mg" Na4" K+ 

OPPERVLAKTEWATER 
F1 8,1 36.000 220 15.000 5,4 
F2 7.7 4.420 110 1.300 13 
F3 7,4 22.000 240 10.000 11 
[•4 7 37.000 590 17.000 25 
F5 7,7 22.000 52 13.000 82 

Toelichting: 
S overschrijding van de streefwaarde uit de circulaire "Interventiewaarden bodemsanering" 
T (gelijk aan of) overschrijding van de T-waarde { = (S + I)/2) 
1 (gelijk aan of) overschrijding van de interventiewaarde uit de circulaire "Interventiewaarden bodemsanering" 
« detectiegrens is hoger dan de streefwaarde 

geen toetsingswaarde beschikbaar 
m-mv meter beneden maaiveld 
< kleiner dan 

niet getoetst 
door het RIVM voorgesteld, rapportnummer 715810010, augustus 1995 

* volgens Mohr 
n.a. niet aangetoond in het laboratorium 
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Vestiging West 

1 Inleiding 

Op 24 augustus 1998 heeft de provincie Noord-Holland aan IWACO B.V. opdracht 
verleend voor het aanleggen van een monitoringssysteem bij stortplaats 't Homtje te 
Texel en het aansluitend uitvoeren van een monitoringsronde (brief met kenmerk 
98-913451, opdrachtnummer 8631). Vervolgens is (mondeling) opdracht verleend 
voor het herbemonsteren van een aantal peilbuizen. Het door IWACO ontworpen 
monitoringssysteem is beschreven in de rapportage 'Monitoringsplan het Homtje Texel 
(NH/320/002/500)', d.d. 19 mei 1998. 

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 1. 

Voorafgaand aan het ontwerpen van het monitoringssysteem zijn de volgende onder- 
zoeken uitgevoerd; 

- Oriënterend onderzoek stortplaats 't Homtje Texel, IWACO projectnummer 
1028030, februari 1992; 

- Nader onderzoek stortplaats 't Homtje te Texel, Fugro, projectnummer 3014, 
1995/1996. 

Voor informatie over de stort en zijn omgeving, de bodemopbouw, de grondwater- 
stroming en de verontreinigingssituatie wordt verwezen naar deze rapportages. 

In de voorliggende rapportage worden de resultaten van de eerste bemonsteringsronde 
en de herbemonstering gegeven. 

2 Doel van de werkzaamheden 

Het monitoringssysteem heeft tot doel de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater 
te beschermen van de polders Hoornder Nieuwland en De Prins Hendrik Polder en het 
duingebied ten noordoosten van de stort. Het monitoringssysteem moet eventuele 
grondwaterverontreinigingen die zich in de richting van deze gebieden bewegen tijdig 
signaleren zodat maatregelen, gericht op het voorkomen van verontreiniging van de 
genoemde gebieden, kunnen worden getroffen. 

1081310 Monitoringssysteem 't Homtje Texel 
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Vestiging West IWACO B.V. 

Tabel 1. Concentraties macroparameters, metalen en VAK in het grondwater. Overschrijdingen van de signaalwaarden zijn vetgedrukt. 
Filternummer Diepte (m-mv) Geleidbaarheid (//S/cm) Macroparameters (mg/1) Metalen (//g/l) VAK (//g/l) 

Ammonium Nitraat Arseen Cadmium Zink Naftaleen Benzeen Ethylbenzeen Tolueen Xylenen 

101-A 
101-B 

102-A 

102-B 

103-A 

103-B 
104-A 

104-B 

105-A 

105-B 

106-A 

106-B 

107-A 

107-B 

108-A 

108-B 

109-A 

109-8 

110-A 

110-B 

111-A 

111-B 

112-A 

112-B 

113-A 

113-B 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

1,55-3,55 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

3,0-5,0 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

3,0-5,0 

11,0-13,0 

4,5-6,5 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

2,5-4,5 

11,0-13,0 

3,0-5,0 

44.400 

1.463 

45.700 

14.700 

44.200 

2.320 

44.000 

2.900 

44.000 

5.540 

43.900 

800 

44.700 

3.540 

43.700 

1.864 

23.300 

1.970 

10.230 

887 

4.850 

284 

7.060 

779 

5.650 

556 

2,9 
2,3 

3.3 

5.6 

3,9 

1,9 
7,5 

83.5 212* 

8,0 

206 115* 

13.2 13,7* 

0,72 

19.8 20,3* 

76.6 129* 

31,5 7,5* 
18,4 22,2* 

17.9 19,1* 

15,1 12,6* 

12.3 13,2* 

1,0 

6,8 

0,05 

6.4 

0,09 

4.7 

0,16 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

2,8 

< 

5,5 

< 

6,2 

7.7 

7.4 

12 

5.5 

< 

4.5 

< 

< 

14 

< 

2.6 

< 

< 

< 

< 

2.8 

2,5 

2,2 

3.9 

< 

< 
< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

15 
12 

2.100 <* 

120 

< 

< 
< 

< 

< 

30 

< 

21 

< 

86 

< 

77 

< 

< 

< 

6,9 

6,4 

< 

< 

< 

< 

< 

< 
< 

< 

< 

< 

< 

< 

2,6 

< 

7,6 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

0 ,2 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 
< 

< 

< 

< 

< 

< 

1.7 

< 

4.8 

< 

< 

< 

< 

< 

1,5 
< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 
< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

0,2 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 
< 

< 

< 

< 

< 

< 

0,6 

< 

5,2 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

Signaalwaarde 10 5,6 35 3,2 430 35 15,1 75 500 35 

Toelichting: 
* herbemonstering 
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Vestiging West 

3 Aanleg van het monitoringssysteem 

De werkzaamheden in het veld zijn uitgevoerd conform NNI-normen of -richtlijnen, 
door of onder begeleiding van de door STERLAB geaccrediteerde Milieutechnische 
Dienst van 1WACO. 

Het monitoringssysteem bestaat uit 13 peilbuizen (waarvan één referentiepeilbuis), 
elk met twee filters. De plaats van de peilbuizen is aangegeven in figuur 2 en in 
bijlage 1 zijn foto's van de locatie opgenomen. De peilbuizen zijn geplaatst door boor- 
bedrijf Van der Spek uit Puttershoek onder begeleiding van IWACO. De werkzaam- 
heden vonden plaats van 19 tot en met 27 oktober 1998. 

De filters waren gepland op een diepte van 2 tot 4 meter beneden maaiveld (= m-mv) 
en 11 tot 13 m-mv. Indien echter een slecht doorlatend laagje werd aangetroffen is 
het filter juist daarboven of daaronder geplaatst. De boorstaten zijn opgenomen in 
bijlage 2. 

In verband met de sterke kwelsituatie, waardoor het grondwater aan de bovenzijde 
uit de peilbuizen stroomde, zijn de peilbuizen voorzien van dichte stoppen. De peil- 
buizen zijn in overleg met de opdrachtgever en de eigenaren van het terrein als volgt 
afgewerkt: peilbuis 101 tot en met 108 met een straatpot en 109 tot en met 113 met een 
beschermkoker. Om de peilbuizen later eenvoudig terug te kunnen vinden zijn ze voor- 
zien van een signaleringssysteem (Unterfiur Markendetector, EBBEX 300). 

Op 9 en 10 november 1998 zijn uit de geplaatste peilbuizen grondwatermonsters 
genomen. De herbemonstering heeft plaatsgevonden op 26 mei 1999. 

4 Resultaten grondwateronderzoek 

De chemische analyses van de grondwatermonsters zijn uitgevoerd door het door 
STERLAB geaccrediteerde IWACO laboratorium te Rotterdam, conform NNI-normen 
of -richtlijnen of daarvan afgeleide normen of richtlijnen. 

4.1 Eerste bemonstering 

De grondwatermonsters - 26 in totaal - zijn geanalyseerd op de volgende gidsstoffen: 
ammonium, nitraat, arseen, cadmium, zink, naftaleen, vluchtige aromatische kool- 
waterstoffen (VAK, inclusief naftaleen) en vluchtige organische halogeenverbindingen 
(VOH). De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. In tabel 1 en 2 (op de 
linker pagina) wordt een overzicht gegeven. 

De concentraties in het grondwater zijn getoetst aan de signaalwaarden. Voor de 
microparameters komt de signaalwaarde overeen met de tussenwaarde ([streefwaarde 
+ interventiewaarde]/2). Voor de macroparameters zijn geen interventiewaarden en dus 
ook geen tussenwaarden vastgesteld. Voor deze parameters wordt daarom de streef- 
waarde als signaalwaarde gehanteerd. 

Uit tabel 1 en 2 blijkt dat de signaalwaarde voor ammonium in peilbuizen 104 tot en 
met 110 wordt overschreden. Concentraties boven de signaalwaarden zijn zowel in 
de ondiepe filters (tussen 2 en 5 m-mv) als in de diepe filters (11 tot 13 m-mv) aange- 
troffen. Daarnaast is in het diepe filter van peilbuis 102 (II tot 13 m-mv) een concen- 
tratie zink boven de signaalwaarde aangetroffen. 
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Tabel 2. Concentraties VOH in het grondwater. 
Filternummer Diepte (m-mv) VOH (//g/l) 

Dichloor- 
methaan 

Trichloor- 
methaan 

Tetrachloor- 
methaan 

1,2-Dichloor- 
ethaan 

1,1-Dichloor- 
ethaan 

1,1,2-Trichloor- 
ethaan 

1,1,1-Trichloor- 
ethaan 

Trichloor- 
etheen 

Tetrachloor- 
etheen 

Cis en trans 
1,2-dichlooretheen 

101-A 

101-B 

102-A 

102-B 

103-A 

103-B 

104-A 

104-B 

105-A 

105-B 

106-A 

106-B 

107-A 

107-B 

108-A 

108-B 

109-A 

109-8 

110-A 

110-B 

111-A 

111-B 

112-A 

112-B 

113-A 

113-B 

11,0-113,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 
1,55-3,55 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

3,0-5,0 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

3,0-5,0 

11,0-13,0 

4,5-6,5 

11,0-13,0 

2,0-4,0 

11,0-13,0 

2,5-4,5 

11,0-13,0 

3,0-5,0 
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Signaalwaarde 500 200 5 200 450 65 * 150 250 20 20 

Toelichting: 
* voorgesteld door het RIVM (rapportnummer 711701005) 
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4.2 Herbemonstering 

Conform het monitoringsplan is het grondwater uit de peilbuizen, waarin een over- 
schrijding van de signaalwaarde is aangetroffen, herbemonsterd en geanalyseerd op de 
betreffende parameter. De analysecertificaten van de herbemonstering zijn opgenomen 
in bijlage 3 en de resultaten zijn weergegeven in tabel 1. 

De concentratie zink ter plaatse van peilbuis 102 (filterdiepte 11 tot 13 m-mv) is 
beneden de detectiegrens. Van de 10 grondwatermonsters die zijn geanalyseerd op 
ammonium, is in negen monsters de concentratie weer boven de signaalwaarde. In peil- 
buis 108 (filterdiepte 11 tot 13 m-mv) is de concentratie beneden de signaalwaarde. 

Met het oog op een mogelijke herbemonstering in de toekomst, is in het veld de staat 
van peilbuis 01, 02 en 03 nagegaan. Peilbuis 01 is niet teruggevonden, waarschijnlijk 
doordat op deze plaats een nieuw duin van 10 meter hoog is aangelegd. De peilbuizen 
02 en 03 zijn nog aanwezig en bruikbaar. 

5 Interpretatie 

Ter vergelijking zijn in bijlage 4 de analyseresultaten van de voorgaande onderzoeken 
samengevat. In 1995 (Nader onderzoek Fugro) is bij een herbemonstering van peilbuis 
2, met een filter op 3,9 tot 4,9 m-mv, voor xylenen een overschrijding van de signaal- 
waarde aangetroffen. In de dichtstbijzijnde ondiepe peilbuis uit het huidige onderzoek 
(peilbuis 101, filter 2,0 tot 4,0 m-mv, circa 40 meter ten westen van peilbuis 2) zijn 
geen xylenen boven de detectiegrens aangetoond. Ook in de andere peilbuizen zijn 
geen VAK-concentraties boven de signaalwaarden aangetroffen. Hieruit blijkt dat er 
(nog) geen verspreiding van xylenen tot in het monitoringsnetwerk heeft plaatsgevon- 
den. 

In de eerste monitoringsronde is in het diepe filter van peilbuis 102 (11,0 tot 
13,0 m-mv) een hoge concentratie zink aangetroffen (2.100 |ig/l). De concentratie is 
ruim boven de signaalwaarde (430 ng/1) en tevens ruim boven de andere tot dan toe 
aangetroffen zinkconcentraties (maximaal 135 fig/l). Bij de herbemonstering is zink 
niet aangetroffen boven de detectiegrens. Voor dit concentratieverschil is geen verkla- 
ring gevonden. Wel is gebleken dat, indien de hoge concentratie afkomstig was van de 
stort, er geen sprake is van een stabiele verontreinigingspluim. Meer duidelijkheid over 
het verloop van de zinkconcentratie moet worden verkregen uit de komende bemonste- 
ringsronden. 

Ook voor ammonium zijn, zowel bij de eerste als bij de tweede bemonstering, over- 
schrijdingen van de signaalwaarde aangetroffen. Dit was reeds geconstateerd in de 
voorgaande onderzoeken: zowel in 1991 als in 1995 was de concentratie ammonium op 
diverse plaatsen ten noorden en noordwesten van de stort verhoogd. Concentraties bo- 
ven de signaalwaarde zijn echter ook aangetroffen op plaatsen waar beïnvloeding door 
de stort onwaarschijnlijk is, bijvoorbeeld in DKM-3. In het 'Landelijk meetnet grond- 
waterkwaliteit', provincie Noord-Holland (1991), zijn ammoniumconcentraties in het 
grondwater gegeven op ongeveer 10, 15 en/of 25 m-mv. De concentraties ammonium 
lopen uiteen van < 0,01 tot 45 mg/I, met een gemiddelde van 12,4 mg/1. Een signaal- 
waarde van 10 mg/1 zou dus wel eens te laag kunnen zijn. 
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Op de locatie zijn geohydrologisch twee gebieden te onderscheiden (zie ook 'Oriënte- 
rend onderzoek 't Homtje-Texei', 1992): het gebied ten noorden en noordwesten van 
de stort, waar vermoedelijk beïnvloeding door zeewater plaatsvindt (hoge geleidbaar- 
heden) en het duingebied ten oosten van de stort (lagere geleidbaarheden). In het duin- 
gebied zijn de ammoniumconcentraties (alsmede de overige concentraties) relatief 
laag, waaruit blijkt dat hier geen beïnvloeding door de stort plaatsvindt. In het gebied 
ten noorden en noordwesten van de stort zijn de ammoniumconcentraties duidelijk ho- 
ger, maar het is niet zeker in hoeverre hier sprake is van beïnvloeding door de stort of 
van verhoogde achtergrondconcentraties. Meer inzicht in de plaatselijke achtergrond- 
waarde kan worden verkregen door het plaatsen van een tweede referentiepeilbuis. 

Conclusies en aanbevelingen 

Bij stortplaats 't Homtje te Texel is een monitoringssyteem aangelegd, bestaande uit 13 
peilbuizen, elk met twee filters (globaal 2 tot 4 m-mv en 11 tot 13 m-mv). Uit de eerste 
bemonsteringsronde en de herbemonstering wordt het volgende geconcludeerd: 

- verhoogde xylenenconcentraties, zoals in 1995 geconstateerd in het grondwater 
van peilbuis 02, zijn in de monitoringspeilbuizen niet aangetroffen; 

- in het grondwater uit peilbuis 102 (filterdiepte 11,0-13,0 m-mv) is bij de eerste 
bemonstering een sterk verhoogde concentratie zink aangetroffen. De concentratie 
was bij de herbemonstering beneden de detectiegrens. Hiervoor is geen verklaring 
gevonden. De komende bemonsteringen moeten hierover meer duidelijkheid ge- 
ven; 

- ten noorden en noordwesten van de stort zijn de ammoniumconcentraties verhoogd 
ten opzichte van de signaalwaarde. Het is niet zeker in hoeverre hier sprake is van 
beïnvloeding door de stort of van verhoogde achtergrondconcentraties. Meer in- 
zicht in de plaatselijke achtergrondwaarde kan worden verkregen door het plaatsen 
van een tweede referentiepeilbuis. Of er sprake is van een verontreinigingspluim 
zal moeten blijken uit de toekomstige bemonstering(en). 

Op grond van bovenstaande resultaten wordt het volgende aanbevolen: 

het plaatsen van een tweede referentiepeilbuis in het gebied waar zout grondwater 
opkwelt, maar geen beïnvloeding door de stort kan plaatsvinden; 
het herbemonsteren van de monitoringspeilbuizen waarin een verhoogd ammoni- 
umgehalte is aangetroffen en peilbuis 1 en 2. 

Opgemerkt wordt dat voor het plaatsen van nieuwe peilbuizen toestemming (zakelijk 
recht) dient te worden geregeld met de eigenaren. 
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Bijlage 1 

Locatiefoto's 
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Foto 3 



Foto 4 

Foto 6 
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Bijlage 2 

Boorstaten 
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101 22-10-1998 

Pulsboring 168 mm 

Maaiveldhoogte: 

Grondwaterniveau: 

t.o.v. 

0.00 t.o.v. st. variabel 

Coördinaten: 

Molwerk Oost 

MV Profiel M 
ZEE 

G Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen 

jo J 

12.0 J •."/v 

-3.0 J 

-4.0 

:5.0 

j.o q 

V V V V 
V V V V V 

z 

'rrThi- 

-7.0 '1+ 
<22Z>-\ ■ZZZZL 

■■«225' 

8.0 : 

//X 
J.o j 

jn n_; 

Ji.o_ 

A2.o_ 
<ZZ2>\ ' '• 

J3.0J 

-14.0 

/X 
/X 
/X 
/X 
/X 

/X 
/X 

■/X 
/X 

O.OOm Zand, matig fijn bruin, zwak silthoudend, zwak 
puinhoudend, zwak humushoudend. 

0.15m Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend, sporen 
humushoudend. 

0.40m Zand, matig fijn wit, zwak silthoudend. 
0.90m Zand, matig fijn lichtgrijs, zwak silthoudend, sporen 

schelpenhoudend. 
1.50m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, zwak 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
1.90m Zand, matig fijn grijs, zwak silthoudend, zwak 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
2.30m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
3.60m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
4.?0m Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
4.80m Schelpen, grijs, zwak silthoudend, zwak matig grof 

grindhoudend, sporen humushoudend. 
5.60m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, zwak 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
6.30m Zand, matig grof grijs, matig kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
6.90m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
7.60m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
7.80m Zand, matig fijn grijs, sterk kleihoudend, zwak 

huiiiusliuuüuiiü. 
8.60m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, zwak 

humushoudend. 

11.20m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

11.90m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

13.20m Einde boring. 
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102 19-10-1998 

Pulsboring 168 mm 

Maaiveldhoogte; 

Grondwaterniveau: 

t.o.v. 

0.00 t.o.v. st. variabel 

Coördinaten: 

Molwerk Oost 

MV Profiel 1 / i x 
Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen 

J.o 

-2.0 

J.O 

z4.0 J ■ "V 

CV 

-6.0 

-7.0 =: 

-8.0 

-9.0 

r77V>* ■■ 'ZZZp - S 

J0.0J 

J1.0_ 

54^.' •• 
•' 

*zzZi>\ 
'<?zzè":i' 

i&è 

12.0 

J3.0_ 

-14.0 

0.00m Zand, matig fijn bruin, matig kleihoudend, sterk 
humushoudend. 

0.15m Zand, matig fijn lichtbruin, zwak kleihoudend, zwak 
humushoudend, 

0.25m Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, sporen 
humushoudend. 

0.40m Klei, grijs, zwak zeer fijn zandhoudend. 
0.45m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
1.00m Zand, matig fijn grijs, matig silthoudend, sporen 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
1.20m Zand, matig grof grijs, matig silthoudend, zwak 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
1.80m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 

schelpenhoudend. 
2.80m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sterk 

grindhoudend, matig schelpenhoudend. 
3.20m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 

grindhoudend, matig schelpenhoudend. 
4.90m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, zwak fijn 

grindhoudend, zwak schelpenhoudend. 
5.60m Zand, matig fijn grijs, sterk kleihoudend, zwak 

humushoudend. 
6.1 Om Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend (gelaagd), sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
7.90m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
8.30m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend (gelaagd), zwak 

humushoudend. 
9.00m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

13,00m Einde boring. 
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103 20-10-1998 

Pulsboring 168 mm 

Maaiveldhoogte: 

Grondwaterniveau: 

t.o.v. 

0.00 t.o.v. st. variabel 

Coördinaten: 

Molwerk Oost 

MV Profiel M 
TZKX 

G Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen 

J.0 _E 

^.0 J 

ü 
J.0 J 

-4.0 

^0 _ - 

' - ■ ièz 
-6.0 

-7.0 

-8.0 
ézzzCi_ 

1 

-9.0 - 
v-v 

/ 

J0.0J .(ZZZZ 

-11.0_ 

J2.0J 

13.0 " 

-14,9 I 

•<zs> 
'CHZ?) 
'izö'. 

02 

0.00m Zand, matig fijn bruin, matig kleihoudend, sterk 
humushoudend. 

0.20m Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend. 
0.70m Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
1.80m Zand, matig fijn grijs, matig silthoudend, matig 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
2.50m Zand, matig fijn grijs, zwak silthoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
3.10m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 

grindhoudend, matig schelpenhoudend. 

4.70m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

5.60m Klei, bruingrijs, zwak zeer fijn zandhoudend, zwak 
humushoudend. 

5.90m Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

6.80m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

7.10m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
humushoudend. 

7.70tn Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

8.10m Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

9.20m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
humushoudend. 

10.10m Zand, matig grof grijs, matig kleihoudend, sporen 
humushoudend. 

10.30m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

10.80m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, zwak 
humushoudend. 

12.00m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
humushoudend. 

13.20m Einde boring. 
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104 20-10-1998 

Pulsboring 168 mm 

Maaiveldhoogte: 

Grondwaterniveau: 

t.o.v. 

0.00 t.o.v. st. variabel 

Coördinaten: 

Molwerk Oost 
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0.00m Zand, matig fijn bruin, matig klelhoudend, sterk 
humushoudend. 

0.20m Zand, matig fijn grijs, zwak silthoudend, sporen 
schelpenhoudend. 

0.40m Zand, matig fijn lichtbruin, matig silthoudend, sporen 
plantenresten, zwak humushoudend. 

0.60m Zand, matig fijn grijs, zwak klelhoudend, zwak 
humushoudend. 

2.00m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, matig 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

3.10m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, matig 
grindhoudend, matig schelpenhoudend, 

4.00m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen matig 
grof grindhoudend, matig schelpenhoudend. 

4.60m Zand, matig fijn grijs, zwak silthoudend, zwak 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

4.80m Veen, bruingrijs, sterk matig fijn zandhoudend. 
5.00m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
5.30m Slib, donkergrijs, matig matig fijn zandhoudend, sporen 

schelpenhoudend. 
5.90m Zand, matig fijn grijs, zwak silthoudend, zwak 

schelpenhoudend, matig humushoudend. 
7.00m Zand, matig grof donkergrijs, lenzen klelhoudend, sporen 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
7,60m Zand, matig fijn donkergrijs, lenzen klelhoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
8.50m Zand, matig fijn grijs, zwak klelhoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
9.20m Zand, matig fijn grijs, lenzen klelhoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

12.00m Zand, matig grof grijs, lenzen klelhoudend, sporen 
humushoudend. 

pesticidegeur. 

pesticidegeur, sporen 
humus. 
pesticidegeur, 

pesticidegeur. 

13.20m Einde boring. 
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105 20-10-1998 

Pulsboring 168 mm 

Maaiveldhoogte: 

Grondwaterniveau: 

1.00 t.o.v. Ca. overig MV 

0.00 t.o.v. st. variabel 

Coördinaten: 

Molwerk Oost 
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0.00m Zand, matig fijn bruin, zwak kleihoudend, matig 
humushoudend. 

0.30m Humus, bruin. 
0.40m Zand, matig fijn lichtgeel, zwak silthoudend. 
0.60m Zand, matig fijn bruin, zwak silthoudend, zwak 

humushoudend. 
1.00m Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend, sporen 

humushoudend. 
1.30m Zand, matig fijn donkergrijs, matig kleihoudend, zwak 

humushoudend. 
1.90m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
3.1 Om Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
3.80m Schelpen, grijs, zwak silthoudend, matig matig grof 

zandhoudend, zwak plantenresten. 
4.40m Zand, matig fijn grijs, zwak silthoudend, matig 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
4.60m Zand, matig fijn grijs, zwak silthoudend, matig 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
5.80m Zand, matig fijn grijs, zwak silthoudend, sporen 

schelpenhoudend, matig slibhoudend. 
7.20m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 

humushoudend. 

9.20m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

9.80m Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

10.1 Om Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
humushoudend. 

11.00m Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, sporen 
humushoudend. 

12.10m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
humushoudend. 

13.20m Einde boring. 

zoete geur. 
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106 22-10-1998 

Pulsboring 168 mm 

Maaiveldhoogte: 

Grondwaterniveau: 

t.o.v. 

0.00 t.o.v. st. variabel 
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0.00m Zand, matig fijn bruin, zwak siithoudend, matig 
humushoudend. 

0.90m Zand, matig grof grijs, zwak siibhoudend, sporen 
schelpen houdend. 

1.10m Zand, matig grof grijs, matig siithoudend, matig 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

2.60m Zand, matig grof grijs, zwak siithoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

3.10m Zand, matig grof grijs, zwak siithoudend, matig 
schelpenhoudend, zwak matig grof grindhoudend. 

4.20m Schelpen, grijs, zwak siithoudend, matig matig grof 
zandhoudend, matig matig grof grindhoudend. 

4.80m Zand, matig grof grijs, zwak siithoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

5.20m Klei, grijs, matig matig fijn zandhoudend, zwak 
humushoudend. 

5.60m Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend (gelaagd), 
sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

6.60m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

8.70m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 
humushoudend. 

9.20m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

10.30m Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

11.20m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

13.20m Einde boring. 
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107 21-10-1998 

Pulsboring 168 mm 

Maaiveldhoogte: 

Grondwaterniveau: 

t.o.v. 

0.00 t.o.v. st. variabel 

Coördinaten: 

Molwerk West 
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0.00m Zand, matig fijn bruin, zwak silthoudend, matig 
humushoudend. 

0.20m Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend, zwak 
humushoudend. 

0.50m Zand, matig grof lichtbruin, zwak silthoudend, sporen 
humushoudend. 

0.60m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen 
achelpeiiliuudeiid. 

0.80m Schelpen, lichtgrijs, zwak silthoudend, matig matig grof 
zandhoudend, sporen humushoudend, 

0.90m Klei, grijs, matig matig fijn zandhoudend, zwak 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

1,40m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

1.80m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 
schelpenhoudend, matig grindhoudend. 

2.30m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend, 

3,70m Zand, matig grot grijs, zwak silthoudend, matig 
schelpenhoudend, sporen humushoudend, 

4.20m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, matig 
schelpenhoudend, zwak matig grof grindhoudend. 

4,70m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend, 

5.20m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

5,90m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

6,20m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, zwak 
humushoudend. 

7,20m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, zwak 
humushoudend. 

8,00m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

10.10m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

10,70m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
humushoudend, 

11,20m Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

11,80m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
humushoudend, 

13.20m Einde boring. 
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108 21-10-1998 

Pulsboring 168 mm 

Maaiveldhoogte: 

Grondwaterniveau: 

t.o.v. 

0.00 t.o.v. st. variabel 
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0.00m Zand, matig fijn bruin, zwak silthoudend, matig 
humushoudend. 

0.30m Zand, matig grof lichtgrijs, zwak silthoudend, sporen 
humushoudend. 

1.00m Zand, matig grof bruin, matig silthoudend, zwak 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

1.80m Klei, grijs, matig matig fijn zandhoudend, zwak 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

2.40m Zand, matig grof grijs, matig silthoudend, zwak 
schelpenhoudend. 

2.80m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, matig 
schelpenhoudend, zwak matig grof grindhoudend. 

4.10m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

5.00m Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

5.80m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

6.90m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

7.20m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

9.00m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

10.30m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
humushoudend. 

11.90m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, zwak 
humushoudend. 

13.20m Einde boring. 
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109 26-10-1998 

Pulsboring 168 mm 

MV Profiel 
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0,00m Zand, matig fijn lichtgrijs, zwak silthoudend, zwak 
humushoudend. 

0.10m Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend. 
0.60m Zand, matig fijn lichtgrijs, zwak silthoudend. 

1.90m 

2.40m 

2.90m 

4.00m 

4.50m 

5.30m 

5.80m 

6.70m 

Klei, 

Zand, 

grijs, matig matig fijn zandhoudend, sporen 
humushoudend. 

Zand, 

Zand, 

matig fijn grijs, matig kleihoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
matig fijn grijs, sterk kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, matig 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

Schelpen, grijs, lenzen kleihoudend, matig matig grof 
grlndhoudend, sporen humushoudend. 

Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

Zand, matig fijn donkergrijs, zwak slibhoudend, sporen 
schelpenhoudend. 

11.20m Zand, matig grof donkergrijs, zwak slibhoudend, sporen 
schelpenhoudend. 

12.50m Zand, matig grof donkergrijs, zwak silthoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

13.30m Einde boring. 
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Pulsboring 168 mm 

Maaiveldhoogte: 

Grondwaterniveau: 
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0.00 t.o.v. st. variabel 
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0.00m Zand, matig fijn bruin, zwak silthoudend, sterk 
humushoudend. 

0.10m Zand, matig fijn lichtgrijs, zwak silthoudend, zwak 
humushoudend. 

0.40m Zand, matig fijn lichtgrijs, zwak silthoudend. 
1.90m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen 

humushoudend. 
2.40m Klei, grijs, matig matig fijn zandhoudend, matig 

humushoudend. 
3.20m Klei, grijs, sterk matig fijn zandhoudend, sporen 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
3.80m Klei, donkergrijs, matig matig fijn zandhoudend, matig 

humushoudend. 
4.60m Schelpen, grijs, zwak kleihoudend, zwak matig grot 

grindhoudend, zwak humushoudend. 
5.10m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, matig 

schelpenhoudend, zwak matig grof grindhoudend. 
5.80m Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, zwak 

schelpenhoudend, zwak humushoudend, 
6.90m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

8.00m Zand, matig fijn donkergrijs, zwak slibhoudend, sporen 
schelpenhoudend. 

11.40m Zand, matig grof donkergrijs, zwak slibhoudend, sporen 
schelpenhoudend. 

11.90m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

13.20m Einde boring. 
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0.00m Zand, matig fijn donkergrijs, zwak silthoudend, matig 
humushoudend. 

0.20m Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend, zwak 
humushoudend. 

0.30m Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend, sporen 
humushoudend. 

0.80m Zand, matig fijn lichtgrijs, zwak silthoudend. 
2.00m Zand, matig fijn lichtgrijs, lenzen kleihoudend. 

3.10m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

3.90m Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, zwak 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

4.80m Schelpen, grijs, zwak silthoudend, sterk matig grof 
grindhoudend, sporen humushoudend. 

5.20m Schelpen, grijs, zwak silthoudend, matig matig grof 
grindhoudend, sporen humushoudend. 

6.00m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

6.30m Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

8.10m Zand, matig fijn donkergrijs, zwak slibhoudend, sporen 
schelpenhoudend. 

9.70m Zand, matig fijn donkergrijs, lenzen slibhoudend, sporen 
schelpenhoudend. 

10.70m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

11.20m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

12.80m Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

13.20m Einde boring. 
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Pulsboring 168 mm 

Maaiveldhoogte: 

Grondwaterniveau; 

t.o.v. 

0.00 t.o.v. st. variabel 
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0.00m Zand, matig fijn bruin, zwak silthoudend, sterk 
humushoudend. 

0.20m Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend, sporen 
humushoudend. 

0.80m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 
humushoudend. 

1.60m Klei, donkergrijs, matig matig fijn zandhoudend, zwak 
humushoudend. 

1.90m Zand, matig grot grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend. 

2.30m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

3.90m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

4.20m Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

4.90m Schelpen, grijs, zwak silthoudend, zwak matig grof 
grindhoudend. 

5.30m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 
schelpenhoudend, zwak zeer grof grindhoudend. 

5.50m Zand, matig fijn grijs, zwak silthoudend, zwak 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

5.70m Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

5.90m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

7.00m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, zwak 
humushoudend. 

8.70m Zand, matig fijn donkergrijs, sterk slibhoudend (gelaagd), 
sporen schelpenhoudend. 

9.20m Zand, matig fijn donkergrijs, matig slibhoudend, sporen 
schelpenhoudend. 

10.60m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

11.20m Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

13.30m Klei, grijs. 
13.35m Einde boring. 

Flintstone. 
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113 22-10-1998 

Pulsboring 168 mm 

Maai veld hoog te: 

Grondwaterniveau: 

t.o.v. 

0.00 t.o.v. st. variabel 

Coördinaten: 

Duingebied 

MV Profiel M Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen 
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0.00m Klei, grijs, zwak zeer fijn zandhoudend, zwak 
humushoudend. 

0.20m Zand, matig grof lichtbruin, zwak silthoudend. 
0.90m Zand, matig grof lichtgrijs, zwak silthoudend, zwak 

schelpen houdend. 
1.90m Klei, grijs, matig matig fijn zandhoudend, zwak 

humushoudend. 
2.30m Zand, matig grof donkergrijs, lenzen slibhoudend, sporen 

humushoudend. 
3.40m Zand, matig grof donkergrijs, matig kleihoudend, sporen 

humushoudend. 
3.80m Zand, matig grof donkergrijs, lenzen kleihoudend, sporen 

humushoudend. 
4.20m Zand, matig grof donkergrijs, lenzen kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
5.30m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
5.60m Schelpen, grijs, zwak silthoudend, zwak matig grof 

grindhoudend, sporen humushoudend. 
6.60m Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
7.10m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
7.50m Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
8.20m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, zwak 

schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
9.00m Zand, matig fijn grijs, zwak silthoudend, sporen 

schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
9.60m Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen 

humushoudend. 

11.90m Zand, matig grof donkergrijs, lenzen kleihoudend, sporen 
humushoudend. 

12.30m Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, sporen 
schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

13.30m Einde boring. 
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Algemene gegevens 

Project 
Opdrachtgever 
Straat 
Plaats 
Rapportnr 
Kadasternr 
Mapnr 
Beschrijver 
Uitv. Datum 
Opmerkingen 

Iwaco proj.nr. 1081310 Aanleg monitoringssteem 
Iwaco Vestiging West 
Molwerk 
't Horntje Texel 
IW970908 

P.Bosteen 
19-10-1998 

Boring overzichtstabel 

boringnr 1 maaiveld gwstd 

101 
102 
103 
104 
105 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

diepte 1 peilbuis \ monsters ! Afwerking 

13.20 
13.00 
13.20 
13.20 
13. 20 
13.20 
13.20 
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Straatpot 180 mm 
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Straatpot 180 mm 
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Koker staal 132 mm 
Koker staal 132 mm 
Koker staal 132 mm 
Koker staal 132 mm 
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02 
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02 
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4.00 
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4.50 

11.50 
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3.00 
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13.00 
4.00 

13.20 
5.00 

13.00 
4.00 

13.00 
4.00 
4.00 

13.00 
4.00 
5.50 

13.30 
6.00 

13.00 
4.00 

13.00 
4.00 

13.00 
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13.00 

geroerd 
geroerd 
geroerd 
geroerd 
geroerd 
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Peilbuis overzichtstabel 

boringnr ! maaiveld J gwstd diepte 

13.20 

13.00 

13.20 

13.20 

13.20 

13.20 

13.20 

13.20 

13.30 

13.20 

13.20 

13.35 

13.30 

peilbuis | monster ! pH begin I pH eind [ Ec begin 1 Ec eind ! hoeveelh ! helderheid | bem. methode 

101 

102 
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112 
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0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Opmerkingen overzichtstabel 

boringnr 1 soort | opmerkingen 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 

laag 

laag 

4.00 - 4.60 : sporen humus 

5.30 - 5.50 : Flintstone 
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Boring gegevens: 

Boringinfo: Boringnummer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inmeting 
Casing 
Opmerkingen 

Lagen: 0.00 
0.15 
0.40 
0.90 

,50 
,90 
,30 
,60 
,20 
,80 
,60 

6.30 
6.90 
7.60 
7.80 
8.60 

11.20 
11.90 

0.15 
0.40 
0.90 
1.50 
1.90 
2.30 
3.60 
4.20 
4.80 
5.60 
6.30 
6.90 
7. 60 
7.80 
8.60 

11. 20 
11.90 
13.20 

101 
22-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

0.00 m t.o.v. niet ingemeten 
0.00 m t.o.v. st. variabel 
0.00 m t.o.v. NAP 

Molwerk Oost 
0.00, 0.00 t.o.v. nvt 
0.00 - 0.00, diameter: 0.00 (m), materiaal: 

Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig grof 
Zand, matig grof 
Zand, matig fijn 
Schelpen, grijs. 
Zand, matig grof 
Zand, matig grof 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig grof 
Zand, matig grof 

bruin, zwak silthoudend, zwak puinhoudend, zwak humushoudend. 
lichtbruin, zwak silthoudend, sporen humushoudend. 
wit, zwak silthoudend. 
lichtgrijs, zwak silthoudend, sporen schelpenhoudend. 
grijs, zwak kleihoudend, zwak schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
zwak silthoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
matig kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

zwak silthoudend, zwak matig grof grindhoudend, sporen humushoudend. 
grijs, lenzen kleihoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

matig kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
sterk kleihoudend, zwak humushoudend. 
zwak kleihoudend, zwak humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
zwak silthoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

grijs, 
grij s, 
grijs, 
grijs. 

grijs, 
grij s, 
grijs, 
grijs, 
grijs, 
grijs, 
grijs. 

soort 
nat- 

gewicht 
droog- 
gewicht 

poriën 
volume cohesie 

verzad. 
graad 

watergeh! watergehl schuif- ! hoek 
gew % 1 vol % 1 sterkte inw. wr 

Geen monstergegevens 

Peilbuizen: 
Nr 
A 

diepte 
13.00 

4.00 

lengte 
2.00 

2.00 

kleiafdichting 
diam. 
38.10 

38.10 

perfor. 
0.40 

0.40 

van 
10.50 
9.30 
1.60 

tot 
9.30 
5.60 
0.50 

grindomstorting 
van 

13. 20 
00 

4.20 

tot 
10.50 

1.50 

korrel- 1 monster 1 grond- 1 stijg- 
grootte j nr | water ! hoogte 

1.80 I geen peilbuismonsters 

1.80 ! geen peilbuismonsters 

! schoon I bemon- 
! gepompt ! sterd 
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Boringinfo: 

Lagen: 

Monsters: 

Boringnummer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inmeting 
Casing 
Opmerkingen 

102 
19-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

0.00 m t.o.v. niet ingemeten 
0.00 m t.o.v. st. variabel 
0.00 m t.o.v. NAP 

Molwerk Oost 
0.00, 0.00 t.o.v. nvt 
0.00 - 0.00, diameter: 0.00 (m) , materiaal: 

0.00 - 0.15 : Zand, matig fijn bruin, matig kleihoudend, sterk humushoudend. 
0.15 - 0.25 : Zand, matig fijn lichtbruin, zwak kleihoudend, zwak humushoudend. 
0.25 - 0.40 : Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, sporen humushoudend. 
0.40 - 0.45 : Klei, grijs, zwak zeer fijn zandhoudend. 
0.45 - 1.00 : Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
1.00 - 1.20 : Zand, matig fijn grijs, matig silthoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
1.20 - 1.80 : Zand, matig grof grijs, matig silthoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
1.80 - 2.80 : Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend. 
2.80 - 3.20 : Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sterk grindhoudend, matig schelpenhoudend. 
3.20 - 4.90 : Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak grindhoudend, matig schelpenhoudend. 
4.90 - 5.60 : Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, zwak fijn grindhoudend, zwak schelpenhoudend. 
5.60 - 6.10 : Zand, matig fijn grijs, sterk kleihoudend, zwak humushoudend. 
6.10 - 7.90 : Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend (gelaagd), sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
7.90 - 8.30 : Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
8.30 - 9.00 : Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend (gelaagd), zwak humushoudend. 
9.00 - 13.00 : Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

nat- 
gewicht 

droog- 
gewicht 

ponen 
volume cohesie 

verzad. 
graad 

watergehl watergehj 
gew % | vol % J 

schuif- 
sterkte 

hoek 
inw. wr 

Geen monstergegevens 

Peilbuizen: 
Nr 
A 

diepte 
13.00 

3.55 

lengte 
2.00 

2.00 

diam. 
38.10 

38.10 

perfor. 
0.40 

0.40 

kleiafdichting 
van 

10.50 
7.50 
6.50 
1.20 
0.90 

tot 
9.50 
6.50 
4.00 
0.90 
0.50 

grindomstorting 
van 

13.00 
MOO 
B 

4.00 

tot 
10.50 

1.20 

korrel- 
grootte 

1.80 

monster 1 grond- ! stijg- ! schoon bemon- 
nr 1 water j hoogte 1 gepompt 1 sterd 

geen peilbuismonsters 

1.80 1 geen peilbuismonsters 
M00 
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Boringinfo: Boringnumraer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inmeting 
Casing 
Opmerkingen 

103 
20-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

0.00 m t.o.v. niet ingemeten 
0.00 m t.o.v. st. variabel 
0.00 m t.o.v. NAP 

Molwerk Oost 
0.00, 0.00 t.o.v. nvt 
0.00 - 0.00, diameter: 0.00 (m), materiaal: 

Lagen: 

zwak humushoudend. 
sporen humushoudend. 
sporen humushoudend. 

0.00 - 0.20 : Zand, matig fijn bruin, matig kleihoudend, sterk humushoudend. 
0.20 - 0.70 : Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend. 
0.70 - 1.80 : Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, 
1.80 - 2.50 : Zand, matig fijn grijs, matig silthoudend, matig schelpenhoudend, 
2.50 - 3.10 : Zand, matig fijn grijs, zwak silthoudend, sporen schelpenhoudend, 
3.10 - 4.70 : Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak grindhoudend, matig schelpenhoudend. 
4.70 - 5.60 : Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
5.60 - 5.90 : Klei, bruingrijs, zwak zeer fijn zandhoudend, zwak humushoudend. 
5.90 - 6.80 : Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
6.80 - 7.10 : Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
7.10 - 7.70 : Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 
7.70 - 8.10 : Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
8.10 - 9.20 : Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
9.20 - 10.10 : Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 

10.10 - 10.30 : Zand, matig grof grijs, matig kleihoudend, sporen humushoudend. 
10.30 - 10.80 : Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
10.80 - 12.00 : Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, zwak humushoudend. 
12.00 - 13.20 : Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 

Peilbuizen: 

Nr 

02 

Nr 
A 

van 

12.00 

diepte 
13.00 

4.00 

I I nat- 1 droog- I poriën ! 1 verzad. ! watergehl watergehj schuif- ! hoek 
tot 1 soort 1 gewicht 1 gewicht 1 volume ! cohesie 1 graad 1 gew % I vol % \ sterkte ! inw. wr 

13.00 ! geroerd 0.00 

lengte 
2.00 

2.00 

diam. 1 perfor. 
38.10 

38.10 

0.40 

0.40 

0.00 0.00 0.00 0.00 

kleiafdichting 
van 

10.40 
8.90 
6.00 
1.40 

tot , van 
8.90 ! 13.20 
6.00 M00 
4.00 B 
0.70 ! 4.00 

grindomstorting 
tot 

10.40 

0.00 

korrel- 
grootte 

1.80 

1.40 

0.00 0.00 0.00 

monster ! grond- ! stijg- ! schoon 1 bemon- 
nr 1 water ! hoogte 1 gepompt I sterd 

geen peilbuismonsters 

1.80 ! geen peilbuismonsters 
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Boringinfo: Boringnummer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inmeting 
Casing 
Opmerkingen 

104 
20-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

0.00 m t.o.v. niet ingemeten 
0.00 m t.o.v. st. variabel 
0.00 m t.o.v. NAP 

Molwerk Oost 
0.00, 0.00 t. 
0.00 - 

nvt 
0.00, diameter: 0.00 (m), materiaal: 

Lagen: 

Monsters: 

0.00 
0.20 
0.40 
0.60 
2.00 
3.10 
4.00 
4.60 
4.80 
5.00 
5.30 
5.90 
7.00 
7.60 
8.50 
9.20 

12.00 

0.20 
0.40 

60 
00 
10 
00 
60 
80 

5.00 
5.30 
5.90 
7.00 
7.60 
8.50 
9.20 

12.00 
13.20 

Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Veen, 
Zand, 
Slib, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 

matig fijn 
matig fijn 
matig fijn 
matig fijn 
matig grof 
matig grof 
matig grof 
matig fijn 
bruingrij s 
matig grof 
donkergrij! 
matig fijn 
matig grof 
matig fijn 
matig fijn 
matig fijn 
matig grof 

grijs, 
grijs, 
grijs, 
grijs. 

zwak silthoudend, 
zwak silthoudend, 
zwak silthoudend, 
zwak silthoudend. 

bruin, matig kleihoudend, sterk humushoudend. 
grijs, zwak silthoudend, sporen schelpenhoudend. 
lichtbruin, matig silthoudend, sporen plantenresten, zwak humushoudend. 
grijs, zwak kleihoudend, zwak humushoudend. 

matig schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
matig grindhoudend, matig schelpenhoudend, pesticidegeur. 
sporen matig grof grindhoudend, matig schelpenhoudend, pesticidegeur, 
zwak schelpenhoudend, zwak humushoudend, pesticidegeur. 

sterk matig fijn zandhoudend, pesticidegeur. 
grijs, zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

;, matig matig fijn zandhoudend, sporen schelpenhoudend, 
grijs, zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, matig humushoudend. 
donkergrijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
donkergrijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
grijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
grijs, lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 

sporen humus. 

nat- 
gewicht 

droog- 
gewicht 

ponen 
volume cohesie 

verzad. 
graad 

watergehl watergeh! schuif- 
gew % \ vol % \ sterkte 

hoek 
inw. wr 

Peilbuizen: 

01 
02 

Nr 
A 

2.50 
12.00 

diepte 
13.00 

4.00 

4.00 
13.20 

geroerd 
geroerd 

0.00 
0.00 

lengte I diam. 1 perfor. 
2.00 | 38.10 

2.00 1 38.10 

0.40 

0.40 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
o.co 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

kleiafdichting 
van I tot 

10.50 
8.20 
6.00 
1.60 
1.00 

van 
9.60 ! 13.20 
6.00 M00 
4.50 B 
1.00 | 4.10 
0.50 M00 

grindomstorting 
tot 

korrel- ! monster 1 grond- \ stijg- | schoon 
grootte water hoogte ! gepompt 

bemon- 
sterd 

10.50 j 1.80 I geen peilbuismonsters 

1.60 1 1.80 J geen peilbuismonsters 
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Boringinfo: 

Lagen: 

Boringnummer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inmeting 
Casing 
Opmerkingen 

0.00 
0.30 
0.40 
0.60 
1.00 
1.30 
1.90 
3.10 
3.80 
4.40 
4.60 
5.80 
7.20 
9.20 
9.80 

10.10 
11.00 
12.10 

Monsters: 

Peilbuizen: 

01 
02 

Nr 
A 

0.30 
0.40 
0.60 
1.00 
1.30 
1.90 
3.10 
3.80 
4.40 
4.60 
5.80 
7.20 
9.20 
9.80 

10.10 
11.00 
12.10 
13.20 

105 
20-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

1.00 m t.o.v. Ca. 
0.00 m t.o.v. st. 
0.00 m t.o.v. NAP 

Molwerk Oost 
0.00, 0.00 t.o.v 

overig MV 
variabel 

0.00 - 0.00, diameter: 0.00 (m), materiaal: 

Zand, matig fijn 
Humus, bruin. 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 

matig grof 
matig grof 

Schelpen, grijs. 
Zand, matig fijn 

matig fijn 
matig fijn 
matig fijn 
matig fijn 

Zand, matig grof 
Zand, matig grof 

matig grof 
matig grof 

Zand, 
Zand, 

Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 

Zand, 
Zand, 

bruin, zwak kleihoudend, matig humushoudend. 

lichtgeel, zwak silthoudend. 
bruin, zwak silthoudend, zwak humushoudend. 
lichtbruin, zwak silthoudend, sporen humushoudend. 
donkergrijs, matig kleihoudend, zwak humushoudend. 
grijs, zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
grijs, zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
zwak silthoudend, matig matig grof zandhoudend, zwak plantenresten, 
grijs, zwak silthoudend, matig schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
grijs, zwak silthoudend, matig schelpenhoudend, sporen humushoudend, 
grijs, zwak silthoudend, sporen schelpenhoudend, matig slibhoudend. 
grijs, lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 
grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, 
grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, 
grijs, lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 
grijs, zwak kleihoudend, sporen humushoudend. 
grijs, lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 

zoete geur. 

sporen humushoudend. 
sporen humushoudend. 

nat- 
gewicht 

droog- 
gewicht 

poriën 
volume cohesie 

verzad. 
graad 

watergehl watergehl 
gew % ! vol % 1 

schuif- 
sterkte 

hoek 
inw. wr 

3.00 
11.50 

5.00 
13.00 

diepte I lengte 
13.00 ! 2.00 

geroerd 
geroerd 

diam. 
38.10 

0.00 
0.00 

perfor. 
0.40 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

kleiafdichting grindomstorting 1 korrel- } monster 1 grond- ! stijg- 

5.00 2.00 38.10 : 0.40 

van 
10.30 
8.90 
6.50 
2.40 

tot | van 
8.90 1 13.20 
6.50 M00 

5.20 B 
1.90 | 5.20 

tot 
10.30 

2.40 

grootte 
1.80 

nr 1 water j hoogte 
geen peilbuismonsters 

schoon 
gepompt 

bemon- 
sterd 

1.80 ! geen peilbuismonsters 
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Boringinfo: Boringnummer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inmeting 
Casing 
Opmerkingen 

106 
22-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

0.00 m t.o.v. niet ingemeten 
0.00 m t.o.v. st. variabel 
0.00 m t.o.v. NAP 

Molwerk West 
0.00, 0.00 t.o.v. nvt 
0.00 - 0.00, diameter: 0.00 (m), materiaal: 

Lagen: 0.00 
0.90 
1.10 
2.60 
3.10 
4.20 
4.80 
5.20 
5.60 
6.60 
8.70 
9. 20 

10.30 
11. 20 

0.90 
1.10 
2.60 
3.10 
4.20 
4.80 
5.20 
5.60 
6.60 
8.70 
9.20 

10.30 
11.20 
13.20 

Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 

matig fijn bruin, 
matig grof grijs, 
matig grof grijs, 
matig grof grijs, 
matig grof grijs. 

zwak silthoudend, matig humushoudend. 
zwak slibhoudend, sporen schelpenhoudend. 
matig silthoudend, matig schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
zwak silthoudend, matig schelpenhoudend, zwak matig grof grindhoudend. 

Schelpen, grijs, zwak silthoudend, matig matig grof zandhoudend, matig matig grof grindhoudend. 
Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

grijs, matig matig fijn zandhoudend, zwak humushoudend. 
matig fijn grijs, matig kleihoudend (gelaagd), sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
zwak kleihoudend, sporen humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

Klei, 
Zand, 
Zand, matig fijn grijs. 
Zand, matig fijn grijs. 
Zand, matig fijn grijs. 
Zand, matig grof grijs. 
Zand, matig grof grijs. 

Monsters: 1 nat- 1 droog- 
soort gewicht } gewicht 

poriën 
volume 

| verzad. 1 watergehj watergeh', schuif- I hoek 
cohesie | graad 1 gew % J vol % \ sterkte 1 inw. wr 

01 
02 

2.50 
11.50 

4.00 1 geroerd I 
13.00 I geroerd | 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Peilbuizen: 
Nr 
A 

diepte 
13.00 

4.00 

lengte J 
2.00 ; 

2.00 

diam. ! perfor. 
38.10 ! 0.40 

38.10 0.40 

kleiafdichting 1 grindomstorting ! korrel- I monster ! grond- I stijg- schoon ! bemon- 
van 1 tot 1 van 1 tot 1 grootte 1 nr ! water *, hoogte J gepompt ! sterd 

10.50 1 9.50 I 13.20 1 10.50 1 1.80 1 geen peilbuismonsters 
8.60 5.30 M00 
5.30 4.20 B 
1.50 1 0.50 1 4.20 1 1.50 J 1.80 geen peilbuismonsters 
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Boringinfo: Boringnummer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inmeting 
Casing 
Opmerkingen 

107 
21-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

0.00 m t.o.v. niet ingemeten 
0.00 m t.o.v. st. variabel 
0.00 m t.o.v. NAP 

Molwerk West 
0.00, 0.00 t.o.v. nvt 
0.00 - 0.00, diameter: 0.00 (m), materiaal: 

Lagen: 0.00 
0.20 
0.50 
0.60 
0.80 
0.90 

40 
80 
30 
70 
20 
70 

5.20 
5.90 
6.20 
7.20 
8.00 

10.10 
10.70 
11.20 
11.80 

Peilbuizen: 

Nr 

01 

Nr 
A 

0.20 
0.50 
0.60 
0.80 
0.90 
1.40 
1.80 
2.30 
3.70 
4.20 
4.70 
5.20 
5.90 
6.20 
7.20 
8.00 

10.10 
10.70 
11.20 
11.80 
13.20 

Zand, matig fijn bruin, zwak silthoudend, matig humushoudend. 
Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend, zwak humushoudend. 
Zand, matig grof lichtbruin, zwak silthoudend, sporen humushoudend. 
Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen schelpenhoudend. 
Schelpen, lichtgrijs, zwak silthoudend, matig matig grof zandhoudend, sporen humushoudend. 
Klei, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 

grijs, matig matig fijn zandhoudend 
matig grof grijs, zwak silthoudend. 
matig grof grijs, 
matig grof grijs, 
matig grof grijs, 
matig grof grijs, 
matig grof grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs, 
matig grof grijs, 
matig grof grijs, 
matig grof grijs. 

zwak 
zwak 
zwak 
zwak 

silthoudend, 
silthoudend, 
silthoudend, 
silthoudend. 

zwak schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
zwak schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
zwak schelpenhoudend, matig grindhoudend. 
sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
matig schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
matig schelpenhoudend, zwak matig grof grindhoudend. 

lenzen kleihoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
zwak kleihoudend, zwak humushoudend. 
lenzen kleihoudend, zwak humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 
zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 

2.50 

diepte 
13.00 

4.00 

tot 

4.00 

lengte 
2.00 

2.00 

soort ; 

geroerd ! 

nat- 1 droog- I poriën I 
gewicht ! gewicht 1 volume J cohesie 

verzad. 
graad 

watergeh! watergeh! schuif- 
gew % \ vol % 1 sterkte 

hoek 
inw. wr 

0.00 

diam. ! perfor. 
38.10 

38.10 1 

0.40 

0.40 

0.00 0.00 

kleiafdichting 
van 

10.50 
8.10 
5.10 
1.50 

0.00 0.00 

tot 
9.50 
5.10 
4.00 
1.00 

grindomstorting 
van | tot 

13.20 ! 10.50 

0.00 

korrel- 
grootte 

1.80 

0.00 0.00 0.00 

monster J grond- stijg- 1 schoon 1 bemon- 
nr ! water ! hoogte 1 gepompt 1 sterd 

geen peilbuismonsters 
M00 
B 

4.00 1.50 1.80 1 geen peilbuismonsters 
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Boringinfo: Boringnummer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inmeting 
Casing 
Opmerkingen 

108 
21-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

0.00 m t.o.v. niet ingemeten 
0.00 m t.o.v. st. variabel 
0.00 m t.o.v. NAP 

Molwerk West 
0.00, 0.00 t.o.v. nvt 
0.00 - 0.00, diameter: 0.00 (m), materiaal: 

Lagen: 

Monsters: 

0.00 
0.30 
1.00 
1.80 
2.40 
2.80 
4.10 
5.00 
5.80 
6.90 
7.20 
9.00 

10.30 
11.90 

0.30 : Zand, matig fijn bruin, zwak silthoudend, matig humushoudend. 
1.00 : Zand, matig grof lichtgrijs, zwak silthoudend, sporen humushoudend. 
1.80 : Zand, matig grof bruin, matig silthoudend, zwak schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
2.40 : Klei, grijs, matig matig fijn zandhoudend, zwak schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
2.80 : Zand, matig grof grijs, matig silthoudend, zwak schelpenhoudend. 
4,10 : Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, matig schelpenhoudend, zwak matig grof grindhoudend. 
5.00 : Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
5.80 : Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
6.90 : Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
7.20 : Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
9.00 : Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, 

10.30 : Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, 
11.90 : Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 
13.20 : Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, zwak humushoudend. 

sporen humushoudend. 
zwak humushoudend. 

Nr 
nat- 

gewicht 
droog- 
gewicht 

ponen 
volume cohesie 

verzad. 
graad 

watergehI 
gew % \ 

watergehI 
vol % \ 

schuif- 
sterkte 

hoek 
inw. wr 

Peilbuizen: 

01 
02 

Nr 
A 

2.50 | 
11.50 ; 

diepte 
13.00 

4.00 

4.00 
13.00 

lengte 
2.00 

2.00 

geroerd 
geroerd 

diam. 
38.10 

38.10 

0.00 
0.00 

perfor. 
0.40 

0.40 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

kleiafdichting 
van 

10.60 
8.70 
4.30 
1.50 

tot 
9.50 
6.30 
4.00 
0.50 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

grindomstorting 
van 

13.20 
tot 

10.60 
M00 
B 

0.00 
0.00 

0.C0 
0.00 

korrel- monster 

0.00 
0.00 

grond- 

0.00 
0.00 

stijg- 
grootte 

1.80 
nr j water 1 hoogts 

geen peilbuismonsters 

4.00 1.50 ; 1.80 1 geen peilbuismonsters 

schoon 
gepompt 

bemon- 
sterd 
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Boringinfo: 

Lagen: 

Monsters: 

Boringnummer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inmeting 
Casing 
Opmerkingen 

0.00 
0.10 
0.60 
1.90 
2.40 
2.90 
4.00 
4.50 
5.30 
5.80 
6.70 

11.20 
12.50 

0.10 
0.60 
1.90 

40 
90 
00 
50 
30 
80 

109 
26-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

0.00 m t.o.v. niet ingemeten 
t.o.v. st. variabel 
t.o.v. NAP 

0.00 m 
0.00 m 

Duingebied 
0.00, 
0.00 - 

0.00 t.o.v. nvt 
0.00, diameter: 0.00 (m), materiaal: 

zwak humushoudend. 

Nr 

6.70 
11.20 
12.50 
13.30 

van 

Zand, matig fijn lichtgrijs, zwak silthoudend. 
Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend. 
Zand, matig fijn lichtgrijs, zwak silthoudend. 
Klei, grijs, matig matig fijn zandhoudend, sporen humushoudend. 
Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
Zand, matig fijn grijs, sterk kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, matig schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
Schelpen, grijs, lenzen kleihoudend, matig matig grof grindhoudend, sporen humushoudend. 
Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
Zand, matig fijn grijs, zwak kleihoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
Zand, matig fijn donkergrijs, zwak slibhoudend, sporen schelpenhoudend. 
Zand, matig grof donkergrijs, zwak slibhoudend, sporen schelpenhoudend. 
Zand, matig grof donkergrijs, zwak silthoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

tot soort 
nat- 

gewicht 
droog- 
gewicht 

ponen 
volume cohesie 

verzad. 
graad 

watergeh', watergehl schuif- 
gew % 1 vol % ! sterkte 

hoek 
inw. wr 

Peilbuizen: 

01 
01a 
02 

Nr 
A 

2.50 
4.00 

11.50 

diepte 
13.00 

5.00 

4.00 
5.50 

13.30 

lengte 
2.00 

2.00 

geroerd 
geroerd 
geroerd 

diam. 
38.10 

38.10 

0.00 
0.00 
0.00 

perfor. 
0.40 

0.40 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

kleiafdichting 
van 

10.60 
9.30 
5.60 
2.50 

tot 
9.30 
7.20 
5.30 
1.70 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

grindomstorting 1 korrel- 1 monster ! grond- I stijg- 
van 

13.30 
tot ! grootte 1 nr 1 water ! hoogte 

10.60 I 1.80 [ geen peilbuismonsters 

schoon 
gepompt 

bemon- 
sterd 

M00 
B 

5.30 2.50 1.80 [ geen peilbuismonsters 
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Boringinfo: 

Lagen: 

Boringnuramer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inrneting 
Casing 
Opmerkingen 

0.00 
0.10 
0.40 
1.90 
2.40 
3.20 
3.80 
4.60 
5.10 
5.80 
6.90 
8.00 

11.40 
11.90 

Monsters: 

Peilbuizen: 

0.10 
0.40 
1.90 
2.40 
3.20 
3.80 
4.60 
5.10 
5.80 
6.90 
8.00 

11.40 
11.90 
13.20 

110 
27-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

0.00 m t.o.v. niet ingemeten 
0.00 m t.o.v. st. variabel 
0.00 m t.o.v. NAP 

Duingebied 
0.00, 0.00 t.o.v. nvt 
0.00 - 0.00, diameter: 0.00 (m), materiaal: 

Zand, matig fijn bruin, zwak silthoudend, sterk humushoudend. 
Zand, matig fijn lichtgrijs, zwak silthoudend, zwak humushoudend. 

matig fijn lichtgrijs, zwak silthoudend. 
matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen humushoudend. 
grijs, matig matig fijn zandhoudend, matig humushoudend. 
grijs, sterk matig fijn zandhoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
donkergrijs, matig matig fijn zandhoudend, matig humushoudend. 

Schelpen, grijs, zwak kleihoudend, zwak matig grof grindhoudend, zwak humushoudend. 
Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, matig schelpenhoudend, zwak matig grof grindhoudend. 
Zand, matig fijn grijs, matig kleihoudend, zwak schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
Zand, matig fijn grijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
Zand, matig fijn donkergrijs, zwak slibhoudend, sporen schelpenhoudend. 
Zand, matig grof donkergrijs, zwak slibhoudend, sporen schelpenhoudend. 
Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

Zand, 
Zand, 
Klei, 
Klei, 
Klei, 

nat- 
gewicht 

droog- 
gewicht 

ponen 
volume cohesie 

verzad. 
graad 

watergeh1 
gew % I 

watergeh1 
vol % ! 

schuif- 
sterkte 

hoek 
inw. wr 

01 
02 

Nr 
A 

4.50 
11.50 

diepte 
13.00 

6.50 

6.00 
13.00 

lengte 
2.00 

2.00 

geroerd 
geroerd 

diam. 
38.10 

38.10 

0.00 
0.00 

perfor. 
0.40 

0.40 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

kleiafdichting grindomstorting ! korrel- I monster grond- I stijg- schoon 
van 

10.30 
9.50 
6.70 
4.00 

tot 
9.50 
6.70 
6.50 
2.60 

; van 
1 13.20 
M00 
B 
!B 6.50 

tot 1 grootte ! nr 1 water \ hoogte ! gepompt 
10.30 | 1.80 ! geen peilbuismonsters 

bemon- 
sterd 

4.00 1.80 1 geen peilbuismonsters 



Boorstaat Pagina 13 C:\BP200\IW970908.TXT   by# QROMO-r* S ONOEWDOUaOKNaW 
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Boringinfo: Boringnummer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpei1 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inroeting 
Casing 
Opmerkingen 

111 
26-10-1998 
Pulsboring 168 

0.00 m 
0.00 m 
0.00 m 

Duingebied 
0.00, 
0.00 - 

mm 
t.o.v. 
t.o.v. 
t.o.v. 

0.00 t. 
0.00, 

niet ingemeten 
st. variabel 
NAP 

o.v. nvt 
diameter: 0.00 (m), materiaal: 

Lagen: 0.00 
0.20 
0.30 
0.80 
2.00 
3.10 
3.90 
4.80 
5.20 
6.00 
6.30 
8.10 
9.70 

10.70 
11.20 
12.80 

0.20 
0.30 
0.80 
2.00 
3.10 
3.90 
4.80 
5.20 
6.00 
6.30 
8.10 
9.70 

10.70 
11.20 
12.80 
13.20 

Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig grof 
Zand, matig grof 
Schelpen, grijs. 
Schelpen, grijs. 
Zand, matig grof 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig fijn 
Zand, matig grof 
Zand, matig grof 
Zand, matig grof 

donkergrijs, zwak silthoudend, matig humushoudend. 
lichtbruin, zwak silthoudend, zwak humushoudend. 
lichtbruin, zwak silthoudend, sporen humushoudend. 
lichtgrijs, zwak silthoudend. 
lichtgrijs, lenzen kleihoudend. 
grijs, zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
grijs, zwak kleihoudend, zwak schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
zwak silthoudend, sterk matig grof grindhoudend, sporen humushoudend. 
zwak silthoudend, matig matig grof grindhoudend, sporen humushoudend. 
grijs, zwak silthoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
grijs, matig kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
donkergrijs, zwak slibhoudend, sporen schelpenhoudend, 
donkergrijs, lenzen slibhoudend, sporen schelpenhoudend, 
grijs, zwak silthoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
grijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 

Monsters: nat- 
gewicht 

droog- 
gewicht 

ponen 
volume cohesie 

verzad. 
graad 

watergehj watergehl 
gew % \ vol % I 

schuif- 
sterkte 

hoek 
inw. wr 

Peilbuizen: 

01 
02 

Nr 
A 

2.50 
11.50 

diepte 
13.00 

4.00 

4.00 
13.00 

lengte 
2.00 

2.00 

geroerd 
geroerd 

diam. 
38.10 

38.10 

0.00 
0.00 

perfor. 
0.40 

0.40 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

kleiafdichting 
van 

10.50 
9.80 
1.50 

tot 
9.80 
4.50 
0.50 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

grindomstorting 
van 

13.20 
M00 

4.10 

tot 
10.50 

1.50 

0.00 
0.00 

korrel- 
grootte 

1.80 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

monster 1 grond- I stijg- 
nr 1 water ! hoogte 

geen peilbuismonsters 

schoon ! bemon- 
gepompt j sterd 

1.80 ! geen peilbuismonsters 



Boorstaat Pagina 14 C:\BP200\IW970908.TXT by i 
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Boringinfo: Boringnummer 
Boringdatura 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inmeting 
Casing 
Opmerkingen 

112 
23-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

0.00 m 
0.00 m 
0.00 m 

Duingebied 
0.00, 
0.00 - 

t.o.v. niet ingemeten 
t.o.v. st. variabel 
t.o.v. NAP 

0.00 t.o.v. nvt 
0.00, diameter: 0.00 (m), materiaal: 

Lagen: 

Monsters: 

0.00 
0.20 
0.80 
1.60 
1.90 
2.30 
3.90 
4.20 
4.90 
5.30 
5.50 
5.70 
5.90 
7.00 
8.70 
9.20 

10.60 
11.20 
13.30 

0.20 : 
0.80 : 
1.60 : 
1.90 : 
2.30 : 
3.90 : 
4.20 : 
4.90 : 
5.30 : 
5.50 : 
5.70 : 
5.90 : 
7.00 : 
8.70 : 
9.20 : 

10.60 ; 
11.20 : 
13.30 : 
13.35 : 

Zand, matig fijn bruin, zwak silthoudend, sterk humushoudend. 
Zand, matig fijn lichtbruin, zwak silthoudend, sporen humushoudend. 
Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak humushoudend. 
Klei, donkergrijs, matig matig fijn zandhoudend, zwak humushoudend. 
Zand, matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend. 
Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
Zand, matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
Zand, matig grof grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
Schelpen, grijs, zwak silthoudend, zwak matig grof grindhoudend. 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Klei, 

zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, zwak zeer grof grindhoudend, Flintstone. 
zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
matig kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
zwak kleihoudend, zwak humushoudend. 

matig fijn donkergrijs, sterk slibhoudend (gelaagd), sporen schelpenhoudend, 
matig fijn donkergrijs, matig slibhoudend, sporen schelpenhoudend, 
matig fijn grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
matig grof grijs, lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
grijs. 

matig grof grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs. 

nat- 
gewicht 

droog- 
gewicht 

poriën 
volume cohesie 

verzad. 
graad 

watergeh! watergehj schuif- 
gew % 1 vol % 1 sterkte 

hoek 
inw. wr 

Peilbuizen: 

01 
02 

Nr 
A 

2.50 
11.50 

4.50 

4.00 
13.00 

geroerd 
geroerd 

0.00 
0.00 

diepte ! lengte | diam. 1 perfor. 
13.00 2.00 

2.00 

38.10 

38.10 

0.40 

0.40 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

van 
10.50 
8.60 
4.90 
1.90 
1.30 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

kleiafdichting 
tot 

9.50 
7.60 
4.50 
1.30 
0.50 

13.30 
M00 
B 

4.50 

tot 
10.50 

1.90 
M00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

grindomstorting 1 korrel- 
grootte 

grond- 1 stijg- 
water I hoogte 

1.80 1 geen peilbuismonsters 

1.80 ! geen psilbuismonsters 

schoon 
gepompt 

bemon- 
sterd 
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Boringinfo: Boringnummer 
Boringdatum 
Type 
Maaiveldhoogte 
Grondwaterpeil 
Referentie 
Coördinaten 
Lokale inmeting 
Casing 
Opmerkingen 

113 
22-10-1998 
Pulsboring 168 mm 

0.00 m t.o.v. 
0.00 m t.o.v. 
0.00 m t.o.v. 

Duingebied 
0.00, 0.00 t. 
0.00 - 0.00. 

niet ingemeten 
st. variabel 
NAP 

o.v. nvt 
diameter: 0.00 (m), materiaal: 

Lagen: 0.00 
0.20 
0.90 
1.90 
2.30 
3.40 
3.80 
4.20 
5.30 
5.60 
6.60 
7.10 
7.50 
8.20 
9.00 
9.60 

11.90 
12.30 

0.20 
0.90 
1.90 
2.30 
3.40 
3.80 
4.20 
5.30 
5. 60 
6.60 
7.10 
7.50 
8.20 
9.00 
9.60 

11.90 
12.30 
13.30 

Klei, 
Zand, 
Zand, 
Klei, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 
Zand, 

grijs, zwak zeer fijn zandhoudend, zwak humushoudend. 
matig grof lichtbruin, zwak silthoudend. 
matig grof lichtgrijs, zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, 
grijs, matig matig fijn zandhoudend, zwak humushoudend. 

lenzen slibhoudend, sporen humushoudend. 
matig kleihoudend, sporen humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

matig grof donkergrijs, 
matig grof donkergrijs, 
matig grof donkergrijs, 
matig grof donkergrijs. 
matig grof grijs, zwak silthoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

Schelpen, grijs, zwak silthoudend. zwak matig grof grindhoudend. sporen humushoudend. 
Zand. 
Zand. 
Zand. 
Zand. 
Zand. 
Zand, 
Zand. 
Zand. 

zwak silthoudend. zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
lenzen kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
zwak kleihoudend, zwak schelpenhoudend, sporen humushoudend. 
zwak silthoudend. sporen schelpenhoudend, zwak humushoudend. 
zwak kleihoudend. sporen humushoudend. 

matig grof donkergrijs, lenzen kleihoudend, sporen humushoudend. 
matig grof grijs, zwak kleihoudend, sporen schelpenhoudend, sporen humushoudend. 

matig grof grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs, 
matig fijn grijs. 

Monsters: nat- 
gewicht 

droog- 
gewicht 

ponen 
volume cohesie 

verzad. 
graad 

watergehj watergehl schuif- 
gew % ! vol % ! sterkte 

hoek 
inw. wr 

01 
02 

3.00 
11.50 

4.50 
13.00 

geroerd 
geroerd 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Peilbuizen: 
Nr 
A 

diepte 
13.00 

5.00 

lengte 
2.00 

2.00 

diam. 
38.10 

38.10 

perfor. 
0.40 

0.40 

kleiafdichting 
van 

10.50 
8.00 
5.30 
2.50 

grindomstorting 
tot ; van 

9.50 j 13.30 
7.00 M00 
5.00 
1.80 1 5.00 

tot 
10.50 

2.50 

korrel- ! monster 1 grond- 1 stijg- I schoon 1 bemon- 
grootte 1 nr water I hoogte I gepompt | sterd 

1.80 ! geen peilbuismonsters 

1.80 J geen peilbuismonsters 



Vestiging West IWACO B V. 

Bijlage 3 

Analysecertificaten 

1081310 Monitoringssysteem 't Horntje Texel 

Rapportage | 12 juli 1999 



■WACO 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

IWACO Rotterdam 
Postbus 8520 
3009 AM ROTTERDAM 

Milieulaboratorium 
Hoofdweg 490 
Postbus 8520 
3009 AM Rotterdam 
Telefoon (010) 286 54 32 
Fax (010) 286 53 02 
E-mail ml@iwaco.nl 

Code opdrachtgever Datum 
Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 13-11-1998 

Hierbij treft u de resultaten aan van het laboratoriumonderzoek. 

Tenzij anders vermeld, zijn de analyses uitgevoerd conform het "Overzicht 
analysemethoden IWACO B.V." d.d. januari 1998. 

Mocht u vragen hebben over deze resultaten, dan kunt u contact opnemen met de 
coördinator van de afdeling Planning & Acceptatie tel. (010) 286 55 88. 
Als u van mening bent dat het onderzoek en/of de rapportage niet conform de 
gemaakte afspraken is uitgevoerd, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende 
tel. (010) 286 55 35. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

J. Warbout 
Directeur Milieulaboratorium 

Kamer van Koophandel 
nummer 113 916 
te Rotterdam 

Lid ONR! 

QUALIFIED BY STERLAB Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen 
opgenomen in de Regeling van de Verhoudingen tussen Opdrachtgever en 
adviserend Ingenieursbureau (RVOI 1987) zoals nader omschreven in de erkening 

voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
IWACO is Ingeschreven in het STERLAB register 



I WACO 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
13-11-1998 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) Pagina 

2 / 8 

Monstercode : 1 101A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
2 101B Diepte: 2.00- A.00 m.-mv. Opdrachtnummer 
3 102A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 808449 
4 102B Diepte: 1.55- 3.55 m.-mv. 
5 103A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. Projectnummer 

1081310.001 

Monstercode 

Parameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 09/11/98 09/11/98 09/11/98 09/11/98 09/11/98 

Fysisch chemisch onderzoek 
Q Ammonium als N mg/l 
Q Nitraat als N (HPLC) mg/l 

0,01 
0,04 

2,9 
< 0,04 

2,3 
< 0,04 

3,3 
< 0,04 

5,6 
< 0,04 

3,9 
< 0,04 

Metalen (AAS. AES) 
Q Arseen (ICP-USV) 
Q Cadmium (ICP-USV) 
Q Zink (ICP-USV) 

Mg/l 
^g/i 
Mg/l 

2,0 
0,40 
5,0 

< 2,0 
< 0,40 

15 

2,8 
< 0,40 

12 

< 2,0 
< 0,40 

2100 

5,5 
< 0,40 
120 

< 2,0 
< 0,40 
< 5,0 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

QUALIFIED BY STERLAB 
IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
13-11-1998 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) Pagina 

3 / 8 

Monstercode : 6 1038 Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
7 104A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. Opdrachtnummer 
8 104B Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 808449 
9 105A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 

10 105B Diepte: 3.00- 5.00 m.-mv. Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 

^r arameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 09/11/98 09/11/98 09/11/98 

10 

09/11/98 09/11/98 

Fysisch chemisch onderzoek 
Q Ammonium als N mg/l 
Q Nitraat als N (HPLC) mg/l 

0,01 
0,04 

1,9 
< 0,04 

7,5 
< 0,04 

83,5 
< 0,04 

8,0 
< 0,04 

206 
< 0,04 

Metalen (AAS. AES) 
Q Arseen (ICP-USV) 
Q Cadmium (ICP-USV) 
Q Zink (ICP-USV) 

Mg/l 
/ig/i 
Mg/l 

2,0 
0,40 
5,0 

6,2 
< 0,40 
< 5,0 

7,7 
< 0,40 
< 5,0 

7,4 
< 0,40 
< 5,0 

12 
< 0,40 
< 5,0 

5,5 
< 0,40 

30 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

QUALIFIED BY STERLAB 
IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monstercode 11 106A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
12 106B Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
13 107A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
14 107B Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
15 108A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
13-11-1998 

Pagina 
4 / 8 

Opdrachtnummer 
808449 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 11 12 13 14 15 

Parameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 09/11/98 09/11/98 09/11/98 09/11/98 09/11/98 

Fysisch chemisch onderzoek 
Q Ammonium als N mg/l 
Q Nitraat als N (HPLC) mg/l 

0,01 
0,04 

13,2 
< 0,04 

0,72 
< 0,04 

19,8 
< 0,04 

76,6 
< 0,04 

31,5 
< 0,04 

Metalen (AAS. AES) 
Q Arseen (ICP-USV) /ig/l 
Q Cadmium (ICP-USV) (tg/l 
Q Zink (ICP-USV) /ig/l 

2,0 
0,40 
5,0 

< 2,0 
< 0,40 
< 5,0 

4,5 
< 0,40 

21 

< 2,0 
< 0,40 
< 5,0 

< 2,0 
< 0,40 
86 

14 
< 0,40 
< 5,0 

(,U ALIFIEÜ BY STERLAB 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



IWACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten GrondwatermonsterCs) 

Monstercode 16 108B Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
17 109A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
18 109B Diepte: 3.00- 5.00 m.-mv. 
19 110A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
20 110B Diepte: 4.50- 6.50 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
13-11-1998 

Pagina 
5 / 8 

Opdrachtnummer 
808449 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 

arameter 

Monsternamedatum 

eenheid rapportage- 
grens 

16 17 

09/11/98 10/11/98 

18 

10/11/98 

19 

10/11/98 

20 

10/11/98 

Fysisch chemisch onderzoek 
Q Ammonium als N mg/l 
Q Nitraat als N (HPLC) mg/l 

0,01 
0,04 

18,4 
< 0,04 

17,9 
< 0,04 

15,1 
< 0,04 

12,3 
< 0,04 

1,0 
< 0,04 

Metalen (AAS. AES) 
Q Arseen (ICP-USV) /ig/l 
Q Cadmium (ICP-USV) ng/l 
Q Zink (ICP-USV) /ig/l 

2,0 
0,40 
5,0 

< 2,0 
< 0,40 

77 

2,6 
< 0,40 
< 5,0 

< 2,0 
< 0,40 
< 5,0 

< 2,0 
< 0,40 
< 5,0 

< 2,0 
< 0,40 

6,9 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

QUALIFIED BY STERLAB 
IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
13-11-1998 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) Pagina 

6 / 8 

Monstercode : 21 111A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
22 11 IB Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. Opdrachtnummer 
23 112A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 808449 
24 112B Diepte: 2.50- 4.50 m.-mv. 
25 113A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. Projectnummer 

1081310.001 

Monstercode 21 22 23 24 25 

Parameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 10/11/98 10/11/98 10/11/98 10/11/98 10/11/98 

Fysisch chemisch onderzoek 
Q Ammonium als N mg/l 
Q Nitraat als N (HPLC) mg/l 

0,01 
0,04 

6,8 
< 0,04 

0,05 
< 0,04 

6,4 
< 0,04 

0,09 
< 0,04 

4,7 
< 0,04 

Metalen (AAS. AES) 
Q Arseen (ICP-USV) /ig/l 
Q Cadmium (ICP-USV) fig/l 
Q Zink (ICP-USV) (19/1 

2,0 
0,40 
5,0 

< 2,0 
< 0,40 

6,4 

2,8 
< 0,40 
< 5,0 

2,5 
< 0,40 
< 5,0 

2,2 
< 0,40 
< 5,0 

3,9 
< 0,40 
< 5,0 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

QUALIFIED BV STERLAB 
IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



IWACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monstercode : 26 113B Diepte: 3.00- 5.00 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
13-11-1998 

Pagina 
7 / 8 

Opdrachtnummer 
808449 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 26 

Farameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 10/11/98 

Fysisch chemisch onderzoek 
Q Ammonium als N mg/l 
Q Nitraat als N (HPLC) mg/l 

0,01 
0,04 

0,16 
< 0,04 

Metalen (AAS. AES) 
Q Arseen (ICP-USV) (ig/l 
Q Cadmium (ICP-USV) n.g/1 
Q Zink (ICP-USV) ng/l 

2,0 
0,40 
5,0 

< 2,0 
< 0,40 
< 5,0 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

QUAl.IMI-l) BY STERLAB 
IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 

Monsterontvangstformuli er 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Acceptatiedatum 
10-11-1998 

Pagina 
8 / 8 

Opdrachtnummer 
808449 

Monstername door : Milieu Technische Dienst van IWACO B.V. 
Monsters aangeleverd door : Milieu Technische Dienst van IWACO B.V. 
Acceptatie door : Afdeling Acceptatie 
Opdracht ingevoerd door : JJVK 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstertype Aantal Conserven'ng(en) Staat van aflevering 

Grondwatermonster(s) 26 H2S04/HN03 Gekoeld en gefiltreerd 

MONSTEROPSLAG : 
* Grondmonsters worden gedurende een periode van 42 dagen bij een temperatuur van 4 - 8 "C bewaard. 
* Watermonsters worden uitsluitend ten behoeve van analyses op metalen gedurende 42 dagen bij kamertemperatuur 

bewaard. 
* Indien afwijkende monsteropslag gewenst wordt (temperatuur en/of bewaartijd), wordt U verzocht contact op te 

nemen met de afdeling Planning en Acceptatie van het laboratorium tel. (010) 286 55 88. 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. SI voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



TOELICHTING METHODE VAN ANALYSE 

IWACO 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Anionen (HPLC) Techniek : lonchromatografie 
De verschillende anionen (fluoride, chloride, nitriet, bromide, nitraat, fosfaat en sulfaat) worden 
gescheiden op basis van hun relatieve affiniteit voor een sterk basische anionen-wisselingsko- 
lom. De gescheiden anionen worden conductometrisch gedetecteerd en gekwantificeerd. 
Interne precisie: 
Ion conc. (mg/1) Reproduceerbaarheid (%RSD) 
Fluoride 0.5 5 
Chloride 1.0 7 
Nitriet 1.0 4 
Bromide 4.0 3 
Nitraat 4.0 3 
Fosfaat 4.0 4.5 
Sulfaat 4.0 3.5 
De analysemethode is afgeleid van NEN-EN-ISO 10304-1/2 
De analysemethode heeft een STERLAB erkenning. 

Ammonium als N Techniek : Fotometrisch 
Ammonium reageert met hypochlorietionen en met salicylaat bij pH van ca. 12.6 in aanwezig- 
heid van een katalysator onder vorming van een blauwgekleurde verbinding. De extinctie bij 655 
nm is een maat voor het ammoniumgehalte. 
Interne precisie: 
Ammonium (mg/1) Herhaalbaarheid (%RSD) Reproduceerbaarheid (%RSD) 
0.01 - 1 4 
1-5 2.0 
5 - 20 2.3 
20 - 100 1.7 
0.5 - 3 
De analysemethode is conform NEN 6472 
De analysemethode heeft een STERLAB erkenning. 

ICP-USV (7 metalen) Techniek : AES-ICP 
Het monster wordt door middel van een ultrasoon trillend plaatje in dampvorm gebracht. Deze 
damp wordt in het plasma van de ICP-AES geleid. De metalen in het monster gaan doordat ze in 
het plasma (ca. 6000 K) sterk verhit worden licht uitzenden. De golflengte van het uitgezonden 
licht is specifiek voor elk metaal. 
Interne precisie: 

Herhaalbaarheid (%RSD) Component //g/l 
Arseen 
50 
500 
Cadmium 
2 
30 
Chroom 

2 
2 

1.2 
1.8 

Reproduceerbaarheid (%RSD) 

5 
3 

3 
4 

QUALIFIED BY STERLAB 
IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

TOELICHTING METHODE VAN ANALYSE 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

(vervolg) 
ICP-USV (7 metalen) 
10 
150 
Koper 
10 
150 
Nikkel 
10 
150 
Lood 
20 
300 
Zink 
20 
300 

Techniek : AES-1CP 
2 
2 

3 
1.4 

3 
1.5 

2 
1.2 

4 
2 

6 
3 

9 
4 

5 
5 

3 
3.4 

10 
6 

De analysemethode is conform NEN 6426 
De analysemethode heeft een STERLAB erkenning. 

QUALIFIED BY STERLAB 
IWACO is ingeschreven In het STERLAB registei 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

IWACO Rotterdam 
Postbus 8520 
3009 AM ROTTERDAM 

Milieulaboratorlum 
Hoofdweg 490 
Postbus 8520 
3009 AM Rotterdam 
Telefoon (010) 286 54 32 
Fax (010) 286 53 02 
E-mail ml@iwaco.nl 

Code opdrachtgever Datum 
Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 16-11-1998 

Opdrachtnummer 
808448 

Hierbij treft u de resultaten aan van het laboratoriumonderzoek. 

Tenzij anders vermeld, zijn de analyses uitgevoerd conform het "Overzicht 
analysemethoden IWACO B.V." d.d. januari 1998. 

Mocht u vragen hebben over deze resultaten, dan kunt u contact opnemen met de 
coördinator van de afdeling Planning & Acceptatie tel. (010) 286 55 88. 
Als u van mening bent dat het onderzoek en/of de rapportage niet conform de 
gemaakte afspraken is uitgevoerd, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende 
tel. (010) 286 55 35. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

J. Warbout 
Directeur Milieulaboratorium 

Kamer van Koophandel 
nummer 113 916 
te Rotterdam 

Lid ONRI 

f 

QUALIFIED BY STERLAB 
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen 
opgenomen in de Regeling van de Verhoudingen tussen Opdrachtgever en 
adviserend Ingenieursbureau (RVOI 1987) 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

Omschrijving : Aanleg mom"toringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten GrondwatermonsterCs) 

Monstercode 1 101A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
2 101B Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
3 102A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
4 102B Diepte: 1.50- 3.50 m.-mv. 
5 103A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
16-11-1998 

Pagina 
2 / 8 

Opdrachtnummer 
808448 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 

Parameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 09/11/98 09/11/98 09/11/98 09/11/98 09/11/98 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (VAK) 
Q BTEX (totaal) ^9/1 " < 0,8 
Q Benzeen (ig/l 0,2 <0,2 
Q Tolueen jtg/l 0,2 < 0,2 
Q Ethylbenzeen iig/l 0,2 < 0,2 
Q Xylenen (ig/l 0,2 < 0,2 
Q Naftaleen (ig/l 0,2 < 0,2 

a) < 0,8 a) 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

< 0,8 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

3) < 0,8 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

a) < o,8 a) 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

Vluchtige Gehalogeneerde Koolwaterstoffen 
Q Dichloormethaan /tg/l 1,0 
Q Trichloormethaan /ig/l 0,5 
Q Tetrachloormethaan /ig/l 0,5 
Q 1,2-dichloorethaan /ig/l 0,5 
Q 1,1-dichloorethaan /ig/l 0,5 
Q 1,1,2-trichloorethaan /ig/l 0,5 
Q 1,1,1-trichloorethaan ja.g/1 0,5 
Q Trichlooretheen jig/l 0,5 
Q Tetrachlooretheen ^g/l 0,5 
Q Cis 1,2-dichlooretheen /ig/l 0,2 
Q Trans 1,2-dichlooretheen /ig/l 0,2 
Q 1.2-Dichlooretheen (som) /ig/l 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 A 
< 0,5 ^ 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



IWACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monstercode 6 103B Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
7 104A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
8 104B Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
9 105A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 

10 105B Diepte: 3.00- 5.00 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en miiieu 

Rapportagedatum 
16-11-1998 

Pagina 
3 / 8 

Opdrachtnummer 
808448 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 10 

larameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 09/11/98 09/11/98 09/11/98 09/11/98 09/11/98 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (VAK) 
Q BTEX (totaal) /ig/l - < 0,8 
0 Benzeen M-y/l 0/2 * 0,7 
Q Tolueen Mg/l 0,2 < 0,2 
Q Ethylbenzeen K9/1 0,2 < 0,2 
Q Xylenen iig/l 0,2 < 0,2 
Q Naftaleen (ig/l 0,2 < 0,2 

3) < 0,8 
c 0,? 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

a) 2,3 
1.7 

< 0,2 
< 0,2 

0,6 
2,6 

< 0,8 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

3) 10 
4,8 
0,2 

< 0,2 
5,2 
7,6 

Vluchtige Gehalogeneerde Koolwaterstoffen 
Q Dichloormethaan |ig/l 1,0 
Q Trichloormethaan ^g/l 0,5 
Q Tetrachloormethaan ^g/l 0,5 
Q 1,2-dichloorethaan jtg/l 0,5 
Q 1,1-dichloorethaan ng/[ 0,5 
^ 1,1,2-trichloorethaan /xg/l 0,5 

Q 1,1,1-trichloorethaan (tg/l 0,5 
Q Trichlooretheen ^9/1 0,5 
Q Tetrachlooretheen /ig/l 0,5 
Q Cis 1,2-dichlooretheen /ig/l 0,2 
Q Trans 1,2-dichlooretheen /ig/l 0,2 
Q 1.2-Dichlooretheen (som) /ig/l 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 

0,3 
< 0,2 
< 0,40 

1) 

a) 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. SI voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monstercode 11 106A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
12 106B Diepte: 2.00- 4.00 tn.-mv. 
13 107A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
14 107B Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
15 108A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
16-11-1998 

Pagina 
4 / 8 

Opdrachtnummer 
808448 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 11 12 13 14 15 

Parameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 09/11/98 09/11/98 09/11/98 09/11/98 09/11/98 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (VAK) 
Q BTEX (totaal) /ig/l - < 0,8 
Q Benzeen (J-g/l 0,2 <0.2 
Q Tolueen iig/l 0,2 <0,2 
Q Ethylbenzeen /ig/l 0,2 < 0,2 
Q Xylenen ftg/l 0,2 < 0,2 
Q Naftaleen /ig/l 0,2 < 0,2 

3) < 0,8 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

a) < 0,8 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

a) < 8,0 
< 2,0 
< 2,0 
< 2,0 
< 2,0 
< 2,0 

a) 
2) 

< 0,8 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

a) 

Vluchtige Gehalogeneerde Koolwaterstoffen 
Q Dichloormethaan Mg/t 1,0 
Q Trichloormethaan /ig/l 0,5 
Q Tetrachloormethaan /ig/l 0,5 
Q 1,2-dich loorethaan /ig/l 0,5 
Q 1,1-dich loorethaan /ig/l 0,5 
Q 1,1,2-tri ch loorethaan /ig/l 0,5 
Q 1,1,1-trich loorethaan /ig/l 0,5 
Q Trichlooretheen /tg/l 0,5 
Q Tetrachlooretheen /ig/l 0,5 
Q Cis 1,2-dichlooretheen /ig/l 0,2 
Q Trans 1,2-dich looretheen /ig/l 0,2 
Q 1.2-Dichlooretheen (som) /tg/l 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 3) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 10 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 2,0 
< 2,0 
< 4,0 

2) 

a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 A 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

(,u AI n n:|j BY STF.RLAB 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 > 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monstercode 16 1086 Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
17 109A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
18 109B Diepte: 3.00- 5.00 m.-mv. 
19 110A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
20 110B Diepte: 4.50- 6.50 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
16-11-1998 

Pagina 
5 / 8 

Opdrachtnummer 
808448 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 16 17 18 19 20 

larameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 09/11/98 10/11/98 10/11/98 10/11/98 10/11/98 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (VAK) 
Q BTEX (totaal) fig/l 
Q Benzeen M-g/l 0,2 
Q Tolueen ^g/l 0,2 
Q Ethylbenzeen /ig/l 0,2 
Q Xylenen ftg/l 0,2 
Q Naftaleen /tg/l 0,2 

Vluchtige Gehalogeneerde Koolwaterstoffen 
Q Dichloormethaan /ig/l 
Q Trichloormethaan Kg/l 
Q Tetrachloormethaan ^g/l 
Q 1,2-dichloorethaan ^g/l 
Q 1,1-dichloorethaan /ig/l 

^^1,1,2-trichloorethaan /ig/l 
Q 1,1,1-trichloorethaan /ig/l 
Q Trichlooretheen /ig/l 
Q Tetrachlooretheen ^g/l 
Q Cis 1,2-dichlooretheen jxg/l 
Q Trans 1,2-dichlooretheen /xg/l 
Q 1.2-Dichlooretheen (som) /tg/l 

1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 

1,5 
1,5 

< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 8,0 
< 2,0 
< 2,0 
< 2,0 
< 2,0 
< 0,2 

< 10 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 5,0 
< 2,0 
< 2,0 
< 4,0 

3) 
2) 

2) 

a) 

< 0,8 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

0,2 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 

a) 

a) 

< o,8 a) 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 0,8 a) 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

QUALIFIED BY STERLAB 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monstercode 21 UIA Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
22 111B Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
23 112A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
24 112B Diepte: 2.50- 4.50 m.-mv. 
25 113A Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en mMieu 

Rapportagedatum 
16-11-1998 

Pagina 
6 / 8 

Opdrachtnummer 
808448 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 21 22 23 24 25 

Parameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 10/11/98 10/11/98 10/11/98 10/11/98 10/11/98 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (VAK) 
Q BTEX (totaal) /ig/l - < 0,8 
Q Benzeen M9/1 0,2 < 0,2 
Q Tolueen ;tg/l 0,2 <0,2 
Q Ethylbenzeen /ig/l 0,2 < 0,2 
Q Xylenen jtg/l 0,2 < 0,2 
Q Naftaleen /ig/l 0,2 < 0,2 

3) < 0,8 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

3) < 0,8 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

a) < 0,8 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

a) < 0,8 a) 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 

Vluchtige Gehalogeneerde Koolwaterstoffen 
Q Dichloormethaan jtg/l 1,0 
Q Trichloormethaan (ig/l 0,5 
Q Tetrachloormethaan (ig/l 0,5 
Q 1,2-dichloorethaan (ig/l 0,5 
Q 1,1-dichloorethaan fig/l 0,5 
Q 1,1,2-trichloorethaan ^g/l 0,5 
Q 1,1,1-trichloorethaan (ig/l 0,5 
Q Trichlooretheen /ig/l 0,5 
Q Tetrachlooretheen ^9/1 0,5 
Q Cis 1,2-dichlooretheen (ig/l 0,2 
Q Trans 1,2-dichlooretheen /xg/l 0,2 
Q 1.2-Dichlooretheen (som) ^.g/l 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< i,o 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

< i,o 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 A 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

QUALIFIED BY STERLAB 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monstercode : 26 1136 Diepte: 3.00- 5.00 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
16-11-1998 

Pagina 
7 / 8 

Opdrachtnummer 
808448 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 26 

Farameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 10/11/98 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (VAK) 
Q BTEX (totaal) /ig/l - < 0,8 
Q Benzeen /ig/l 0,2 <0,2 
Q Tolueen /ig/l 0,2 <0,2 
Q Ethylbenzeen Mg/l 0,2 < 0,2 
Q Xylenen /ig/l 0,2 < 0,2 
Q Naftaleen /ig/l 0,2 < 0,2 

3) 

Vluchtige Gehalogeneerde Koolwaterstoffen 
Q Dichloormethaan /ig/l 1,0 
Q Trichloormethaan /tg/l 0,5 
Q Tetrachloormethaan /ig/l 0,5 
Q 1,2-dichloorethaan /ig/l 0,5 
é1,1-dichloorethaan /ig/l 0,5 

1,1,2-trich loorethaan /ig/l 0,5 
Q 1,1,1-trichloorethaan /ig/l 0,5 
Q Trichlooretheen /ig/l 0,5 
Q Tetrachlooretheen /ig/l 0,5 
Q Cis 1,2-dichlooretheen /ig/l 0,2 
Q Trans 1,2-dichlooretheen /ig/l 0,2 
Q 1.2-Dichlooretheen (som) /ig/l 

< 1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,40 a) 

3) Rapportagegrens is de som van de detectiegrenzen van de componenten. 
1) Het monster bevat waarschijnlijk onbekende vluchtige olie-achtige 

verbindingen. 
2) Door matrixstoring is(zijn) de rapportagegrens(zen) verhoogd. 

QUALIFIED BY STERLAB 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



IWACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 

Monsterontvangstformulier 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Acceptatiedatum 
10-11-1998 

Pagina 
8 / 8 

Opdrachtnummer 
808448 

Monstername door : Milieu Technische Dienst van IWACO B.V. 
Monsters aangeleverd door : Milieu Technische Dienst van IWACO B.V. 
Acceptatie door : Afdeling Acceptatie 
Opdracht ingevoerd door : JJVK 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstertype Aantal Conservering(en) Staat van aflevering 

Grondwatermonster(s) 26 CuS04 Gekoeld 

MONSTEROPSLAG : 
* Grondmonsters worden gedurende een periode van 42 dagen bij een temperatuur van 4 - 8 0C bewaard. 
* Watermonsters worden uitsluitend ten behoeve van analyses op metalen gedurende 42 dagen bij kamertemperatuur 

bewaard. 
* Indien afwijkende monsteropslag gewenst wordt (temperatuur en/of bewaartijd), wordt U verzocht contact op te 

nemen met de afdeling Planning en Acceptatie van het laboratorium tel. (010) 286 55 88. 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkening 



I WACO 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

IWACO Rotterdam 
Postbus 8520 
3009 AM ROTTERDAM 

Milieulaboratorium 
Hoofdweg 490 
Postbus 8520 
3009 AM Rotterdam 
Telefoon (010) 286 54 32 
Fax (010) 286 53 02 
E-mail ml@iwaco.nl 

Code opdrachtgever Datum 
Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 28-05-1999 

Hierbij treft u de resultaten aan van het laboratoriumonderzoek. 

Tenzij anders vermeld, zijn de analyses uitgevoerd conform het "Overzicht 
analysemethoden IWACO B.V." d.d. januari 1998. 

Mocht u vragen hebben over deze resultaten, dan kunt u contact opnemen met de 
coördinator van de afdeling Planning & Acceptatie tel. (010) 286 55 88. 
Als u van mening bent dat het onderzoek en/of de rapportage niet conform de 
gemaakte afspraken is uitgevoerd, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende 
tel. (010) 286 55 35. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

J. Warbout 
Directeur Milieulaboratorium 

Kamer van Koophandel 
nummer 113 916 
te Rotterdam 

Lid ONRI 

QUALIFIED BY STERLAB 
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen 
opgenomen in de Regeling van de Verhoudingen tussen Opdrachtgever en 
adviserend Ingenieursbureau (RVOI 1987) 

IWACO is ingeschreven In het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven In de erkenning 



I WACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monstercode 1 P 102 - 1 Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
2 P 104 - 2 Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
3 P 105 - 2 Diepte: 3.00- 5.00 m.-mv. 
4 P 106 - 1 Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
28-05-1999 

Pagina 
2 / 5 

Opdrachtnummer 
903448 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 

Parameter 

Monsternamedatum 

eenheid rapportage- 
grens 

26/05/99 26/05/99 26/05/99 26/05/99 

Fysisch chemisch onderzoek 
Q Ammonium als N mg/l 0,01 212 115 13,7 

Metalen (AAS. AES) 
Q Zink (ICP-USV) ^9/1 5,0 < 5,0 

Wi 

QUALIFIED BY STERLAB 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkenning 



I WACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monstercode 5 P 107 - 1 Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
6 P 107 - 2 Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 
7 P 108 - 1 Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
8 P 108 - 2 Diepte: 2.00- 4.00 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
28-05-1999 

Pagina 
3 / 5 

Opdrachtnummer 
903448 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstercode 

parameter eenheid rapportage- 
grens 

Monsternamedatum 26/05/99 26/05/99 26/05/99 26/05/99 

Fysisch chemisch onderzoek 
Q Ammonium als N mg/l 0,01 20,3 129 7,5 22,2 

m 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkenning 



IWACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 
Analyseresultaten Grondwatermonster(s) 

Monstercode 9 P 109 - 1 Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 
10 P 109 - 2 Diepte: 3.00- 5.00 m.-mv. 
11 P 110 - 1 Diepte: 11.00-13.00 m.-mv. 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Rapportagedatum 
28-05-1999 

Pagina 
4 / 5 

Opdrachtnummer 
903448 

Monstercode 10 11 

Parameter 

Monsternamedatum 

eenheid rapportage- 
grens 

26/05/99 26/05/99 26/05/99 

Fysisch chemisch onderzoek 
Q Ammonium als N mg/l 0,01 19,1 12,6 13,2 

Projectnummer 
1081310.001 

De met een 'Q' gemerkte analyses hebben een STERLAB erkenning. 

QUALIFIED BY STERLAB 
IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkenning 



IWACO 

Omschrijving : Aanleg monitoringssysteem 't Horntje Texel 

Monsterontvangstformulier 

Monstername door : Milieu Technische Dienst van IWACO B.V. 
Monsters aangeleverd door : Milieu Technische Dienst van IWACO B.V. 
Acceptatie door : Afdeling Acceptatie 
Opdracht ingevoerd door : YB 

Adviesbureau 
voor water en milieu 

Acceptatiedatum 
27-05-1999 

Pagina 
5 / 5 

Opdrachtnummer 
903448 

Projectnummer 
1081310.001 

Monstertype 

Grondwatermonster(s) 

Aantal Conserven"ng(en) 

11 Ongeconserveerd 

Staat van aflevering 

Gekoeld en gefiltreerd 

MONSTEROPSLAG : 
* Grondmonsters worden gedurende een periode van 42 dagen bij een temperatuur van 4 - 8 0C bewaard. 
* Watermonsters worden uitsluitend ten behoeve van analyses op metalen gedurende 42 dagen bij kamertemperatuur 

bewaard. 
* Indien afwijkende monsteropslag gewenst wordt (temperatuur en/of bewaartijd), wordt U verzocht contact op te 

nemen met de afdeling Planning en Acceptatie van het laboratorium tel. (010) 286 55 88. 

QUALIFIED BY STERLAB 
IWACO is ingeschreven in het STERLAB register 
voor laboratoria onder nr. 51 voor gebieden 
zoals nader omschreven in de erkenning 



Vestiging West 

Bijlage 4 

Analyseresultaten voorgaande onderzoeken 

Monitoringssysteem 't Horntje Texel 

Rapportage | 12 juli 1999 



Tabel 1. Samenvatting analyseresultaten micro-parameters oppervlaktewater en grondwater 3 bemonsteringsrondes 1991 (IWACO, Oranjewoud) en 1995 (in |ig/l) 
Peilbuis Filterdiepte t.o.v. meetpunt in m Micro-parameters 

arseen cadmium chroom koper kwik ood nikkel zink aromaten 
[totaal) 

naftaleen VOCL EOX fenolindex 

GRONDWATER Oranjewoud 1991 
1 
2 
3 
4 
5 

1,5 
< 1,0 
1,5 
1,4 
< 1,0 

0,18 
< 0,10 

< 0,10 
0,15 
0,20 

12,5 S 
8,9 S 
11,0 S 
16,5 T 
3,4 S 

50 S 
10,5 
4.0 
2,7 
1.1 

< 0,10 « 
<0,10 « 
<0,10 « 
< 0,10 « 
<0,10 « 

1,15 
2,5 
< 1,0 
1,5 
5,0 

8,9 
5,3 

11,5 
18 S 

1,2 

135 T 
30 
24 
15 
10,5 

< 1,00 
< 1,00 
< 1,00 
< 1,00 
< 1,00 

Oriënterend Onderzoek IWACO 1991 
1 
2 
3h 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

4,42 - 5,42 
3,95 - 4,95 
n.b. 
niet meer aanwezig 
4,30 - 5,30 
n.b. 
0,93 - 1,93 
0,62 - 1,60 
6-7 
1,5 - 2,5 

< 2,0 

< 2,0 
9,7 

< 0,50 

< 0,50 
< 0,50 

6,2 S 

< 2,0 « 
6,7 S 

< 2,0 

< 2,0 
8,0 

< 0,2 « 

< 0,2 
< 0,2 « 

< 5,0 

< 5,0 
15 

14 

< 10 
< 10 

< 100 « 

< 100 « 
100 S 

Nader Onderzoek Fugro 1995 
2" 
6h 

13 
14 
DKM-1.1 
DKM-1.2 
DKM-2.2 
DKM-3.1 
DKM-3.2 

3,9-4,9 m-mv 
1,0-2,0 m-mv 
1,7-2,7 m-mv 
1,7-2,7 m-mv 
3,5-4,5 m-mv 
20,5-21,5 m-mv 
20,5-21,5 m-mv 
3,5-4,5 m-mv 
18,5-19,5 m-mv 

< d 
< d 
< d 
8 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 

< d 
< d 
< d 
< d 

15 S 
8 S 
8 S 

19 T 
6 S 
8 S 
4 S 
4 S 
2 S 

< d 
< d 
26 T 

1 
5 
2 
4 
4 
3 

< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 

< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 

12 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 

< d 

26 
30 
26 
31 

< d 
< d 
65 
62 
30 

54 T 
0,21 S 

< d 

1,9 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 

7,9 S 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 

< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 

0,07 

< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 

< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 
< d 

Toetsingwaarden S 
T 
1 

10 
35 
60 

0,4 
3,2 
6 

1 
15,5 
30 

15 
45 
75 

0,05 
0,17 
0,3 

15 
45 
75 

15 
45 
75 

65 
432,5 
800 

0,01 
35 
70 

1081310 Monitoringssysteem 't Horntje Texel 

Concept-rapportage | 24 maart 1999 



Toelichting; 
S overschrijding van de streefwaarde uit de circulaire 'Interventiewaarden bodemsanering' 
T (gelijk aan of) overschrijding van de T-waarde ( = (S + l)/2) 
I (gelijk aan of) overschrijding van de interventiewaarde uit de circulaire 'Interventiewaarden bodemsanering' 
« detectiegrens is hoger dan de streefwaarde 

geen toetsingswaarde beschikbaar 
m-mv meter beneden maaiveld 
< kleiner dan 

niet getoetst 
door het RIVM voorgesteld, rapportnummer 715810010, augustus 1995 

' volgens Mohr 
h herbemonstering 
n.a. niet aangetoond in het laboratorium 

1081310 Monitoringssysteem 't Horntje Texel 

Concept-rapportage | 24 maart 1999 



Vestiging West IWACO B V. 

Tabel 2. Samenvatting analyseresultaten macro-parameters oppervlaktewater en grondwater 3 bemonsteringsrondes 1991 (IWACO, Oranjewoud) en 1995 

Peilbuis Filterdiepte 
t.o.v. 
meetpunt in m 

Macro-parameters 

PH Ec 
nS/cm 

czv N 
(Kjedahl) 

kaliumper- 
manganaat 
getal 

P043- 
(vrij als P) 

P043- 
(ortho) 

S042- Cl' HC03- COS2' NO3 
(als N) 

NH4 + 

(als N) 

O
 0) Ml + IVIg2 + Na + K + 

GRONDWATER 
Oranjewoud 1 991 

7,0 

7.0 

7.1 

5,9 

7,1 

3.700 

2.500 

4.000 

5.100 

40.000 

155 

139 

250 

480 

150 

94 

89 

210 

460 

31 

0,33 

0,45 

< 0,1 

0,38 

0,45 

520 

470 

720 

I.350 

II.500 

157 

82 

196 

458 

28 

Oriënterend Onderzoek IWACO 1991 

4,42 - 5,42 

3,95 - 4,95 

n.b. 

niet aanwezig 

4,30 - 5,30 

n.b. 

0,93 - 1,93 

0,62 - 1,60 

6-7 

1,5 - 2,5 

6,9 

7.0 

6,7 

6,6 

7.1 

4.690 

1.910 

911 

1.386 

2.990 

220 

81 

100 

160 

76 

1,0 

0,76 

0,06 

2,5 

1,3 

< 1,0 

170 

26 

9,1 

< 10,0 

750* 

260' 

150* 

260* 

760* 

3000 

750 

330 

560 

1300 

< 0,50 

< 0,50 

< 0,50 

< 0,50 

< 0,50 

0,20 

< 0,10 

0,21 

0,28 

< 0,10 

220 

24,1 

9,2 

0,99 

38,6 

380 

310 

78 

180 

280 

120 

34 

19 

35 

140 

490 

130 

81 

170 

440 

1081310 Monitoringssyteem 't Horntje Texel 
Concept-rapportage | 24 maart 1999 



Vestiging West IWACO B V. 

Peilbuis Filterdiepte 
t.o.v. 
meetpunt in m 

Macro-parameters 

PH Ec 
|.iS/cm 

czv N 
(Kjedahl) 

kaliumper- 
manganaat 
getal 

PO43- 
(vrij als P) 

P043- 
(ortho) 

S042 Cl HC03- COS2" N03' 
(als N) 

NH4 + 

(als N) 
Ca2+ Mg2+ Na + K + 

Nader Onderzoek Fugro 1995 

2 

6 

13 

14 

DKM-1.1 

DKM-1.2 

DKM-2.2 

DKM-3.1 

DKM-3.2 

3,9-4,9 m-mv 

1,0-2,0 m-mv 

1,7-2,7 m-mv 

1,7-2,7 m-mv 

3,5-4,5 m-mv 

20,5-21,5 m-mv 

20,5-21,5 m-mv 

3,5-4,5 m-mv 

1 8,5-19,5 m-mv 

7 

7,2 

7,2 

7,4 

7,6 

7,4 

7,8 

7 

6,8 

8.300 

1.360 

650 

600 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

500 

53 

103 

194 

155 

146 

120 

170 

127 

< d 

49 

65 

< d 

2.300 

1.700 

1.500 

1.900 

2.100 

1.000 

270 

48 

45 

16.000 

16.000 

15.000 

15.000 

15.000 

n.a. 

n.a. 

328 

469 

n.a. 

n.a. 

801 

n.a. 

n.a. 

< d 

< d 

< d 

< d 

< d 

< d 

< d 

< d 

< d 

1,5 

1,4 

< 0,20 

< 0,20 

< 0,20 

330 

5.4 

4,3 

1,8 

1.5 

18 

20 

14 

12 

240 

150 

120 

57 

280 

650 

480 

580 

520 

150 

26 

10 

27 

960 

1.100 

1.100 

1.000 

980 

690 

140 

50 

170 

8.400 

9.200 

9.300 

9.100 

8.600 

570 
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Datum 23 januari 2001

Stuknr,

ctassnr

f./bur3Oo

Ons kenmerk AdW/NvW/2001.000183!BOD
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Betreft Toezending notitie Bijlage(n)

Behandeld door

GeachtE

Bijgaand ontvangt u ons advies betreffende ‘t Horntje te Texel naar aanleiding van de brief die u
doorgestuurd heeft gekregen van de gemeente Texel.

[ndienw non vragen heeft kunt u contact opnemen met ‘telefoonnummer

Met vriendelijke groet,
BODEMZORG

t’

‘. ‘.n”’j•:-: :‘
¶‘t’ ‘

,
/ .; .

/

jr., ,.‘r
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BODEMZORG f1”
Meesterlollelaan 301, Postbus 6343, 20d1’41H Haarlem (-‘1: -t/”t
Telefoon 023 - 5 534 534 Fax. 023 - 5 534 544

/ ] f ,‘j
E-mail: bodemzorg@afvalzorg.nl Internet: wwwafvalzorg.nl
ING: 6679.79816 Postbank: 548547 BTW. 8037.72.336.8.05

Op al onze aanbiedingen en met ons geskilen overe ,koeislen zijn de algemene voorwaarden von toepassing die zijn gedeponeerd 5g de KoK te Amsterdam, nr 33000746
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BODEMZORG

Provincie Noord-Holland
AftelinnAilipiihrhr en Bodemsanering

r uafl7tIS3UU

2001 DA HAARLEM

Datum 19 april 2001

Betreft Toezending afschrift

Geachte heer Min,

Ons kenmerk AdW/NvW/200 1 .000939.cc/BOD

Bijlage(n) 2

S

Bijgaand ontvangt u een afschrift inclusief bijlage van briefnummer AdW/NvW/2001 .000939/BOD.

Met vriendelijke groet,
RODEM7ORG

BOD EMZORG
Meesterlottelaan 301 Postbus 6343, 2001 HH Haarlem

Telefoon 023 - 5 534 534 Fa: 023 - 5 534 544

E-mail: bodernzorg@afvalzorg.nl Internet: www.atvalzorg.nl

ING: 66 7979.816 Postbank 548547 BTW: 8037.72.336.8.05

1

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene vvorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de KoK te Amsterdam, nr 34058746

BodemonrO maakt melesdeol art van AtvOlat,rït Boilomsenac BV



Gemeente Texel
,fdelinn Milieu

BODEMZORG

r-uwus UU

1790AE DEN BURG

Datum 19april2001

Betreft Aangepaste aanbieding monitoring ‘t Horntje

Geachte heet Veltkamp,

Ons kenmerk AdW/NvW/2001 .000939/BOD

Bijlagefn) 4

S

Hierbij sturen wij u de aangepaste aanbieding voor de uitvoering van de monitoring van de

voormalige stortplaats ‘t Horntje.

Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met

belangstelling tegemoet.

Indien u na het lezen hiervan vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze projectleider voor deze

locatie, de heet A. de Wit onder telefoonnummer 023-5 534 397. Bij opdrachtverlening verzoeken wij

u één exemplaar van de aanbieding ondertekend retour te zenden. Een afschrift van deze brief en

een exemplaar van de bijlage is verzonden aan de heer M.P.Min van de provincie Noord-Holland.

Hoogachtend,
BODEMZORfl

BUDEMZORG
Meesterlottelaan 301 Postbus 6343, 2001 HH Haarlem

Telefoon: 023 . 5 534 534 Fax: 023 - 5 534 544

E-majl: bodemzorg@afvalzorg.nl Internet: www.afvalzorg.nl

ING: 66.7979.816 Postbank: 548547 BTW: 8037.72.336.B.05

Op al onze aanbiedingen en met ans gesloten overeenkomsten zijn de algemene noorwaarden van toepassing de zgn gedeponeerd bj de XvK te Amsterdam, nr 34098746
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ALGEMENE VOORWAARDEN BODEMZORG

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Tenzij tussen partijen schrifelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door

Bodemzorg (hierna: cpdrachtnemer) gedane aanbiedingen en op alle door Bodemzorg te sluiten overeenkomsten
betreffende levering van producten en uitvoering van werkzaamheden.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, voorzover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.

1.3 Dëze Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Bodemzorg’.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
2.1 Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komen tot stand doordat een schriftelijke offerte van

opdrachtnemer ondertekend door opdrachtgever aan opdrachtnemer wordt retour gezonden.
2.2 Tenzij anders is vermeld, worden alle door opdrachtnemer schriftelijk gedane offertes gédurende 30 dagen gestand

gedaan.

Artikel 3: Werkzaamheden
3.1 De tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden kunnen bestaan uit advisering en het

door middel van monitoring, inspectie en onderhoud in stand houden van voorzieningen die tot doel hebben
milieuverontreiniging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, alsmede het verzorgen van de daarbij behorende

S
rapportages.

3.2 De inhoud van de werkzaamheden die tot doel hebben milieuverontreiniging te voorkomen of zoveel mogelijk te
beperken, alsmede de rapportages hierover, worden gebaseerd op een door de desbetreffende provincie
goedgekeurd nazorgplan en worden door opdrachtnemer in de offerte volledig beschreven.

Artikel 4: Meer- en minderwerk
4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen op

het totaalbedrag van de aanbieding. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt bij facturering van de
betalingstermijnen.

4.2 Als meerwerk wordt onder meet beschouwd al hetgeen door opdrachtnemer, hetzij op verzoek van de opdrachtgever
of de directie, hetzij op lasten van derden of ingevolge nieuwe danwel gewijzigde voorschriften, boven de in de
overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden dient te worden verricht, terwijl van minderwerk sprake is
indien ten gevolge van gewijzigde omstandigheden en/of gewijzigde voorschriften of op last van de opdrachtgever of
de directie geringere werkzaamheden hoeven te worden verricht.

4.3 Opdrachtgever dient vooraf schriftelijk opdracht te geven voor het desbetreffende meerwerk.

Artikel 5: Wijziging bestemming of aanscherping normen
5.1 De overeengekomen prijs voor totale nazorg geldt slechts, zolang de bestemming van de desbetreffende locatie niet

gewijzigd wordt of de geldende van overheidswege opgelegde normen voor bodem- en grondwaterverontreiniging niet
worden aangescherpt.

5.2 Indien de bestemming van de desbetreffende locatie gewijzigd wordt en daardoor zwaardere normen gelden voor
bodem- en grondwatervervuiling, zal opdrachtnemer terzake van de door deze verzwaring noodzakelijke extra
werkzaamheden een aanvullende offerte aan opdrachtgever doen toekomen. Indien opdrachtgever deze offerte niet
accepteert, zijn beide partijen gerechtigd de bestaande overeenkomst tot het uitvoeren van totale nazorg met
inachtneming van 3 maanden te beëindigen.

S 5.3 Het in het vorige lid bepaalde geldt ook in het geval dat ten gevolge van een aanscherping van de bestaande van
overheidswege opgelegde milieunormen door opdrachtnemer extra werkzaamheden dienen te worden verricht.

Artikel 6: Uitvoering door derden
6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd overeengekomen werkzaamheden gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren onder

door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.
6.2 Indien opdrachtnemer op uitdrukkelijke aanwijzing van opdrachtgever gebruik maakt van de werkzaamheden van

derden, wordt opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de door die derden gehanteerde (Algemene) Voorwaarden.
Deze Voorwaarden maken tevens deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 7: Betaling
7.1 Door opdrachtnemer verstuurde facturen dienen door de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te worden

voldaan, zonder dat deze zich op enigerlei wijze op opschorting of verrekening kan beroepen.
7.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een contractuele rente van 1% per maand

of een gedeelte van de maand verschuldigd. Indien de opdrachtgever langer dan 3 maanden in verzuim is met de
betaling van enig factuur, is deze bovendien buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het
desbetreffende factuurbedrag, met een minimum van fi. 500,—.

7.3 De van de opdrachtgever ontvangen bedragen zullen eerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten en contractuele rente en vervolgens op de oudste nog onbetaalde factuur.

7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd alle werkzaamheden op te schorten, zodra de opdrachtgever langer dan 3 maanden in
gebreke is met de betaling van enige factuur, zonder dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor de schade die hieruit
voor de opdrachtgever of voor derder mocht voortvloeien.

Bodemzorg, gedeponeerd bij de KvK Amsterdam, kantoor Haarlem, onder nr. 34098746, januari 2001
0



Artikel 8: Overmacht
8.1 Van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is sprake indien deze ten gevolge van brand, overstroming of enig

ander natuurgeweld, oorlog, oorlogsgevaar, rellen, bedrijfsstoornis, stagnatie, beperking of stopzetting van de
leveringen door Openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod van levering door
enige particuliere of overheidsinstantie, staking, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden,
verkeersatoringen, belemmerende of gesloten scheepvaart, gebrek aan grond-. hulp- en brandstoffen of door enige
andere oorzaak buiten haar schuld niet in staat is, de overeengekomen werkzaamheden (tijdig) te verrichten.

82 Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, danwel indien deze
nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van haat verplichtingen ut
hoofde van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
beschouwen, te harer keuze, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten,
schade en interest kan doen gelden

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring
3 1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, verband houdende met een tussen haar en de

opdrachtgever gesloten overeenkomst.
9.2 Met name sluit opdrachtnemer de aansprakelijkheid voor de bedrijfsschade en alle andere gevolgschade aan de zijde

van de opdrachtgever uit.
9.3 Indien opdrachtnemet in het specifieke geval rechtens geen beroep zou kunnen doen op de vorige twee leden van dit

artike, is aansprakeiikneid beperkt tot de facluuRvaaroe van 0e desbetrerfence werkzaamneoec of het factuurbeorsa
over de periode waarin zij nalatig is geweest.

9.4 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachlnemer voor iedere aansprakelijkheid voor door derder geleden schade in verband
met de wijze van uitvoering van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

9.5 De opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor iedere aanspraak van derden wegens schade verband houdende met
de wijze van uitvoering van een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst,

9.6 In geval opdrachtnemer de desbetreffende grond in eigendom verwerft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer
terzake van aanspraken van derden indien deze aanspraken ontstaan uit en/of samenhangen met zich (nog) in de
grond bevindende verontreinigingen waarmee opdrachtnemer op grond van voor de overdracht verkregen resultaten
van bemonstenng rekening behoefde te houden.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegd rechter
10.1 Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
10.2 In geval van het geschil naar aanleiding van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever dat onder

de jurisdictie van een Arrondissementsrechtbank valt, is de Arrondissementsrechtbank te Haarlem als enige bevoegd.

Bodemzorg, gedeponeerd bij de KvK Amsterdam, kantoor Haarlem, onder nr. 34098746, januari 2001
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Bodemzorg maakt deel uit van NV Afvalzorg en is voor haat werkzaamheden gecertificeerd volgens de milieunorm EN-lSO

14001. De aandacht van Bodemzorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu wordt zoveel als mogelijk

geïntegreerd in de bedrijfsvoering, waarbij de doelen meetbaar worden gemaakt.

Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval ondet de

aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en

nazorgtechnieken

Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en ervaring streven naar het

toepassen van nieuwe ontwikkelingen en techrneken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt.
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1. INLEIDING

De nazorgmaatregelen op de voormalige stortplaats ‘t Horntje betreffen de monitoring van het

grondwater. Het monitoringsysteem heeft als doel de verspreiding van verontreinigingen die uit de

stortplaats uittreden te controleren en het nemen van maatregelen bij eventuele overschrijding van

actiewaarden.

De werkzaamheden die nodig zijn om de doelstelling van de monitoring te bewerkstelligen, zijn

opgenomen in het monitoringplan. Deze aanbieding beschrijft de aard van de uit te voeren

werkzaamheden voor de ISV-periode van vier jaar, die loopt van 2001 tot en met 2004.

.

.

.. .

.

. .
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2. AANBIEDING 2001 T/M 2004

In de bijlage is een aanbieding gedaan voor de uitvoering van de monitoring. Daarbij zijn de

volgende uitgangspunten gehanteerd:

• alle kosten zijn inclusief 19% BTW;

• er is uitgegaan van de begrotingsopzet zoals die voor de provincie Noord-Holland is opgesteld

en van de ervaringen van Bodemzorg met de uitvoering van de monitoring;

• begroot zijn de reguliere monitoringwerkzaamheden die voorzienbaar zijn gemaakt in het

monitocingplan. De kosten van onvoorziene gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld vervanging van

een peilbuis na beschadiging door derden, worden achteraf verrekend, nadat goedkeuring door

de gemeente is verkregen. Voorgesteld wordt om hiervoor een post onvoorzien te hanteren, die

door de gemeente wordt beheerd en pas wordt aangesproken als onvoorziene gebeurtenissen

optreden. Op grond van ervaringen van Bodemzorg met nazorg, wordt een post onvoorzien van

10% van de voorzienbare kosten voldoende geacht;

• de begrote kosten kunnen als afkoopsom worden beschouwd. Het accepteren van de

afkoopsom voor een periode van vier jaar houdt in dat Bodemzorg geen tariefstijgingen in

rekening brengt;
• standaard zal de communicatie bestaan uit een voortgangsrapport met de verantwoording van

de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten van de monitoring en de bestede kosten en

één keer voortgangsoverleg per jaar.

.

• .
•
•
.
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3. BETALINGSVOORSTEL

Bodemzorg stelt voor om bij opdrachtverlening 50% van de in de begroting opgenomen afkoopsom

• in rekening te brengen, en de resterende 50% in februari 2002.

•
•
•
•
•
•
•.• .

•
•
•
•
•
•

•.
•
•
•
•
•
•
•
•
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4. AKKOORDVERKLARING

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de door Bodemzorg aangeboden werkzaamheden, de

daaraan verbonden kosten, de geformuleerde betalingsvoorwaarden en de algemene

voorwaarden.

Hoogachtend, Voor akkoord, opdracht vier jaar

BODEMZORG

Gemeente Texel

Contactpersoorr .
Voor akkoord, opdracht één jaar

Gemeente Texel

Contactpersoon

.
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Aanbieding nazorg 2001-2004

Bodemzorg projectcode “t Horntje Texel

0023

1 aantal prijs/eenheid subtotalen totalen

1. Beheers-IOnttrekkingssysteem

interpretatie stijghoogtemetingen

interpretatie grondwaterstroming

1 f1 112,75 8 112,75

1 8 112,75 8 112,75

8 225,50

2. Voorzieningen

meetronden stijghoogten

bemonstering wvo (ronden)

1 8 634,75 8

0 f1 338,75 8

634,75

634,75

3. Verontreinigingssituatie

monitoring grondwater 1 f1 3.340,00 f1 3.340,00

8 3.340,00

4. Omgevingsfactoren

interpretatie stijghoogtemetingen 1 8 112,75 f1 112,75

5. Meetmiddelen

waterpasronde peilbuizen

6. Onderhoud en bediening

0,5 11 1.389,00 f1 694,50

n.v.t.

8 112,75

8 694,50 .
7. Inkoop diensten, kosten excl. Btw

chemische analyses monitoring

kaartmateriaal-repro

8. Projectbeheersing

planning

kwaliteitsbewaking

kostenbewaking

advisering

communicatie

voortgangsrapportage

tekenwerk en reproduktie
fi 8.660,00

9. Afvalstromen n,V,t.

.

Totaal per jaar (mci. BTW

Totaal 2001-2004 (mcl. BTW)

Onvoorzien

Pakketkosten analyses

monitoring (per meetpunt)

Kentallen activiteiten

aantal peilb. stijghoogtemeting

aantal peilbuizen monitoring

10 %

f1 22.275,21

f1 89.100,82

f1 8.910,08

8 5.051,16

8 4.801,16 fi 4.801,16

f1 250,00 fi 250,00

4 f1 170,00 8 680,00

4 8 170,00 fi 680,00

4 f1 170,00 11 680,00

8 f1 170,00 f1 1.360,00

6 8 170,00 8 1.020,00

20 f1 170,00 fi 3.400,00

8 8 105,00 f1 840,00

f1 - +

Totaal exclusief BTW (posten ad 1. Um ad 9.) f1 18.718,66

BTW 19 % f1 3.556,55
+

f1 171,47

30

28
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VOORTGANGSRAPPORT 2000

Grondwatermonïtoring
voormalige stortplaats
‘t Horntje te Texel

Opdrachtgever : Provincie Noord-Holland

Afdeling Milieubeheer en Bodemsanering

Projectnummer: 310011-001

Kenmerk: AdW/NvW/2001 .0001051/BOD

Projectleider:

Afdelingshoofd:

Bodemzorg maakt deel uit van NV Afvalzorg en is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de milieunorm EN-lSO

14001. De aandacht van Bodemzorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu wordt zoveel als mogelijk

geïntegreerd in de bedrijfsvoering, waarbij de doelen meetbaar worden gemaakt.

Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval onder de

aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en

nazorgtechnieken

Daar waar een hoger mïlieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en ervaring streven naar het

toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Met ingang van 2000 voert Bodemzorg in opdracht van de Provincie Noord-Holland de 
bemonstering uit van het grondwatermonitoringsysteem dat aanwezig is bij de de voormalige 
stortplaats 't Horntje te Texel. 

1.2 Doelstelling monitoring 

De doelstelling van de monitoring, zoals vastgelegd in het rapport "Aanleg monitoringsysteem 't 
Horntje Texel, eerste bemonsytering" (Iwaco, 12 juli 1999) luidt: het beschermen van de kwaliteit 
van het grond- en oppervlaktewater van de polders Hoornder Nieuwland en De Prins Hendrik 
Polder en van het duingebied ten noordoosten van het stort. Het monitoringsysteem moet 
eventuele grondwaterverontreinigingen die zich in de richting van deze gebieden bewegen tijdig 
signaleren zodat maatregelen, gericht op het voorkomen van verontreiniging van de genoemde 
gebieden, kunnen worden getroffen. 

1.3 Opbouw rapport 

In dit voortgangsrapport worden de resultaten beschreven van de grondwatermonitoring die in 2000 
is uitgevoerd. Achtereenvolgens komen aan de orde; 
• hoofdstuk 2: beschikbare gegevens 
• hoofdstuk 3: resultaten monitoring 
• hoofdstuk 4: conclusies en aanbevelingen 
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2. BESCHIKBARE GEGEVENS 

2.1 Beschikbare informatie 

De volgende rapporten en andere relevante stukken zijn bij Bodemzorg aanwezig: 
• Nader onderzoek stortplaats 't Horntje te Texel (NH/320/0002/200). Fugro, november 1995; 
• Monitoringsplan 't Horntje Texel (NH/320/0002/200). iwaco, 19 mei 1998; 
• Aanleg monitoringsysteem 't Horntje Texel (NH/320/0002/200). Eerste bemonstering. Iwaco, 12 

juli 1999; 
• Notitie voormalige stortplaats 't Horntje te Texel. Bodemzorg, 23 januari 2001. 

2.2 Historie 

Op basis van archiefstukken van de provincie Noord-Holland (nader onderzoek en monitoringplan) 
kan de historie van de stortplaats als volgt worden gekenschetst. De stortplaats (oppervlakte circa 
3,6 ha) is van 1972 tot medio 1992 door de gemeente in exploitatie geweest als stortplaats voor 
onder andere huishoudelijk afval en bedrijfsafval. De stortplaats is ingericht in een voormalige natte 
duinvallei, die voor het storten is uitgediept. Er is zonder bodembeschermende voorzieningen 
gedeeltelijk in het grondwater gestort. In 1991 is aan de bovenzijde van de afvalstoffen een 
afdeklaag aangebracht bestaande uit 0,3 m klei met daarbovenop 0,7 m zand. 

Op 12 augustus 1996 heeft de provincie Noord-Holland naar aanleiding van een nader onderzoek 
een Wbb-beschikking afgegeven waarin wordt gesteld dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Er wordt gesteld dat het geval niet urgent is vanwege het ontbreken van 
actuele humane en ecologische risico's (bij het destijds heersende bodemgebruik van braakliggend 
terrein) en vanwege het ontbreken van ontoelaatbare verspreidingsrisico's (geen verontreinigingen 
boven de interventiewaarde buiten de stortplaats). De aanwezige verontreinigingen dienen met 
behulp van een monitoringsysteem te worden gecontroleerd. 

Op basis van een in 1998 opgesteld monitoringplan is in 1999 een grondwatermonitoringsysteem 
aangebracht en is in datzelfde jaar een eerste bemonstering van het grondwater uitgevoerd. 

2.3 Omgeving stort 

De omgeving van de stortplaats kan als volgt worden omschreven (zie figuur 1 en 2): 
• westen en noorden: polder Hoornder Nieuwland met daarnaast polder Prins Hendrik; 
• noordoosten/oosten: duinen; 
• zuiden/zuidoosten: dijk met daarachter de Mokbaai. 

In de polders ten noorden van de stortplaats bevinden zich enkele boerderijen op een afstand van 
circa 50 tot 275 m afstand van het stort. Door één van de boerderijen wordt een bedrijfsvoering van 
agrarisch natuurbeheer gevoerd. Dit houdt in dat gedurende een bepaalde tijd vee uit de 
biologische dynamische landbouw op het terrein graast. 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de hoogteliggingen. 

Tabel 2.1: Hoogteliggingen 
Object Hoogte in m t.o.v. NAP 
bovenzijde afdeklaag stort +5,0 tot +10,7(gemiddeld +8,7 m) 

dijk Mokbaai +6 
duinengebied +2 

polder -0,5 
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2.4 Bodemopbouw en grondwaterbeweging 

Onder de stortplaats bevindt zich tot NAP -80 m één watervoerend pakket, bestaande uit fijne en 
matige grove zanden met wisselende doorlatendheden. Lokaal komt op een diepte van NAP -1 m 
een kleihoudende laag voor. Het is onduidelijk in hoeverre deze laag onder het stort continu 
voorkomt, hoe groot de dikte is en of deze laag een hydrologische barrière vormt voor de 
verplaatsing van het grondwater onder het stort. Mogelijk is deze laag tijdens het uitdiepen van de 
duinvallei, voorafgaand aan het storten van het afval, geheel of gedeeltelijk verwijderd. 

Het grondwater stroomt in noordelijke richting en kwelt op in de polders. Het ondiepe grondwater 
onder de stortplaats zal alzijdig wegstromen. Verwacht wordt dat geen substantiële verspreiding 
plaatsvindt in zuidelijke richting, waar de stortplaats door een dijk wordt begrensd. 

2.5 Verontreinigingssituatie 

Samengevat komt de verontreinigingssituatie tot en met 1999 neer op het volgende. 

Nader onderzoek 1995 
• verontreinigd percolaat vanuit de stortplaats treedt in de polder uit als kwelwater; 
• het water in omliggende sloten is verontreinigd met ammonium en CZV; 
• het grondwater is naast bovengenoemde stoffen ook plaatselijk verontreinigend met xyleen 

(boven tussenwaarde), chroom (boven tussenwaarde, natuurlijke, mariene invloed) en 
trichloormethaan (boven streefwaarde). Xyleen vormt een potentieel humaan risico bij 
permeatie van drinkwaterleidingen (overschrijding signaalwaarde voor permeatie in PE- 
leidingen). Er zijn overschrijdingen van interventiewaarden aangetroffen; 

• de afstand van horizontale verspreiding van verontreinigingen is ingeschat op circa 330 m; 
• aanbevolen is onderzoek te doen naar de kwaliteit (PE of PVC) van de drinkwaterleidingen in 

de directe omgeving van de stortplaats. 

Eerste monitoringronde 1999 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• in één filter is zink sterk verhoogd, na herbemonstering is deze verhoging niet meer 

aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties zijn verhoogd; 
• aanbevolen wordt om een referentiepeilbuis bij te plaatsen om de achtergrondgehalten aan 

ammonium te kunnen bepalen. 

2.6 Monitoringsysteem 

In 1998 is door Iwaco op basis van het door hen opgestelde monitoringplan een monitoringsysteem 
geïnstalleerd, in 2000 heeft Bodemzorg één referentiepeilbuis bijgeplaatst, conform de 
aanbevelingen uit het rapport van de eerste meetronde. 

Het monitoringsysteem bestaat uit: 
• 12 peilbuizen, nummers 101 tot en met 112; 
• 2 referentiepeilbuizen 113 en 114. met elk twee filters. 

Alle peilbuizen zijn voorzien van twee filters, een ondiep filter op circa 2-4 m-mv en een diep filter 
op circa 11 tot 13 m-mv. 

De peilbuizen zijn op figuur 2 aangegeven. 

In tabel 2.2 is het analysepakket weergegeven, alsmede de signaalwaarden. 
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Tdbel 2.2. Analyscpakkct cn oignaalwaardc 
Parameter Dimensie Signaalwaarde 

Macroparameters en metalen 

ammonium mg/I streefwaarde 1) 

nitraat mg/1 streefwaarde 11 

arseen Mg/i tussenwaarde 
cadmium pg/i tussenwaarde 
zink MQ/I tussenwaarde 

Vluchtige aromaten 

benzeen MQ/I tussenwaarde 
tolueen mq/i tussenwaarde 
ethylbenzeen mq/i tussenwaarde 
xylenen Mg/i tussenwaarde 
naftaleen Mg/i tussenwaarde 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen Mg/i tussenwaarde 

1> het VROM-toetsingskader van 24/2/2000 (Staatscourant nr. 39) kent geen streefwaarden voor ammonium 
en nitraat. Voorgesteld wordt om uit te gaan van de natuurlijke achtergrondwaarde gemeten in de 
referentiepeilbuizen 
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3. RESULTATEN MONITORING 2000 

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Op 12 juli 2000 is het grondwater uit de peilbuizen van het monitoringmeetnet bemonsterd. De 
grondwatermonsters zijn door het laboratorium van ALcontrol (Sterlab-gecertificeerd) geanalyseerd 
op het in tabel 2.1 genoemde analysepakket. 

3.2 Toetsing en beoordeling 

De analyseresultaten zijn vermeld in bijlage 1. De resultaten zijn getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden (respectievelijk s- en i-waarden) uit het VROM-toetsingskader. Tevens is de 
/4(s+i)-waarde aangegeven (tussenwaarde). 

De toetsing is als volgt aangegeven (met tussen haakjes de wijze van interpreteren): 
* gehalten tussen streefwaarde en 1/2(s+i)-waarde (niet verontreinigd); 
** gehalten tussen 1/2(s+i)-waarde en interventiewaarde (licht verontreinigd); 
*** gehalten boven de interventiewaarde (sterk verontreinigd); 
# gehalten boven de bovengrens toetsingswaarde macroparameters. 

Voor de macroparameters ammonium en nitraat is de toetsing uitgevoerd aan de hand van de 
waarden die in de stroomopwaartse referentiepeilbuizen zijn gemeten. In tabel 3.1 zijn deze 
waarden weergegeven. Getoetst wordt aan de bovengrens. 

Tabel 3.1: Achtergrondwaarde macroparameters afgeleid uit de referentiepeilbuizen 
gerapporteerde range 
uit nader onderzoek 

monitoring 
1999 

monitoring 
2000 

bovengrens 

ammonium (mg/I) 3,8-5,2 0,16-4,7 5,5-8,1 8,1 
nitraat (mg/I) 0,73 < d.l. 1) < d.l. 0,2 (=d.l. ) 
1> d.l. = detectielimiet 

In tabel 3.2 wordt een samenvatting gegeven van de toetsing van de analyseresultaten. In de tabel 
zijn uitsluitend de peilbuizen opgenomen waar een overschrijding van de toetsingswaarden voor de 
geanalyseerde stoffen is aangetoond. 
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Tabel 3.2: Overzicht overschrijdingen, monitoring 't Horntje juli 2000 

Monster Licht verontreinigd 
gehalten >s-waarde 

Licht verontreinigd 
gehalten boven 
achtergrondwaarde 

Matig 
verontreinigd 
gehalten >t-waarde 

Ernstig 
verontreinigd 
gehalten >i-waarde 

102-a tetrachlooretheen nitraat 

102-b nitraat 

103-a nitraat 

103-b benzeen 

104-a nitraat 

104-b benzeen, naftaleen, 
xylenen 

ammonium 

105-a nitraat 

105-b benzeen, naftaleen, 
xylenen 

ammonium 

106-a naftaleen nitraat 

106-b benzeen, naftaleen, 
xylenen 

ammonium 

107-a ammonium, nitraat 

107-b benzeen, xylenen ammonium, nitraat 

108-a nitraat 

108-b ammonium 

109-a ammonium, nitraat 

109-b ammonium 

110-a ammonium, nitraat 

111-a ammonium, nitraat 

112-a ammonium, nitraat 

s-waarde = streefwaarde 
t-waarde = tussenwaarde ((s+i)/2) 
l-waarde = interventiewaarde 
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Uit tabel 3.2 blijkt het volgende; 
• in een aantal peilbuizen zijn enkele vluchtige aromaten (benzeen, xylenen en naftaleen) licht 

verhoogd (concentraties boven streefwaarde). De in het nader onderzoek genoemde 
concentratie van 10 pg/l voor xylenen, waarboven verhoogd risico is voor permeatie in 
drinkwaterleidingen, wordt niet overschreden; 

• de concentraties van de onderzochte (zware) metalen liggen beneden de detectielimiet; 
• de concentraties van de onderzochte vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen liggen beneden 

de detectielimiet. Slechts in één geval is sprake van een concentratie die gelijk is aan de 
detectielimiet; 

• in de meeste peilfilters zijn de ammonium- en nitraatconcentraties verhoogd ten opzichte van 
de achtergrondwaarde. De concentraties van nitraat liggen rond de 2 tot 3 mg/I, de 
concentraties ammonium variëren sterk (van 8 tot maximaal 230 mg/l). 

3.3 Beoordeling verspreidingsrisico en toetsing aan monitoringdoelsteliingen 

Microparameters 
Aangezien van de onderzochte metalen, vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen 
geen gehalten boven de interventiewaarden zijn aangetroffen, is er in de zin van de Wet 
bodembescherming geen verspreidingsrisico voor deze stoffen. Ook de in het monitoringplan 
geformuleerde signaalwaarden voor deze stoffen worden niet overschreden; de gehalten liggen 
ruim beneden de tussenwaarde. Getoetst aan de monitoringdoelstelling, bescherming van het 
grond- en oppervlaktewater in de stroomafwaarts gelegen polders, wordt voor wat betreft 
verspreiding van deze stoffen via het grondwater aan de doelstelling voldaan. Over het 
oppervlaktewater kan geen uitspraak worden gedaan omdat dit medium niet tot het 
monitoringsysteem behoort. Gezien de lage concentraties die in het grondwater zijn aangetroffen, 
is een beïnvloeding van het oppervlaktewater met deze stoffen niet waarschijnlijk. 

Macroparameters 
Voor de onderzochte macroparameters ammonium en nitraat zijn signaalwaarden geformuleerd die 
zijn afgeleid van de gehalten gemeten in de referentiepeilbuizen. In de meeste peilbuizen worden 
de signaalwaarden voor deze stoffen overschreden. De grootste overschrijdingen worden gemeten 
in de peilbuizen 104-b, 105-b, 106-b en 107-b. Het betreft hier de diepere filters (11 tot 13 m 
beneden maaiveld). De signaalwaarde voor ammonium (8,1 mg/l) wordt in deze peilbuizen met een 
factor 20 a 30 overschreden. De genoemde peilbuizen liggen ten noorden van de voormalige 
stortplaats in de polder Hoornder Nieuwland. Dit betekent dat voor deze stoffen niet wordt voldaan 
aan de monitoringdoelstelling voor wat betreft verspreiding van ammonium (in in mindere mate met 
nitraat) via het grondwater. De omvang van de verspreiding in horizontale en verticale richting is 
niet bekend. 

De mate van beïnvloeding van het oppervlaktewater met macroparameters is niet bekend, omdat 
het oppervlaktewater niet tot het monitoringsysteem behoort. Uit het modelonderzoek dat in het 
nader onderzoek is uitgevoerd, blijkt dat verontreinigd percolaat in de polder als kwelwater aan het 
oppervlak kan treden. Door de bewoners van de aangrenzende boerderijen is gerapporteerd dat de 
kwaliteit van het oppervlaktewater in negatieve zin wordt beïnvloed; er is sprake van verkleuring en 
stank van het oppervlaktewater, opborreling van gassen en negatieve effecten op de vegetatie in 
het oppervlaktewater. 

In de peilbuizen ten oosten van de stortplaats op de grens met het duingebied, zijn de 
signaalwaarden voor de macroparameters licht verhoogd. Verspreiding van de onderzochte 
macroparameters naar het duingebied is derhalve beperkt. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In 2000 heeft Bodemzorg in opdracht van de provincie Noord-Holland de monitoring uitgevoerd van 
het grondwater ter plaatse van de voormalige stortplaats 't Horntje op Texel. Doelstelling van de 
monitoring is het beschermen van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater van de polders 
Hoornder Nieuwland en De Prins Hendrik Polder en van het duingebied ten (noord)oosten van het 
stort. 

Uit de beschikbare gegevens en de resultaten van de grondwatermonitoring blijkt dat vanuit de 
voormalige stortplaats 't Horntje een negatieve beïnvloeding plaatsvindt van het grondwater en het 
oppervlaktewater ten noorden van de stortplaats. Voor wat betreft de microverontreinigingen 
(zware metalen, vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen) is de beïnvloeding gering. 
Voor wat betreft de anorganische stoffen bevat het grondwater benedenstrooms van de stortplaats 
duidelijke hogere ammoniumconcentraties dan het grondwater in de referentiepeilbuizen (een 
faktor 20 tot 30 hoger). De nitraatconcentraties zijn licht verhoogd. Hoewel het oppervlaktewater 
niet in de monitoring wordt bemonsterd, blijkt uit het nader onderzoek dat de verontreinigingen in 
de poldersloten kunnen opkwellen. 

De grondwaterverontreiniging bestaat hoofdzakelijk uit ammonium. Humane risico's zijn niet 
aanwezig omdat het grondwater en het oppervlaktewater niet voor menselijke consumptie worden 
gebruikt. De verontreiniging van het oppervlaktewater veroorzaakt volgens omwonenden wel 
visuele hinder en stankoverlast. Omdat de verontreinigingen opkwellen in een 
natuurbeheersgebied is mogelijk sprake van ecologische risico's. Aanbevolen wordt deze risico's 
nader te onderzoeken. Voorgesteld wordt om in overleg met de betrokkenen (omwonende(n), 
gemeente, provincie, betrokkenen uit Masterplan Water) een plan van aanpak op te stellen voor 
het kaart brengen van de ecologische risico's en voor het uitwerken van eventuele 
oplossingsrichtingen. De resultaten hiervan kunnen uiteindelijk leiden tot een aanpassing van het 
monitoringplan. 

Bodemzorg 
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Bijlage 1: Analyseresultaten grondwater 

Tabel 1 van 5. Analyseresultaten (gehalten in fjg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum monstername 
Filtertraject (m -mv) 

101-a 
12-07-00 
11,0-13,0 

101-b 
12-07-00 
2,0-4,0 

102-a 
12-07-00 
11,0-13,0 

102-b 
12-07-00 
1,55-3,55 

103-a 
12-07-00 
11,0-13,0 

103-b 
12-07-00 
2,0-4,0 

Macroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/1) 
Nitraat (mg/1) 

5,1 - 
<0.2 

4.8- 
<0.2 

3.1 -- 
3.1 --# 

7.0-■ 
2.1 - 

3.5-- 
2.7--# 

7.2- 
<0.2 ■ 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

5.6 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Naftaleen (ug/1) 

<0.2 
0.5 
<0.2 
<0.5 
<0.2 

<0.2 
0.4 
<0.2 
<0.5 
<0.2 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<0.2 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<0.2 

<0.2 
0.2 
<0.2 
<0.5 
<0.2 

0.3 * 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<0.2 

Vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen 
1,2-dichloorpropaan 
tetrachlooretheen 
tetrachloormethaan 
1.1.1-trichloorethaan 
1.1.2-trichloorethaan 
trichlooretheen 
chloroform 

<1 
<1 
<1 
<0.2 
<0.2 
<1 
<1 
<0.2 
<0.2 

<1 
<1 
<1 
<0.2 
<0.2 
<1 
<1 
<0.2 
<0.2 

<1 
<1 
<1 
0.2 * 
<0,2 
<1 
<1 
<0.2 
<0,2 

<1 
<1 
<1 
<0.2 
<0.2 
<1 
<1 
<0.2 
<0.2 

<1 
<1 
<1 
<0.2 
<0.2 
<1 
<1 
<0.2 
<0.2 

<1 
<1 
<1 
<0.2 
<0.2 
<1 
<1 
<0.2 
<0.2 



Tabel 2 van 5. Analyseresultaten (gehalten in fjg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum monstername 
Filtertraject (m -mv) 

104-d 104-b 
12-07-00 12-07-00 
11,0-13,0 2,0-4,0 

105-a 105 b 
12-07-00 12-07-00 
11,0-13,0 3,0-5,0 

106 a 106-b 
12-07-00 12-07-00 
11,0-13,0 2,0-4,0 

Wlacroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/1) 4.7-- 130--# 8.0 - - 230--# 5.1-- 120--# 
Nitraat (mg/1) 2.3--# <0.2-- 2.5--# <0.2-- 2.2--# <0.2-- 

Metalen 
As (Arseen) <5 <5 <5 6.1 <5 <5 
Cd (Cadmium) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
Zn (Zink) <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 3.1* <0.2 5.1* <0.2 0.8* 
Tolueen <0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 <0.2 
Ethylbenzeen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
Xylenen <0.5 2,4* <0.5 4.0* <0.5 0.5* 
Naftaleen (ug/l) <0.2 7.1* <0.2 1.1* 0.2* 0.6* 

Vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 <1 <1 <1 <1 
1,2-dichloorpropaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
tetrachlooretheen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
tetrachloormethaan <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
1.1.1-trichloorethaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
1.1.2-trichloorethaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
trichlooretheen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
chloroform <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 



Tabel 3 van 5. Analyseresultaten (gehalten in fjg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum monstername 
Filtertraject (m -mv) 

107-a 107-b 
12-07-00 12-07-00 
11,0-13,0 2,0-4,0 

100-a 100-b 
12-07-00 12-07-00 
11,0-13,0 2,0-4,0 

109-a 100-b 
12-07-00 12-07-00 
11,0-13,0 3,0-5,0 

Macroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/1) 22--# 160--# 7.0-- 24--# 22--# 14--# 
Nitraat (mg/i) 2.2--# 2.5--# 1.6--# <0.2-- 2.9--# <0.2-- 

Metalen 
As (Arseen) <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Cd (Cadmium) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
Zn (Zink) <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 2.8 * <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
Tolueen <0.2 0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.3 
Ethylbenzeen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
Xylenen <0.5 1.4* <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 
Naftaleen (ug/l) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

Vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 <1 <1 <1 <1 
1,2-dichloorpropaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
tetrachlooretheen <0,2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
tetrachioormethaan <0,2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
1.1.1-trichloorethaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
1.1.2-trichloorethaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
trichlooretheen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
chloroform <0,2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 



Tabel 4 van 5. Analyseresultaten (gehalten in fjg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum monstername 
Filtertraject (m -mv) 

110-a 110-b 
12-07-00 12-07-00 
11,0-13,0 4,5-6,5 

111 a 111 b 
12-07-00 12-07-00 
11,0-13,0 2,0-4,0 

112-a 112-b 
12-07-00 12-07-00 
11,0-13,0 2,5-4,5 

Macroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/1) 16--# 1.6-- 10--# <0.5-- 8.4--# <0.5- 
Nitraat (mg/1) 3.7--# <0.2-- 2.4--# <0.2-- 1.6--# <0.2- 

Metalen 
As (Arseen) <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Cd (Cadmium) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
Zn (Zink) <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
Tolueen 0.2 1.0 0.2 0.8 0.3 0.3 
Ethylbenzeen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
Xylenen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 
Naftaleen (ug/l) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

Vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 <1 <1 <1 <1 
1,2-dichloorpropaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
tetrachlooretheen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0,2 <0.2 
tetrachloormethaan <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0,2 <0.2 
1.1.1-trlchloorethaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
1.1.2-trichloorethaan <1 <1 <1 <1 <1 <1 
trichlooretheen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
chloroform <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0,2 <0.2 



Tabel 5 van 5. Analyseresultaten (gehalten in pg//, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum monstername 
Filtertraject (m -mv) 

113-d (ref) 113-b (rcf) 
12-07-00 12-07-00 
11,0-13,0 3,0-5,0 

11-1 a (rcf) 1 l'l-b (ref) 
13-09-00 13-09-00 
11,0-13,0 2,0-4,0 

Macroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/l) 5.5 - - 
Nitraat (mg/l) <0.2 - - 

Metalen 
As (Arseen) <5 
Cd (Cadmium) <0.4 
Zn (Zink) <20 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen 0.2 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Naftaleen (ug/l) <0.2 

Vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan <1 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 
1,2-dichloorpropaan <1 
tetrachlooretheen <0.2 
tetrachloormethaan <0.2 
1.1.1-trichloorethaan <1 
1.1.2-trichloorethaan <1 
trichlooretheen <0.2 
chloroform <0.2 

0.5-- 8.1-- 0.9-- 
<0.2-- <0.2-- <0.2-- 

<5 <5 <5 
<0.4 <0.4 <0.4 
<20 <20 <20 

<0.2 <0,2 <0.2 
<0.2 0.3 0.2 
<0.2 <0.2 <0.2 
<0.5 <0.5 <0.5 
<0.2 <0.2 <0.2 

<1 <1 <1 
<1 <1 <1 
<1 <1 <1 
<0.2 <0.2 <0.2 
<0.2 <0.2 <0.2 
<1 <1 <1 
<1 <1 <1 
<0.2 <0.2 <0.2 
<0.2 <0.2 <0.2 

Toelichting VROM- toetsingskader (Staatscourant 24 februari 2000, nr. 39): 
* Gehalte gelijk aan of groter dan de streefwaarde; 
** Gehalte gelijk aan of groter dan het gemiddelde van de streefwaarde en het gemiddelde van 

de streef- en interventiewaarde; 
*** Gehalte gelijk aan of groter dan de interventiewaarde; 
I Analyseresultaten metalen zijn getoetst aan de toetsingswaarden voor diep grondwater; 

Geen toetsingswaarde gedefinieerd 

Toelichting toetsing specifiek kader: 
# Overschrijding toetsingswaarde; 



Tabel Toetsingskader VROM (gehalten in pg//, tenzij anders aangegeven).  

Component Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

Metalen 
As (Arseen) 10 35 60 
Cd (Cadmium) 0,4 3 6 
Zn (Zink) 65 433 800 

Vluchtige aromaten 
Benzeen 0,2 15 30 
Ethylbenzeen 4 77 150 
Naftaleen 0,01 35 70 
Tolueen 7 503 1000 
Xylenen 0,2 35 70 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-dichloorethaan 7 454 900 
cis-1,2-cichlooretheen 0,01 10 20 
1,2-dichloorpropaan 0,8 40 80 
tetrachlooretheen 0,01 20 40 
tetrachloormethaan 0,01 5 10 
1.1.1-trichloorethaan 0,01 150 300 
1.1.2-trichloorethaan 0,01 65 130 
trichlooretheen 24 262 500 
chloroform 0,01 500 1000 

Tabel Toetsingskader specifiek (gehalten in fjg/i, tenzij anders aangegeven). 

Component Achtergrondwaarde 

Macroparameters (mg/1) 
Nitraat 
Ammoniumstikstof 

0,2 
8,1 
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• Gedeputeerde Staten PROVINCIE

Arciief
Datum 28JUNI2007 Onskenmerk 2001-17308

Onderwerp Wet bodembescherming, locatie ‘t Homtje te Texel, N d- II dprojectcode NH1320/0002145 1.

Bezoekadres

Gemeente Texel Houtplein 33

Haarlem

rinitous 200 Postadres

1790 AE DEN BURG Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Tel (023)5143143

Fax (023) 514 3030

Afdeling Milieubeheer en Bodemsanering Bijlage(n) L

2 JUL 2001Behandeld door Telefoon Uw kenmerk

a
Hierbij berichten wij u dat wij het voortgangsrapport over de monitoring in 2000
op de locatie voormalige stortplaats ‘t Homtje te Texel hebben ontvangen en
beoordeeld. Dit rapport is reeds in uw bezit. Uit het voortgangsrapport (rapport
van Bodemzorg, projectnummer 3 10011-001, datum 1 mei 2001) blijkt het
volgende.

De grondwaterverontreiniging bestaat hoofdzakelijk uit ammonium. De
verontreinigingen kunnen opkwellen in de poldersloten. Omwonenden hebben
aangegeven geuroverlast te ondervinden. Mogelijk is sprake van ecologische
risico’s. Bodemzorg beveelt aan deze in kaart te brengen en mogelijke
oplossingen te onderzoeken.

Wij staan achter de inhoud van het rapport van Bodemzorg en de aanbevelingen
die zij doet. Het ecologisch onderzoek heeft Bodemzorg reeds in gang gezet.

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan Bodemzorg en de Inspectie
Milieuhygiëne Noord-West.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Min van bureau
Bodemsanering, telefoon 023-5 14 3692.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens de7en

Internet: wwwnoord-hollandnl
E-meil: POSt@nOord-hollandnl

ZIJ
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Datum
FEB. 2002 Ons kenmerk 2002-2133

Onderwerp Wet bodembescherming, locatie ‘t Homtje te Texel, Noord- olland
projectcode NH1320/0002/45 1.

t14ç;1
Bezoekadres

Gemeente Texel Houtptein 33

Afclelino Haarlem

1-UaLUuS 20U
Postadres

1790 AE DEN BURG Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Tel (023)5143143

Fax (023)5143030

VERZONDEN
Afdeling Milieubeheer en Bodemsanering Bijtage(n) 1

19 FEB 2002
Behandeld door Telefoon Uw kenmerk

Hierbij berichten wij u dat wij een taxatierapport van de nazorgvoorzieningen ter
plaatse van de Stortplaats ‘t Homtje te Texel hebben ontvangen. Dit rapport is in
onze opdracht door de firma Bodemzorg vervaardigd en is als bijlage bij deze
brief gevoegd.

Het taxatierapport beschrijft de benodigde kosten voor groot onderhoud en
vervanging van nazorgvoorzieningen. In de huidige ISV-periode is dit volgens de
taxatie van Bodemzorg niet aan de orde.

Wij wijzen u er op dat u voor volgende ISV-perioden zelf zorg dient te dragen
voor het aanvragen en reserveren van de benodigde fmanciën voor het verrichten
van groot onderhoud en vervangingen van de nazorgvoorzieningen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Min van bureau
Bodemsanering, telefoon 023-514 3692.

Hoogachtend
- .r,’.’O

Intemet: wwwnoord.haltand.nI
E-mait post@noord-holtand.nI



TAXATIERAPPORT NAZORG

Monitorîng verontreinigingssituatie

Stortplaats ‘t Horntje te Texel

NH/320/0002/450

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Projectnummer: 210200-000

Kenmerk: JR0/NvW/2001 .03050/BOD

Projectleider:

Afdeli ngshoofd:

d .d,

Bodemzorg maakt deel uit van NV Afvalzorg en is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm EN

lSO-9001:2000, de veiligheidsnorm VCA** en de milieunorm EN-lSO-14007. De aandacht van Bodemzorg voor kwaliteit,

arbeidsomstandigheden en milieu wordt zoveel als mogelijk geïntegreerd in de bedrijfsvoering, waarbij de doelen meetbaar

worden gemaakt.

Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval onder de

aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en

nazargtechnieken.

Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en ervaring streven naar het

toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
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1. INLEIDING 

Op 22 mei 2001 heeft Provincie Noord-Holland aan Bodemzorg opdracht verleend om de waarde te 
bepalen van voorzieningen, zoals deze op diverse sanerings- en nazorglocaties in de Provincie 
Noord-Holland zijn aangebracht. 

Per 1 januari 2001 zijn in Noord-Holland de bodemsaneringstaken in het kader van ISV overgegaan 
van provincie naar gemeente. Een aantal gemeenten is daardoor opdrachtgever geworden van 
monitoring en nazorg van binnen haar grondgebied gelegen saneringslocaties. De gemeenten zijn 
daarmee eigenaar geworden van de voorzieningen die op desbetreffende locaties aanwezig zijn. 
Als eigenaar berust bij hen de taak om de voorzieningen in goede staat te houden. 

Met een taxatie wil Provincie Noord-Holland inzicht verschaffen in de omvang van eventueel te 
maken reserveringen voor herinvestering en onderhoud van het huidige voorzieningenbestand. Dit 
taxatierapport verschaft inzicht in de volgende aspecten: 
• nieuwwaarde van de voorzieningen op basis van actuele normbedragen; 
• (rest)waarde van de aanwezige voorzieningen; 
• verwachte restduur van de nazorg; 
• benodigde reservering ter bekostiging van onderhoud en noodzakelijke vervangingen; 
• kosten van periodiek en groot onderhoud; 
• jaarlijks te reserveren budget inzake groot onderhoud en herinvesteringen. 

De taxatie is uitgevoerd voor 17 nazorglocaties binnen provincie Noord-Holland. De rapportage 
beschrijft de taxatie van de voorzieningen (peilbuizenmeetnet) op Stortplaats ‘t Horntje te Texel 
(NH/320/0002/450). 

m 
BODEMZORG 
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2. TAXATIES 

2.1 Nieuwwaarde 

Uitgangspunten. 
Bij het maken van een taxatie zijn uitgangspunten gehanteerd. Een taxatie blijft een schatting, 
waarbij wordt getracht zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de kosten, benodigd voor de aanleg van 
de voorzieningen. De volgende uitgangspunten zijn aangehouden: 
• geraamde kosten zijn exclusief BTW; 
• bedragen aangegeven in hollandse guldens (NLG) en euro (EUR); 
• effectieve rente (rendement minus prijsindex) 4%; 
• prijspeil 2001; 
• prijzen inclusief 12% algemene kosten, winst en risico; 
• prijzen inclusief 20% directievoering/toezicht op uitvoering 
• prijzen inclusief 4% uitvoeringskosten. 

Aanlegkosten 
De kosten voor aanleg van voorzieningen worden gevormd door de volgende kentallen: 
• planvoorbereiding (bestek, VGM-plan, vergunningen, verzekering) contractvorming, 

apparaatskosten; 
• materiaalkosten; 
• realisatiekosten (grondverzet, montage, et cetera); 
• werkvoorbereiding en —begeleiding in de uitvoeringsfase (uitvoeringskosten); 
• bijkomende kosten van inrichting werkterrein; 
• algemene kosten en winst en risico; 
• directievoering en toezicht op de kwaliteit van de uitvoering. 

Voor onderhavige locatie is een inschatting gemaakt van de kosten, verbonden aan de realisatie 
van de voorzieningen. Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande infrastructuur. Bij vervanging kan 
worden gekozen voor andere, veelal duurdere materialen. Hiervoor wordt gekozen uit het oogpunt 
van duurzaamheid en besparing op het reguliere onderhoud. 

Overige kostenbepalende factoren 
Bij eeuwigdurende nazorg wordt er van uitgegaan dat de voorzieningen een blijvend karakter 
hebben. Bij maatregelen van tijdelijke aard dient rekening te worden gehouden met eisen, 
verbonden aan oplevering van de locatie. Dit betekent dat leidingwerken, putten (deepwells), 
kelders en opstallen na het vervallen van de functie veelal dienen te worden verwijderd. De aan 
verwijdering van tijdelijke voorzieningen verbonden kosten kunnen uiteenlopen. Doorgaans wordt 
besloten de verwijdering slechts ten dele uit te voeren danwel te laten samenvallen met 
reconstructie en herstelwerkzaamheden op een ander tijdstip. Vanwege dit “maatwerk” bestaat 
onvoldoende inzicht in de verwijderingskosten en zijn deze niet in de taxatie meegenomen. 

De taxatie van de voorzieningen voor de nazorg bij stortplaats ‘t Horntje te Texel is uitgewerkt in de 
bijgevoegde bijlagen. Deze bestaan uit een algemene toelichting (1), een berekening van de 
investeringskosten (2) en een berekening van de restwaarde (3). 
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2.2 Huidige restwaarde (2001) 

De restwaarde van voorzieningen is te bepaien met behulp van afschrijving. Op basis van ervaring 

is een gemiddelde functionele gebruiksduur geformuleerd. De gebruiksduur kan variëren door de 
volgende factoren: 
• kwaliteit van de toegepaste materialen; 

• staat van onderhoud; 
• opgetreden schade; 
• wijze van aanleg. 

De nazorg voor Stortplaats ‘t Horntje te Texel bestaat uit het volgen van de verontreinigingssituatie. 
Indien uit jaarlijkse monitoring blijkt dat de grondwaterkwaliteit in een nabijgelegen kwelpolder 
negatief wordt beïnvloed, dienen interveniërende maatregelen te worden getroffen. 

De investeringskosten bij de aanleg van voorzieningen zijn opgebouwd uit de nieuwwaarde van de 
afzonderlijke onderdelen, alsmede alle bijbehorende activiteiten en kosten om de voorzieningen te 
realiseren. De waarde van de onderdelen daalt door het verloren gaan, in ongerede raken of door 
reguliere afschrijving. De restwaarde wordt bepaald aan de hand van sommatie van de actuele 

waarde van de voorzieningen. De kosten van overhead (planvoorbereiding, werkvoorbereiding 
uitvoering, directievoering en toezicht) worden niet bij de bepaling van de restwaarde betrokken. 

Bij het vaststellen van de restwaarde wordt uitgegaan van lineaire afschrijving. Bij een 
afschrijvingstermijn van 30 jaar zal het betreffende onderdeel jaarlijks 1/30 deel van de waarde 

verliezen. 

Voor de toegepaste voorzieningen wordt uitgegaan van standaard-afschrijvingstermijnen, zoals 
opgenomen in tabel 1. Indien op basis van lokale omstandigheden deze termijn afwijkt, is dit voor 
desbetreffende locaties in de taxatie van de restwaarde verwerkt. 

Tabel 1 

onderdeel 

drainage 

deepwell / 
verticale put 

pompen 

schakelkast 

Standaard-afschrijvingstermijnen voorzieningen nazorglocaties 

afschrijvingstermijn 

15 jaar 

15 jaar 

5 jaar 

10 jaar 

toelichting 

de termijn kan met name variëren door de diepteligging ten 
opzichte van de grondwaterstand, de kwaliteit van omhulling en 
omstorting, alsmede de toegepaste materialen  

een deepwellfilter kan versneld verstopt raken door een te hoog 
onttrekkingsdebiet of door chemische instabiliteit van het te 
onttrekken grondwater.   

alle pompen dienen jaarlijks te worden geïnspecteerd en/of 
worden onderhouden. Door vervanging van onderdelen en revisie 
worden kosten gemaakt die in verhouding kunnen staan tot het 

aanbrengen van een nieuwe pomp. Afhankelijk van de chemische 
samenstelling van het te verpompen grondwater kan een pomp 
eerder aan vervanging toe zijn.  

De schakelkast en de in de kast aangebrachte installatie kan 
langdurig storingsvrij functioneren. Door slijtage, corrosie of 
overbelasting kunnen delen van de elektrische installatie defect 

raken.   
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onderdeel 

telemetrische 
procesbesturing 

afschrijvingstermijn 

10 jaar 

toelichting 

De telemetrische installatie bestaat uit een kast met een 
communicatievoorziening, alsmede een PLC. De PLC is voorzien 

van programmatuur. Zowel apparatuur en programmatuur dienen 

te worden onderhouden. Door externe invloeden (bliksem, 
stroomstoring) en langdurig bedrijf kunnen elektronische 
onderdelen defecten gaan vertonen.   

Een inschatting van de afschrijvingstermijnen en de daaruit berekende restwaarde van de 
aanwezige voorzieningen is opgenomen in bijlage 3. 
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3. HERINVESTERINGEN 

Voor de financiering van herstel- of vervangingswerkzaamheden is van belang om te weten op 
welke termijn en hoe vaak deze zullen voorkomen. Bij de aanvraag van budget in het kader van de 
Wet op de Stedelijke Vernieuwing dient zoveel mogelijk inzicht te bestaan in uitgaven, die in de 
aankomende periode noodzakelijk zijn. 

In bijlage 1 is aangegeven dat naar verwachting geen herinvesteringen noodzakelijk zijn. Een en 
ander hangt samen met een eventuele noodzaak tot interventie. Indien onverhoopt toch 
onvoorziene investeringen dienen te worden gedaan, is budgetvorming noodzakelijk, die in het 
kader van de Wet op de Stedelijke Vernieuwing tijdig dient te worden voorbereid. 

BODEMZORG 
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4. ONDERHOUD 

Bij de uitvoering van nazorg is preventief onderhoud noodzakelijk. Zonder onderhoud zullen de 
voorzieningen eerder aan vervanging toe zijn. Bovendien kan het voorkomen dat niet meer aan de 
sanerings- of nazorgdoelstellingen wordt voldaan 

Ten aanzien van de monitoring bestaat onderhoud uit het in goede staat houden van de aanwezige 
peilbuizen. Specifieke onderhoudsactiviteiten, anders dan herstel van beschadigde of verloren 
gegane peilbuizen, worden niet voorzien. 
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BIJLAGEN 

1. Toelichting 

2. Investeringskosten voorzieningen (peiljaar 2001) 

3. Taxatie restwaarde (peiljaar 2001) 



BIJLAGE 1 Toelichting 

Monitoring Stortplaats ’t Horntje - Texel 

Aan de zuidzijde van Texel bevindt zich nabij 't Horntje een voormalige gemeentelijke stortplaats. De stort ligt 
in duingebied aan de Mokbaai. 

Na de sluiting is de stort afgedekt met een kleilaag van circa 1 m dikte. Uit visuele waarneming blijkt dat de 
afdekking niet geheel conform de eisen heeft plaatsgevonden. Plaatselijk ontstaan plassen op de deklaag. 
Ook zijn scheuren geconstateerd. 

Rond de stortplaats zijn monitoringspeilbuizen geplaatst. Doel van de monitoring is om te signaleren of de 
stort de bodemkwaliteit in de omgeving negatief beïnvloedt. Als bedreigd object is genoemd, het nabijgelegen 
poldergebied. 

Feitelijk is sprake van de saneringsvariant Flexibele Emissiebeheersing (FEB). Voor een dergelijke aanpak is 
echter geen duidelijke formulering gegeven van interventie- en limietgrenzen, alsmede de toelaatbare 
kwaliteit van het grondwater bij de bedreigde gebieden. Voorts is niet uitgezocht welke (interventie-) 
maatregelen noodzakelijk zijn, indien zich een ontoelaatbare verspreiding voordoet. 

In het nabij de stort gelegen natuurgebied is vastgesteld dat reeds sprake is van eutrofiëring (overbemesting), 
dat zich onder meer uit in algenbloei in de waterlopen. Voor een dergelijke beïnvloeding zijn geen eenduidige 
normen vastgesteld binnen het kader van de Wet Bodembescherming. 

Voorziene aanpassingen 
Bodemzorg beraadt zich momenteel op de uitvoering van onderzoek naar het kader waarbinnen de 
stortplaats kan worden beoordeeld. 

Kosten herinvestering 
op dit moment niet te specificeren 

Onderhoud 
Op de monitoringlocatie ’t Horntje te Texel bestaat onderhoud uit het in goede staat onderhouden van de 
aanwezige monitoringspeilbuizen. Deze activiteiten (waterpassen, herstel kokers, putjes) worden op 
incidentele basis en in samenloop met de jaarlijkse monitoring ten uitvoer gebracht en zijn derhalve niet 
afzonderlijk te specificeren. 

Budgetvoorstel 
n.v.t. 

i: BODEM . 
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BIJLAGE 2 INVESTERINGSKOSTEN AANLEG VOORZIENINGEN (peiljaar 2001) 

Bodemzorg projectcode 

t Horntje   

210023 

Texel 41.772,00 18.955,31 

totalen LUK 
omschrijving aantal prijs/eenheid subtotalen totalen Hfl 

totaal voorzieningen 
uitvoeringskosten 
ak, w & r 
bouwplaatskosten 
directievoering en toezicht 
planvoorbereiding (bestek, VGM-plan, vergunningen, verzekering) contractvorming, apparaatskosten 

25.200,00 
1.008,00 
3.024.00 

5.040.00 
7.500.00 

11.435,26 
457,41 

1.372,23 
0,00 

2.287,05 
3.403,35 

1. inrichting vanaf maaiveld 

2. onttrekkingsmiddelen 

3. leidingwerk 

4. putten 

5. peilbuizen 
- post materiaal ondiepe filters en kokers 14 fl 
- tot 14 m - mv 14 fl 

6. zuiveringsinstallatie 

7. telemetrie 

8. pompen 

9. appendages 

fl 

fl 

fl 

fl 

400,00 fl 5.600,00 
1.400,00 fl 19.600,00 

fl 25.200,00 

fl 

fl 

fl 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11.435,26 

0,00 

0,00 

0,00 

fl 0,00 



BIJLAGE 3 TAXATIE RESTWAARDE 2001 

Bodemzorg projectcode 

t Horntje   

210023 

Texel 

jaar van aanleg 1998 

fl 17.640,00 8.004,68 

totalen Hfl. totalen EUR omschrijving m euwwaarde atschr.termijn restwaarde 

totaal voorzieningen " 
uitvoeringskosten A 
ak, w & r A 
bouwplaatskosten A 
directievoering en toezicht - fl 
planvoorbereiding (bestek, VGM-plan, vergunningen, verzekering) contractvorming, app fl 

17.640,00 8.004,68 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1. inrichting vanaf maaiveld 
fl 

2. onttrekkingsmiddelen 
fl 

3. leidingwerk 
fl 

4. putten 
fl 

5. peilbuizen 
- post materiaal ondiepe filters en fl 
- tot 14 m - mv fl 

5.600,00 
19.600,00 

10 fl 3.920,00 
10 fl 13.720,00 

fl 17.640,00 

6. zuiveringsinstallatie 
fl 

7. telemetrie 
fl 

8. pompen 

9. appendages 
fl 

fl 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8.004,68 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Bodemzorg maakt deel uit van NV Afvalzorg en is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de milieunorm EN-ISO

14001, 150 9001 en VCA. De aandacht van Bodemzorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu wordt zoveel als

mogelijk geïntegreerd in de bedrijfsvoering, waarbij de doelen meetbaar worden gemaakt.

Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval onder de

aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en

nazorgtechnieken.

Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en ervaring streven naar het

toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
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0. SAMENVATTING 

Bodemzorg heeft, in opdracht van de Gemeente Texel, in 2001 de monitoring uitgevoerd op en 
rondom de voormalige stortplaats 't Horntje. De doelstelling van de monitoring is het beschermen 
van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater van de polders Hoornder Nieuwland en De 
Prins Hendrik Polder en van het duingebied ten noordoosten van het stort. 

Op 12 augustus 1996 heeft de provincie Noord-Holland naar aanleiding van een nader onderzoek 
een Wbb-beschikking afgegeven waarin wordt gesteld dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Er wordt gesteld dat het geval niet urgent is vanwege het ontbreken van 
actuele humane en ecologische risico's. 

De doelstelling van de monitoring luidt: het beschermen van de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater van de polders Hoornder Nieuwland en De Prins Hendrik Polder en van het 
duingebied ten noordoosten van het stort. Het monitoringsysteem moet eventuele 
grondwaterverontreinigingen die zich in de richting van deze gebieden bewegen tijdig signaleren 
zodat maatregelen, gericht op het voorkomen van verontreiniging van de genoemde gebieden, 
kunnen worden getroffen. 

In november 2001 heeft de bemonstering van het monitoringssysteem plaatsgevonden. De 
monsters zijn door een STER-lab geaccrediteerd laboratorium onderzocht. De resultaten zijn 
getoetst aan de vigerende criteria. Het water rondom de voormalige stortplaats is tevens 
onderzocht op macroparameters. Voor deze parameters bestaat geen toetsingscriterium, zodat 
besloten is deze gehalten te vergelijken met de concentraties die bovenstrooms in het water 
voorkomen (ofwel de achtergrondgehalten). 

De resultaten geven aan dat het grondwater lokaal licht verontreinigd is (concentraties tussen 
streef- en tussenwaarde) met benzeen, naftaleen, xylenen en zink. De concentratie 
ammoniumstikstof is op meerdere plaatsen verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
Opvallend is dat nitraat, in tegenstelling tot 2000, niet in het grondwater aangetoond kon worden. 
Of de verhoogde concentraties gevolgen hebben voor de ecologie in het gebied, is niet bekend. 
Bodemzorg heeft inmiddels een studie in gang gezet om inzicht te krijgen in eventuele invloeden. 
Omdat in deze studie seizoensinvloeden meegenomen moeten worden, zal het project doorlopen 
tot na de zomer. Op basis van deze studie kan tevens beter beoordeeld worden of de huidige 
monitoringsdoelstelling kan worden gehandhaafd. 

De hierboven beschreven resultaten geven geen aanleiding om sanerende maatregelen te treffen. 
Het nazorgprogramma zal onveranderd voortgezet worden. 

Tabel 0.1 Uitgevoerde activiteiten in kader nazorgprogramma 
activiteit frequentie uitgevoerd 

Meetprogramma beheerssysteem 
Meten stijghoogten in peilbuizen 1 maal per kwartaal gedaan 

Meet- en inspectieprogramma voorzieningen 
Interpreteren stiiqhooqten in peilbuizen 1 maal per jaar gedaan 
Meetprogramma verontreinigingssituatie 
Bemonsteren en analyseren peilbuizen 1 maal per jaar gedaan 
Meetprogramma omgevingsfactoren 
Geen omgevingsfactoren geïdentificeerd n.v.t. n.v.t. 
Meetprogramma meetmiddelen 
Inspecteren, controleren en waterpassen peilbuizen 1 maal per 2 jaar: in 2001 deeis gedaan** 
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activiteit frequentie uitgevoerd 

Communicatie 
Overleg overheden en betrokkenen 
Opstellen jaarlijks voortgangsrapport 
Rapportage aan waterkwaliteitsbeheerder 

p.m. 
1 maal per jaar 
nvt 

nvt 
gedaan 
nvt 

de peilbuizen zijn nog niet gewaterpast, naar verwachting zal dit in april 2002 gebeuren 
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In 2000 heeft Bodemzorg, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, de bemonstering 
uitgevoerd van het grondwatermonitoringsysteem dat aanwezig is bij de voormalige stortplaats 't 
Horntje te Texel. In het kader van het ISV (Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing) is per 1 
januari 2001 de nazorg van deze locatie overgegaan van de provincie naar de gemeente. Per 1-1- 
2001 is de gemeente Texel opdrachtgever voorde monitoringswerkzaamheden op en rondom 
stortplaats 't Horntje. 

1.2 Doelstelling monitoring 

De doelstelling van de monitoring, zoals vastgelegd in het rapport "Aanleg monitoringsysteem 't 
Horntje Texel, eerste bemonstering" (Iwaco, 12 juli 1999) luidt: het beschermen van de kwaliteit 
van het grond- en oppervlaktewater van de polders Hoornder Nieuwland en De Prins Hendrik 
Polder en van het duingebied ten noordoosten van het stort. Het monitoringsysteem moet 
eventuele grondwaterverontreinigingen die zich in de richting van deze gebieden bewegen tijdig 
signaleren zodat maatregelen, gericht op het voorkomen van verontreiniging van de genoemde 
gebieden, kunnen worden getroffen. 

1.3 Opbouw rapport 

In dit voortgangsrapport worden de resultaten beschreven van de grondwatermonitoring die in 2001 
is uitgevoerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
• hoofdstuk 2: beschikbare gegevens 
• hoofdstuk 3: resultaten monitoring 
• hoofdstuk 4: conclusies en aanbevelingen 
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2. BESCHIKBARE GEGEVENS 

2.1 Beschikbare informatie 

De volgende rapporten en andere relevante stukken zijn bij Bodemzorg aanwezig: 
• Nader onderzoek stortplaats 't Horntje te Texel (NH/320/0002/200). Fugro, november 1995; 
• Monitoringsplan 't Horntje Texel (NH/320/0002/200). Iwaco, 19 mei 1998; 
• Aanleg monitoringsysteem 't Horntje Texel (NH/320/0002/200). Eerste bemonstering. Iwaco, 12 

juli 1999; 
• Notitie voormalige stortplaats 't Horntje te Texel. Bodemzorg, 23 januari 2001, 
• Voortgangsrapport 2000, grondwatermonitoring voormalige stortplaats 't Horntje te Texel, 

Bodemzorg, 1 mei 2001. 

2.2 Historie 

Op basis van archiefstukken van de provincie Noord-Holland (nader onderzoek en monitoringplan) 
kan de historie van de stortplaats als volgt worden gekenschetst. De stortplaats (oppervlakte circa 
3,6 ha) is van 1972 tot medio 1992 door de gemeente in exploitatie geweest als stortplaats voor 
onder andere huishoudelijk afval en bedrijfsafval. De stortplaats is ingericht in een voormalige natte 
duinvallei, die voor het storten is uitgediept. Er is zonder bodembeschermende voorzieningen 
gedeeltelijk in het grondwater gestort. In 1991 is aan de bovenzijde van de afvalstoffen een 
afdeklaag aangebracht bestaande uit 0,3 m klei met daarbovenop 0,7 m zand. 

Op 12 augustus 1996 heeft de provincie Noord-Holland naar aanleiding van een nader onderzoek 
een Wbb-beschikking afgegeven waarin wordt gesteld dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Er wordt gesteld dat het geval niet urgent is vanwege het ontbreken van 
actuele humane en ecologische risico's (bij het destijds heersende bodemgebruik van braakliggend 
terrein) en vanwege het ontbreken van ontoelaatbare verspreidingsrisico's (geen verontreinigingen 
boven de interventiewaarde buiten de stortplaats). De aanwezige verontreinigingen dienen met 
behulp van een monitoringsysteem te worden gecontroleerd. 

Op basis van een in 1998 opgesteld monitoringplan is in 1999 een grondwatermonitoringsysteem 
aangebracht en is in datzelfde jaar een eerste bemonstering van het grondwater uitgevoerd. Het 
jaar 2001 is derhalve het derde jaar dat een monitoringsronde is uitgevoerd. 

2.3 Omgeving stort 

De omgeving van de stortplaats kan als volgt worden omschreven (zie figuur 1 en 2); 
• westen en noorden: polder Hoornder Nieuwland met daarnaast polder Prins Hendrik; 
• noordoosten/oosten: duinen; 
• zuiden/zuidoosten: dijk met daarachter de Mokbaai. 

In de polders ten noorden van de stortplaats bevinden zich enkele boerderijen op een afstand van 
circa 50 tot 275 m afstand van het stort. Door één van de boerderijen wordt een bedrijfsvoering van 
agrarisch natuurbeheer gevoerd. Dit houdt in dat gedurende een bepaalde tijd vee uit de 
biologische dynamische landbouw op het terrein graast. 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de hoogteliggingen. 
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Tabel 2.1: Hoogteliggingen 
Object Hoogte in m t.o.v. NAP 
bovenzijde afdeklaag stort +5,0 tot +10,7(gemiddeld +8,7 m) 
dijk Mokbaai +6 
duinengebied +2 
polder -0,5 

2.4 Bodemopbouw en grondwaterbeweging 

Onder de stortplaats bevindt zich tot NAP -80 m één watervoerend pakket, bestaande uit fijne en 
matige grove zanden met wisselende doorlatendheden. Lokaal komt op een diepte van NAP -1 m 
een kleihoudende laag voor. Het is onduidelijk in hoeverre deze laag onder het stort continu 
voorkomt, hoe groot de dikte is en of deze laag een hydrologische barrière vormt voor de 
verplaatsing van het grondwater onder het stort. Mogelijk is deze laag tijdens het uitdiepen van de 
duinvallei, voorafgaand aan het storten van het afval, geheel of gedeeltelijk verwijderd. 

Het grondwater stroomt in noordelijke richting en kwelt op in de polders. Het ondiepe grondwater 
onder de stortplaats zal alzijdig wegstromen. Verwacht wordt dat geen substantiële verspreiding 
plaatsvindt in zuidelijke richting, waar de stortplaats door een dijk wordt begrensd. 

2.5 Verontreinigingssituatie 

Samengevat komt de verontreinigingssituatie tot en met 2000 neer op het volgende. 

Nader onderzoek 1995 
• verontreinigd percolaat vanuit de stortplaats treedt in de polder uit ais kwelwater; 
• het water in omliggende sloten is verontreinigd met ammonium en CZV; 
• het grondwater is naast bovengenoemde stoffen ook plaatselijk verontreinigend met xyleen 

(boven tussenwaarde), chroom (boven tussenwaarde, natuurlijke, mariene invloed) en 
trichloormethaan (boven streefwaarde). Xyleen vormt een potentieel humaan risico bij 
permeatie van drinkwaterleidingen (overschrijding signaalwaarde voor permeatie in PE- 
leidingen). Er zijn overschrijdingen van interventiewaarden aangetroffen; 

• de afstand van horizontale verspreiding van verontreinigingen is ingeschat op circa 330 m; 
• aanbevolen is onderzoek te doen naar de kwaliteit (PE of PVC) van de drinkwaterleidingen in 

de directe omgeving van de stortplaats. 

Eerste monltoringronde 1999 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• in één filter is zink sterk verhoogd, na herbemonstering is deze verhoging niet meer 

aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties zijn verhoogd; 
• aanbevolen wordt om een referentiepeilbuis bij te plaatsen om de achtergrondgehalten aan 

ammonium te kunnen bepalen. 

Tweede monltoringsronde 2000 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties zijn verhoogd; 
• in een aantal peilbuizen zijn enkele vluchtige aromaten (benzeen, xylenen en naftaleen) licht 

verhoogd (concentraties boven streefwaarde). De in het nader onderzoek genoemde 
concentratie van 10 pg/l voor xylenen, waarboven verhoogd risico is voor permeatie in 
drinkwaterleidingen, wordt niet overschreden 

• in de meeste peilfilters zijn de ammonium- en nitraatconcentraties verhoogd ten opzichte van 
de achtergrondwaarde. De concentraties van nitraat liggen rond de 2 tot 3 mg/l, de 
concentraties ammonium variëren sterk (van 8 tot maximaal 230 mg/l). 
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2.6 Monitoringsysteem 

In 1998 is door Iwaco op basis van het door hen opgestelde monitoringplan een monitoringsysteem 
geïnstalleerd. In 2000 heeft Bodemzorg één referentiepeilbuis bijgeplaatst, conform de 
aanbevelingen uit het rapport van de eerste meetronde. 

Het monitoringsysteem bestaat uit; 
• 12 peilbuizen, nummers 101 tot en met 112; 
• 2 referentiepeilbuizen 113 en 114. met elk twee filters. 

Alle peilbuizen zijn voorzien van twee filters, een ondiep filter op circa 2-4 m-mv en een diep filter 
op circa 11 tot 13 m-mv. 

De peilbuizen zijn op figuur 2 aangegeven. 

In tabel 2.2 is het analysepakket weergegeven, alsmede de signaalwaarden. 

Tabe! 2.2: Analysepakket en signaaiwaarde 
Parameter Dimensie Signaaiwaarde 

Macroparameters en metalen 

ammonium mg/I streefwaarde 1) 

nitraat mg/1 streefwaarde 1) 

arseen Mg/i tussenwaarde 
cadmium pg/i tussenwaarde 
zink ug/i tussenwaarde 

Vluchtige aromaten 

benzeen Mg/i tussenwaarde 
tolueen Mg/i tussenwaarde 
ethylbenzeen Mg/i tussenwaarde 
xylenen mq/i tussenwaarde 
naftaleen Mg/i tussenwaarde 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen Mg/i tussenwaarde 

1> het VROM-toetsingskader van 24/2/2000 (Staatscourant nr. 39) kent geen streefwaarden voor ammonium 
en nitraat. Voorgesteld wordt om uit te gaan van de natuurlijke achtergrondwaarde gemeten in de 
referentiepeilbuizen 
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3. RESULTATEN MONITORING 2001 

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Op 20 november 2001 is het grondwater uit de peilbuizen van het monitoringmeetnet bemonsterd. 
De grondwatermonsters zijn door het laboratorium van ALcontrol (Sterlab-gecertificeerd) 
geanalyseerd op het in tabel 2.1 genoemde analysepakket. 

3.2 Toetsing en beoordeling 

De analyseresultaten zijn vermeld in bijlage 1. De resultaten zijn getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden (respectievelijk s- en i-waarden) uit het VROM-toetsingskader. Tevens is de 
1/2(s+i)-waarde aangegeven (tussenwaarde). 

De toetsing is als volgt aangegeven (met tussen haakjes de wijze van interpreteren): 
* gehalten tussen streefwaarde en 1/2(s+i)-waarde (niet verontreinigd); 
** gehalten tussen 1/4(s+i)-waarde en interventiewaarde (licht verontreinigd); 
*** gehalten boven de interventiewaarde (sterk verontreinigd); 
# gehalten boven de bovengrens toetsingswaarde macroparameters. 

Voor de macroparameters ammonium en nitraat is de toetsing uitgevoerd aan de hand van de 
waarden die in de stroomopwaartse referentiepeilbuizen zijn gemeten. In tabel 3.1 zijn deze 
waarden weergegeven. Getoetst wordt aan de bovengrens. 

Tabel 3.1: Achtergrondwaarde macroparameters afgeleid uit de referentiepeilbuizen 
gerapporteerde range uit 
nader onderzoek 

monitoring 
1999 

monitoring 
2000 

monitoring 
2001 

bovengrens 

ammonium (mg/l) 3,8-5,2 0,16-4,7 5,5-8,1 < 0,5-8,7 8,7 
nitraat (mg/I) 0,73 < d.l. 1) < d.l. < d.l. 0,2 (=d.l. ) 
1) d.l. = detectielimiet 

In tabel 3.2 wordt een samenvatting gegeven van de toetsing van de analyseresultaten. In de tabel 
zijn uitsluitend de peilbuizen opgenomen waar een overschrijding van de toetsingswaarden voor de 
geanalyseerde stoffen is aangetoond. 
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Tabei 3.2: Overzicht overschrijdingen, monitoring 't Horntje november 2001 

Monster Licht verontreinigd 
gehalten >s-waarde 

Licht verontreinigd 
gehalten boven 
achtergrondwaa rde 

Matig 
verontreinigd 
gehalten >t-waarde 

Ernstig 
verontreinigd 
gehalten >i-waarde 

101-a -- -- - -- 

101-b -- -- -- -- 

102-a -- -- -- ~ 

102-b -- -- -- -- 

103-a -- -- -- -- 

103-b - -- -- -- 

104-a -- -- -- -- 

104-b benzeen, naftaleen, 
xylenen 

ammoniumstikstof - -- 

105-a -- -- -- - 

105-b benzeen, xylenen ammoniumstikstof -- -- 

106-a -- ammoniumstikstof -- -- 

106-b benzeen, naftaleen, 
xylenen 

ammoniumstikstof -- -- 

107-a zink ammoniumstikstof -- -- 

107-b benzeen, xylenen ammoniumstikstof -- -- 

108-a -- ammoniumstikstof -- -- 

108-b -- ammoniumstikstof -- -- 

109-a -- ammoniumstikstof -- -- 

109-b -- ammoniumstikstof -- -- 

110-a zink ammoniumstikstof -- -- 

110-b -- - -- -- 

111-a -- ammoniumstikstof -- -- 

111-b -- -- -- ~ 

112-a -- -- -- -- 

112-b -- -- -- -- 

s-waarde = streefwaarde 
t-waarde = tussenwaarde ((s+i)/2) 
i-waarde - interventiewaarde 
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Uit tabel 3.2 blijkt het volgende: 
• in de peilbuizen 104b. 105b, 106b en 107b zijn enkele vluchtige aromaten (benzeen, xylenen 

en naftaleen) licht verhoogd (concentraties boven streefwaarde). De in het nader onderzoek 
genoemde concentratie van 10 pg/l voor xylenen, waarboven verhoogd risico is voor permeatie 
in drinkwaterleidingen, wordt niet overschreden; 

• de concentraties aan zware metalen ruimschoots voldoen aan de vigerende normen, behalve 
de concentratie zink in peilbuizen 107a en 110a. De overschrijding voor de concentratie zink 
blijft bij een overschrijding van de streefwaarde; 

• in de meeste peiifilters zijn de ammoniumconcentraties verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. De concentraties variëren sterk (van <0,5 tot maximaal 180 mg/I); 

• in tegenstelling tot 2000, is in geen enkele peilbuis nitraat boven de detectiegrenswaarde 
gevonden. 

3.3 Beoordeling verspreidingsrisico en toetsing aan monitoringdoelsteliingen 

Microparameters 
Aangezien van de onderzochte metalen, vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen 
geen gehalten boven de interventiewaarden zijn aangetroffen, is er in de zin van de Wet 
bodembescherming geen verspreidingsrisico voor deze stoffen. Ook de in het monitoringplan 
geformuleerde signaalwaarden voor deze stoffen worden niet overschreden; de gehalten liggen 
ruim beneden de tussenwaarde. Getoetst aan de monitoringdoelstelling, bescherming van het 
grond- en oppervlaktewater in de stroomafwaarts gelegen polders, wordt voor wat betreft 
verspreiding van deze stoffen via het grondwater aan de doelstelling voldaan. Over het 
oppervlaktewater kan geen uitspraak worden gedaan omdat dit medium niet tot het 
monitoringsysteem behoort. Gezien de lage concentraties die in het grondwater zijn aangetroffen, 
is een beïnvloeding van het oppervlaktewater met deze stoffen niet waarschijnlijk. 

Macroparameters 
Voor de onderzochte macroparameters ammonium en nitraat zijn signaalwaarden geformuleerd die 
zijn afgeleid van de gehalten gemeten in de referentiepeilbuizen. In de meeste peilbuizen worden 
de signaalwaarde voor ammonium overschreden. De grootste overschrijdingen worden gemeten in 
de peilbuizen 104-b, 105-b, 106-b en 107-b. Het betreft hier de diepere filters (11 tot 13 m beneden 
maaiveld). De signaalwaarde voor ammonium (8,7 mg/I) wordt in deze peilbuizen met een factor 10 
a 20 overschreden. De genoemde peilbuizen liggen ten noorden van de voormalige stortplaats in 
de polder Hoornder Nieuwland. Dit betekent dat voor deze stof niet wordt voldaan aan de 
monitoringdoelstelling voor wat betreft verspreiding van ammonium via het grondwater. De omvang 
van de verspreiding in horizontale en verticale richting is niet bekend. 

Opvallend aan de onderzoeksresultaten is de afwezigheid van nitraat in het grondwater. In 2000 
werden nog concentraties waargenomen tot 3,7 mg/I, terwijl in 2001 alle gehalten onder de 0,2 mg/I 
(detectiegrens) lagen. Voor deze afname zijn enkele verklaringen mogelijk: 

Bekend is dat bij hogere neerslag de nitraat-concentratie afneemt. Hoewel 2001 relatief nat 
was en de metingen in 2001 in het najaar gedaan zijn, zou dit slechts een kleine invloed 
gehad kunnen hebben op de concentraties nitraat op grotere diepte; 
Door denitrificatie kan het nitraat in anaërobe omstandigheden zijn afgebroken. Het nitraat 
verdwijnt dan in gasvorm (N2, NO2 of N2O); 
Door seizoensinvloeden kunnen de concentraties enigszins fluctueren. Dit heeft 
voornamelijk te maken met het uitrijden van mest. De invloed zal zich echter beperken tot 
het ondiepe grondwater en niet tot het grondwater op grotere diepten. 

De mate van beïnvloeding van het oppervlaktewater met macroparameters is niet bekend, omdat 
het oppervlaktewater niet tot het monitoringsysteem behoort. Uit het modelonderzoek dat in het 
nader onderzoek is uitgevoerd, blijkt dat verontreinigd percolaat in de polder als kwelwater aan het 
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oppervlak kan treden. Door de bewoners van de aangrenzende boerderijen is gerapporteerd dat de 
kwaliteit van het oppervlaktewater in negatieve zin wordt beïnvloed; er is sprake van verkleuring en 
stank van het oppervlaktewater, opborreling van gassen en negatieve effecten op de vegetatie in 
het oppervlaktewater. Bodemzorg is daarom eind 2001 begonnen met het monitoring van de 
concentraties macroparameters in het oppervlaktewater rondom de stortplaats. Omdat er 
seizoensinvloeden worden verwacht, wordt deze monitoring in de winter van 2001-2002 en de lente 
van 2002 herhaald. Daarnaast zal bekeken worden of er effecten zijn van hogere concentraties 
macroparameters op de vegetatie in de polder. Op basis van de vergaarde gegevens denkt 
Bodemzorg dan uitspraken te kunnen doen of de stortplaats invloed heeft op de waterkwaliteit in de 
polder en mogelijk zelfs op de vegetatie in de polder. 

In de peilbuizen ten oosten van de stortplaats op de grens met het duingebied, zijn de 
signaalwaarden voor de macroparameters licht verhoogd. Verspreiding van de onderzochte 
macroparameters naar het duingebied is derhalve beperkt. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit de beschikbare gegevens en de resultaten van de grondwatermonitoring blijkt dat vanuit de 
voormalige stortplaats 't Horntje een negatieve beïnvloeding plaatsvindt van het grondwater en het 
oppervlaktewater ten noorden van de stortplaats. Voor wat betreft de microverontreinigingen 
(zware metalen, vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen) is de beïnvloeding gering. 
Voor wat betreft de anorganische stoffen bevat het grondwater benedenstrooms van de stortplaats 
duidelijke hogere ammoniumconcentraties dan het grondwater in de referentiepeilbuizen (een 
faktor 20 tot 30 hoger). 

De grondwaterverontreiniging bestaat hoofdzakelijk uit ammonium. Humane risico's zijn niet 
aanwezig omdat het grondwater en het oppervlaktewater niet voor menselijke consumptie worden 
gebruikt. Omdat het gebeid gelegen is in een natuurbeheersgebied, bestaan er mogelijk wel 
ecologische risico's. Bodemzorg is daarom eind 2001, in opdracht van de provincie, gestart met 
een onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in de polders. Daarnaast zal onderzocht 
worden of deze kwaliteit van invloed is op de aanwezige vegetatie. Naar verwachting zal het 
onderzoek in de zomer/najaar van 2002 afgerond zijn. De resultaten zullen separaat gerapporteerd 
worden. 

5. LITERATUUR 

Effect van neerslag op nitraat in het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven in 
zandgebieden; gevolgen voor de inrichting van het monitoringnetwerk effecten mestbeleid op 
landbouwbedrijven (MOL), RIVM, nr 714831002, 1997 
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BIJLAGE 1; ANALYSERESULTATEN 

Tabel 1 van 10: Analyseresultaten   

Monster 101-a 101-a 101-b 101-b 102-a 102-a 
Datum analyse 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 
Filtertraject (m -mv) -11 tot-13 -11 tot-13 -2 tot-4 -2 tot-4 -11 tot-13 -11 tot-13 

Macroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/1) 5.1 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 
Nitraat (mg/I) 
Zuurgraad (pH) (- 

<0.2 

2 
35000 
<0,2 
7,8 

4.8 

<0.2 

0,6 
540 
<0,2 
7,3 

3.1 

3.1# 

2,6 
36000 
<0,2 
7,8 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

5.6 
<0.4 
<20 

<5 
<0,4 
27 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen 0.5 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 
Naftaleen <0.2 

<0.2 
0.4 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
cis-1,2-Dichlooretheen 
Tetrachlooretheen 
Trichlooretheen 
VGK (koolwaterstoffen) 
1,2-dichloorethaan 
1,2-dichloorpropaan 
tetrachloormethaan 
1.1.1-trichloorethaan 
1.1.2-trichloorethaan 
trichlooretheen 
chloroform 

<1 
<0.2 
<0.2 
<2.7 

<1 
<0.2 
<0.2 
<2.7 

<1 
0.2 * 
<0.2 
<2.7 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<2,7 
<0,1 
<0,5 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
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Tabel 2 van 10: Analyseresultaten 

Monster 102-b 102-b 103-a 103-a 103-b 103-b 
Datum analyse 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 
Filtertraject (m-mv) -1,55 tot- -1,55 tot- -11 tot- -11 tot- -2 tot-4 -2 tot-4 

2,55 2,55 13 13   

Macro pa ra meters 
Ammoniumstikstof (mg/i) 7.0 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 
Nitraat (mg/I) 
Zuurgraad (pH) (-) 

2.1# 

5,4 
13000 
<0,2 
6,8 

3.5 

2.7# 

3.3 
36000 
<0,2 
7,9 

7.2 

<0.2 

5,7 
1600 
<0,2 
7 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<25 
<2 
<100 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

<5 
<0.4 
<20 

7,9 
<0,4 
<20 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen <0.2 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 
Naftaleen <0.2 

<0.2 
0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

0.3 * 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

0,3* 
<0,2 
0,2 
1.5* 
2 

<0,2 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 
Tetrachlooretheen <0.2 <0.2 
Trichlooretheen <0.2 <0.2 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 <2.7 

<1 
<0.2 
<0.2 
<2.7 
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Tabel 3 van 10: Analyseresultaten 

Monster 104-a 104-a 104-b 104-b 105-a 105-a 
Datum analyse 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 
Filtertraject (m -mv) -11 tot-13 -11 tot-13 -2 tot-4 -2 tot-4 -11 tot-13 -11 tot-13 

Macroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/1) 4.7 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 
Nitraat (mg/1) 
Zuurgraad (pH) (-) 

2.3# 

6,8 
36000 
<0,2 
7,8 

130# 

<0.2 

140# 
3900 
<0,2 
6,9 

8.0 

2.5# 

7,4 
35000 
<0,2 
7,7 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

<5 
<0.4 
<20 

5,7 
<0,4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen <0.2 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 
Naftaleen <0.2 

3.1 * 
0.3 
<0.2 
2.4* 
5.9 
7.1 * 

3,2* 
<0,2 
<0,2 
1* 
4,3 
4,6* 

<0.2 
0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 
Tetrachlooretheen <0.2 <0.2 
Trichlooretheen <0.2 <0.2 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 <2.7 

<1 
<0.2 
<0.2 
<2.7 
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Tabel 4 van 10: Analyseresultaten 

Monster 105-b 105-b 106-a 106-a 106-b 106-b 
Datum analyse 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 
Filtertraject (m -mv) -3 tot -5 -3 tot -5 -11 tot - -11 tot - -2 tot -4 -2 tot -4 
 13 13  

Macroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/1) 230# 180# 5.1 9,1# 120# 89# 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 4200 35000 3400 
Nitraat (mg/l) <0.2 <0,2 2.2# <0,2 <0.2 <0,2 
Zuurgraad (pH) (-) 6,8 7,7 6,9 

Metalen 
As (Arseen) 6.1 9 <5 <50 <5 9,7 
Cd (Cadmium) <0.4 <0,4 <0.4 <4 <0.4 <0,4 
Zn (Zink) <20 <20 <20 <200 <20 <20 

Vluchtige aromaten 
Benzeen 5.1* 3,1* <0.2 <0,2 0.8* 0,9* 
Tolueen 0.3 <0,2 0.3 <0,2 <0.2 <0,2 
Ethylbenzeen <0.2 <0,2 <0.2 <0,2 <0.2 <0,2 
Xylenen 4.0 * 3,6* <0.5 <0,2 0.5 * 0,6* 
Aromaten VAK (BTEXN) 9.4 6,7 <1 <1 1.3 1,5 
Naftaleen 1.1* <0,2 0.2* <0,2 0.6* 2* 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 <1 
Tetrachlooretheen <0.2 <0.2 <0.2 
Trichlooretheen <0.2 <0.2 <0.2 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 <2.7 <2.7 
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Tabel 5 van 10: Analyseresultaten 

Monster 107-a 107-a 107-b 107-b 108-a 108-a 
Datum analyse 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 
Filtertraject (m -mv) -11 tot-13 -11 tot-13 -2 tot-4 -2 tot-4 -11 tot-13 -11 tot-13 

IVlacroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/1) 22# 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 
Nitraat (mg/1) 
Zuurgraad (pH) (-) 

2.2# 

16# 
35000 
<0,2 
7,6 

160# 

2.5# 

130# 
4600 
<0,2 
6,8 

7.0 

1.6# 

29# 
35000 
<0,2 
7,6 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
28* 

<5 
<0.4 
<20 

8,3 
<0,4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen <0.2 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 
Naftaleen <0.2 

2.8 * 
0.2 
<0.2 
1.4 * 
4.4 
<0.2 

2,3* 
<0,2 
<0,2 
1,5* 
3,8 
<0,2 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 
Tetrachlooretheen <0.2 <0.2 
Trichlooretheen <0.2 <0.2 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 <2.7 

<1 
<0.2 
<0.2 
<2.7 
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Tabel 6 van 10: Analyseresultaten 

Monster 
Datum analyse 
Filtertraject (m -mv) 

108-b 108-b 
12-07-00 20-11-01 
-2 tot -4 -2 tot -4 

109-a 109-a 
12-07-00 20-11-01 
-11 tot - -11 tot - 
13 13 

109-b 109-b 
12-07-00 20-11-01 
-3 tot -5 -3 tot -5 

Macroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/1) 24# 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 
Nitraat (mg/1) 
Zuurgraad (pH) (-) 

<0.2 

27# 
1400 
<0,2 
6,8 

22# 

2.9# 

19# 
22000 
<0,2 
7,8 

14# 

<0.2 

9,7# 
1200 
<0,2 
7,4 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

5,2 
<0,4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

<25 
<2 
<100 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0,4 
<20 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen <0.2 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 
Naftaleen <0.2 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

<0.2 
0.3 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 
Tetrachlooretheen <0.2 <0.2 
Trichlooretheen <0.2 <0.2 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 <2.7 

<1 
<0.2 
<0.2 
<2.7 
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Tabel 7 van 10: Analyseresultaten 

Monster 110-a 110-a 110-b 110-b 111-a 111-a 
Datum analyse 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 
Filtertraject (m-mv) -11 tot-13 -11 tot-13 -4,5 tot - -4,5 tot - -11 tot-13 -11 tot-13 

6,5 6^5  

IVIacroparameters 
Ammoniumstlkstot (mg/1) 16# 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 
Nitraat (mg/I) 
Zuurgraad (pH) (-) 

3.7# 

13# 
11000 
<0,2 
7,7 

1.6 

<0.2 

1,2 
880 
<0,2 
7,5 

10# 

2.4# 

8.6 
6300 
<0,2 
7.7 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
81* 

<5 
<0,4 
<20 

<5 
<0.4 
26 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
23 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen 0.2 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 
Naftaleen <0.2 

<0.2 
1.0 
<0.2 
<0.5 
1.2 
<0.2 

<0.2 
0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 
Tetrachlooretheen <0.2 <0.2 
Trichlooretheen <0.2 <0.2 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 <2.7 

<1 
<0.2 
<0.2 
<2.7 
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Tabel 8 van 10: Analyseresultaten 

Monster 
Datum analyse 
Filtertraject (m -mv) 

111-b 111-b 
12-07-00 20-11-01 
-2 tot -4 -2 tot -4 

112-a 112-a 112-b 112-b 
12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 
-11 tot- -11 tot- -2,5 tot- -2,5 tot- 
13 13 4,5 4,5 

Macroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/1) <0.5 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 
Nitraat (mg/I) 
Zuurgraad (pH) (-) 

<0,2 

<0,5 
230 
<0,2 
6,6 

8.4 

1.6# 

6,1 
7300 
<0,2 
7,7 

<0.5 

<0.2 

<0,5 
710 
<0,2 
7,3 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0,4 
<20 

<5 
<0.4 
34 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
25 

<5 
<0,4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen 0.8 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) 1.4 
Naftaleen <0.2 

<0.2 
0.3 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

<0.2 
0.3 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 
Tetrachlooretheen <0.2 <0.2 
Trichlooretheen <0.2 <0.2 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 <2.7 

<1 
<0.2 
<0.2 
<2.7 
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Tabel 9 van 10: Analyseresultaten 

Monster 113-a 113-a 113-b 113-b 114-a 114-a 
Datum analyse 12-07-00 20-11-01 12-07-00 20-11-01 13-09-00 20-11-01 
Filtertraject (m -mv) -11 tot-13 -11 tot-13 -3 tot-5 -3 tot-5 -11 tot-13 -11 tot-13 

Macroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/1) 5.5 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 
Nitraat (mg/l) 
Zuurgraad (pH) {-) 

<0.2 

3,7 
3700 
<0,2 
7,9 

0.5 

<0.2 

<0,5 
580 
<0,2 
7,6 

8.1 

<0,2 

8,7 
35000 
<0,2 
7,7 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0,4 
21 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0,4 
35 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen 0.2 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 
Naftaleen <0.2 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

<0.2 
0.3 
<0.2 
<0.5 
<1 
<0.2 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 
Tetrachlooretheen <0.2 <0.2 
Trichlooretheen <0.2 <0.2 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 <2.7 

<1 
<0.2 
<0.2 
<1 
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Tabel 10 van 10: Analyseresultaten 

Monster 114-b 114-b 
Datum analyse 13-09-00 20-11-01 
Filtertraject (m -mv) -3 tot -5 -3 tot -5 

Wiacroparameters 
Ammoniumstikstof (mg/l) 0,9 0,8 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 33000 
Nitraat (mg/l) <0.2 <0,2 
Zuurgraad (pH) (-) 7,6 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 <50 
<0.4 <4 
<20 <200 

Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen 0.2 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 
Naftaleen <0.2 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
cis-1,2-DiGhlooretheen <1 
Tetrachlooretheen <0.2 
Trichlooretheen <0.2 
VGK (koolwaterstoffen) <1 

Bodemzorg Voortgangsrapport 2001 Monitoring 't Horntje Texel Blad 23 van 23 



BODEMZORG Monitoring 't Horntje, Texel 
1:4000 
210023-mio.dwg 





BODEMZORG 
Meesterlottelaan 301, Postbus 6343, 2001 HH Haarlem 
Telefoon: 023 - 5 534 534 Fax: 023 - 5 534 543 
E-mail: boclemzorg@afval2arg.nl Internet: www.afvalzorg.nl 



.
.

0 m N 0



VOORTGANGSRAPPORT 2002

Grondwatermonitoring 2002
voormalige stortplaats ‘t Horntje
te Texel

NH132010002

.

.
Opdrachtgever : Gemeente Texel

.
Afdeling Milieu

Projectnummer: 210023-201

Kenmerk: OvdKJNvW/2003.00099/BOD

Projectleider.

Afdelïngshoofc4

d.d

Bodemzorg maakt deel uit van NV Afvalzorg en is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de milieunorm EN-ISO

14001, lSO 9001 en VCA**. De aandacht van Bodemzorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu wordt zoveel als
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Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval onder de

aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en

nazorgtechnieken.

Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en ervaring streven naar het

toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
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0. SAMENVATTING 

Bodemzorg voert vanaf 2000 de monitoring uit op en rondom de voormalige stortplaats 't Horntje. 
De doelstelling (volgens het monitoringplan van Wareco, 1998) van de monitoring is het 
beschermen van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater van de polders Hoornder 
Nieuwland en De Prins Hendrik Polder en van het duingebied ten noordoosten van het stort. Het 
monitoringsysteem moet eventuele grondwaterverontreinigingen die zich in de richting van deze 
gebieden bewegen tijdig signaleren zodat maatregelen, gericht op het voorkomen van 
verontreiniging van de genoemde gebieden, kunnen worden getroffen. 

Op 12 augustus 1996 heeft de provincie Noord-Holland naar aanleiding van een nader onderzoek 
een Wbb-beschikking afgegeven waarin wordt gesteld dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Er wordt gesteld dat het geval niet urgent is vanwege het ontbreken van 
actuele humane en ecologische risico's. 

In september 2002 heeft de bemonstering van het monitoringssysteem plaatsgevonden. De 
monsters zijn door een STER-lab geaccrediteerd laboratorium onderzocht. De resultaten zijn 
getoetst aan de vigerende criteria. Het water rondom de voormalige stortplaats is tevens 
onderzocht op macroparameters. Voor deze parameters bestaat geen toetsingscriterium, zodat 
besloten is deze gehalten te vergelijken met de concentraties die bovenstrooms in het water 
voorkomen (ofwel de achtergrondgehalten). 

De resultaten geven aan dat het grondwater lokaal licht verontreinigd is (concentraties tussen 
streef- en tussenwaarde) met benzeen, naftaleen en xylenen. De concentratie ammoniumstikstof is 
op enkele plaatsen verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde, maar de waarden zijn lager 
dan in 2001 en de mate van overschrijding is lager. Nitraat wordt niet in het grondwater 
aangetoond. 

In 2002 is verder onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen die deze macro's hebben op de kwaliteit 
van het oppervlaktewater en de vegetatie in de polder (waar het water opkwelt). Dit onderzoek 
toonde aan dat het oppervlaktewater ten noorden van het stort verrijkt is met ammoniumstikstof, 
fosfaten, stikstof kjeldahl en nitraat. Deze stoffen zijn vrijwel zeker afkomstig van het stort. De 
vegetatie in de polder is onderzocht om inzicht te krijgen of de eutrofiëring van het water heeft 
geleid tot negatieve beïnvloeding van de vegetatie. Uit het onderzoek blijkt een dergelijke link niet 
te maken. Het type vegetatie wordt voornamelijk geleid door de concentratie zout in het water. Het 
onderzoek heeft aangetoond dat er weliswaar invloeden zijn van het stort op het water in de polder, 
maar dat er geen aanwijzingen zijn dat dit invloed heeft op de daar aanwezige vegetatie. 

De hierboven beschreven resultaten geven geen aanleiding om sanerende maatregelen te treffen. 
Het nazorgprogramma zal onveranderd voortgezet worden. 
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Tabel 0.1 Uitgevoerde activiteiten in kader nazorgprogramma 
activiteit frequentie uitgevoerd 

Meetprogramma beheerssysteem 
Meten stijghoogten in peilbuizen 1 maal per jaar gedaan 

Meet- en inspectieprogramma voorzieningen 
Interpreteren stijghoogten in peilbuizen 1 maal per jaar gedaan 
Meetprogramma verontreinigingssituatie 
Bemonsteren en analyseren peilbuizen 1 maal per jaar gedaan 
Meetprogramma omgevingsfactoren 
Geen omgevingsfactoren geïdentificeerd n.v.t. n.v.t. 
Meetprogramma meetmiddelen 
Inspecteren, controleren en waterpassen peilbuizen 1 maal per 2 jaar: in 2003 gedaan 
Communicatie 
Overleg overheden en betrokkenen 
Opstellen jaarlijks voortgangsrapport 
Rapportage aan waterkwaliteitsbeheerder 

p.m. 
1 maal per jaar 
nvt 

nvt 
gedaan 
nvt 
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

De stortplaats is van 1972 tot en met 1992 in gebruik geweest voor het storten van huishoudelijk- 
en bedrijfsafval. Er is gewerkt zonder bodembeschermende voorzieningen. 

In 1996 heeft de Provincie Noord-Holland een beschikking afgegeven waarin wordt gesteld dat 
sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. Door het ontbreken van humane en ecologische 
risico's wordt de bodemverontreiniging als niet-urgent gezien. 

Bodemzorg voert vanaf 2000 de monitoring uit van het grondwater op en rondom voormalig 
stortplaats 't Horntje op Texel. Vanaf 2001 wordt dit gedaan in opdracht van de gemeente Texel. 

Vanaf medio 2002 kan de opdrachtgever de voortgang van het project volgen via het internet. De 
gegevens staan op het internetadres www.afvalzorq.nl/nazorqsite. De loginnaam is '210023' en het 
paswoord is 'duinen'. De site wordt eens per kwartaal bijgewerkt. 

1.2 Doelstelling monitoring 

De doelstelling van de monitoring, zoals vastgelegd in het rapport "Aanleg monitoringsysteem 't 
Horntje Texel, eerste bemonstering" (Iwaco, 12 juli 1999) luidt: het beschermen van de kwaliteit 
van het grond- en oppervlaktewater van de polders Hoornder Nieuwland en De Prins Hendrik 
Polder en van het duingebied ten noordoosten van het stort. Het monitoringsysteem moet 
eventuele grondwaterverontreinigingen die zich in de richting van deze gebieden bewegen tijdig 
signaleren zodat maatregelen, gericht op het voorkomen van verontreiniging van de genoemde 
gebieden, kunnen worden getroffen. 

In 2002 is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de invloed van het stort op de 
oppervlaktewaterkwaliteit en vegetatie in de omliggende polders. Doei van dit onderzoek was het 
verkrijgen van informatie óf er een invloed is en, zo ja, hoe groot deze invloed is. 

1.3 Opbouw rapport 

In dit voortgangsrapport worden de resultaten beschreven van de grondwatermonitoring die in 2001 
is uitgevoerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
• hoofdstuk 2: beschikbare gegevens 
• hoofdstuk 3: resultaten monitoring 
• hoofdstuk 4: resultaten aanvullend onderzoek oppervlaktewater en vegetatie 
• hoofdstuk 5: conclusies en aanbevelingen 
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2. BESCHIKBARE GEGEVENS 

2.1 Beschikbare informatie 

De volgende rapporten en andere relevante stukken zijn bij Bodemzorg aanwezig: 
• Nader onderzoek stortplaats 't Horntje te Texel (NH/320/0002/200). Fugro, november 1995; 
• Monitoringsplan 't Horntje Texel (NH/320/0002/200). Iwaco, 19 mei 1998; 
• Aanleg monitoringsysteem 't Horntje Texel (NH/320/0002/200). Eerste bemonstering. Iwaco, 12 

juli 1999; 
• Notitie voormalige stortplaats 't Horntje te Texel. Bodemzorg, 23 januari 2001, 
• Voortgangsrapport 2000, grondwatermonitoring voormalige stortplaats 't Horntje te Texel, 

Bodemzorg, 1 mei 2001. 

2.2 Historie 

Op basis van archiefstukken van de provincie Noord-Holland (nader onderzoek en monitoringplan) 
kan de historie van de stortplaats als volgt worden gekenschetst. De stortplaats (oppervlakte circa 
3,6 ha) is van 1972 tot medio 1992 door de gemeente in exploitatie geweest als stortplaats voor 
onder andere huishoudelijk afval en bedrijfsafval. De stortplaats is ingericht in een voormalige natte 
duinvallei, die voor het storten is uitgediept. Er is zonder bodembeschermende voorzieningen 
gedeeltelijk in het grondwater gestort. In 1991 is aan de bovenzijde van de afvalstoffen een 
afdeklaag aangebracht bestaande uit 0,3 m klei met daarbovenop 0,7 m zand. 

Op 12 augustus 1996 heeft de provincie Noord-Holland naar aanleiding van een nader onderzoek 
een Wbb-beschikking afgegeven waarin wordt gesteld dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Er wordt gesteld dat het geval niet urgent is vanwege het ontbreken van 
actuele humane en ecologische risico's (bij het destijds heersende bodemgebruik van braakliggend 
terrein) en vanwege het ontbreken van ontoelaatbare verspreidingsrisico's (geen verontreinigingen 
boven de interventiewaarde buiten de stortplaats). De aanwezige verontreinigingen dienen met 
behulp van een monitoringsysteem te worden gecontroleerd. 

Op basis van een in 1998 opgesteld monitoringplan is in 1999 een grondwatermonitoringsysteem 
aangebracht en is in datzelfde jaar een eerste bemonstering van het grondwater uitgevoerd. Het 
jaar 2001 is derhalve het derde jaar dat een monitoringsronde is uitgevoerd. 

2.3 Omgeving stort 

De omgeving van de stortplaats kan als volgt worden omschreven (zie figuur 1 en 2): 
• westen en noorden: polder Hoornder Nieuwland met daarnaast polder Prins Hendrik; 
• noordoosten/oosten: duinen; 
• zuiden/zuidoosten: dijk met daarachter de Mokbaai. 

In de polders ten noorden van de stortplaats bevinden zich enkele boerderijen op een afstand van 
circa 50 tot 275 m afstand van het stort. Door één van de boerderijen wordt een bedrijfsvoering van 
agrarisch natuurbeheer gevoerd. Dit houdt in dat gedurende een bepaalde tijd vee uit de 
biologische dynamische landbouw op het terrein graast. 
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Tabel 2.1 geeft een overzicht van de hoogteliggingen. 

Tabel 2.1: Hoogteliggingen 
Object Hoogte in m t.o.v. NAP 
bovenzijde afdeklaag stort +5,0 tot +10,/(gemiddeld +8,7 m) 
dijk Mokbaai +6 
duinengebied +2 
polder -0,5 

2.4 Bodemopbouw en grondwaterbeweging 

Onder de stortplaats bevindt zich tot NAP -80 m één watervoerend pakket, bestaande uit fijne en 
matige grove zanden met wisselende doorlatendheden. Lokaal komt op een diepte van NAP -1 m 
een kleihoudende laag voor. Het is onduidelijk in hoeverre deze laag onder het stort continu 
voorkomt, hoe groot de dikte is en of deze laag een hydrologische barrière vormt voor de 
verplaatsing van het grondwater onder het stort. Mogelijk is deze laag tijdens het uitdiepen van de 
duinvallei, voorafgaand aan het storten van het afval, geheel of gedeeltelijk verwijderd. 

Het grondwater stroomt in noordelijke richting en kwelt op in de polders. Het ondiepe grondwater 
onder de stortplaats zal alzijdig wegstromen. Verwacht wordt dat geen substantiële verspreiding 
plaatsvindt in zuidelijke richting, waar de stortplaats door een dijk wordt begrensd. 

2.5 Verontreinigingssituatie 

Samengevat komt de verontreinigingssituatie tot en met 2001 neer op het volgende. 

Nader onderzoek 1995 
• verontreinigd percolaat vanuit de stortplaats treedt in de polder uit als kwelwater; 
• het water in omliggende sloten is verontreinigd met ammonium en CZV; 
• het grondwater is naast bovengenoemde stoffen ook plaatselijk verontreinigend met xyleen 

(boven tussenwaarde), chroom (boven tussenwaarde, natuurlijke, mariene invloed) en 
trichloormethaan (boven streefwaarde). Xyleen vormt een potentieel humaan risico bij 
permeatie van drinkwaterleidingen (overschrijding signaalwaarde voor permeatie in PE- 
leidingen). Er zijn overschrijdingen van interventiewaarden aangetroffen; 

• de afstand van horizontale verspreiding van verontreinigingen is ingeschat op circa 330 m; 
• aanbevolen is onderzoek te doen naar de kwaliteit (PE of PVC) van de drinkwaterleidingen in 

de directe omgeving van de stortplaats. 

Eerste monltoringronde 1999 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• in één filter is zink sterk verhoogd, na herbemonstering is deze verhoging niet meer 

aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties zijn verhoogd; 
• aanbevolen wordt om een referentiepeilbuis bij te plaatsen om de achtergrondgehalten aan 

ammonium te kunnen bepalen. 

Tweede monitoringsronde 2000 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties zijn verhoogd; 
• in een aantal peilbuizen zijn enkele vluchtige aromaten (benzeen, xylenen en naftaleen) licht 

verhoogd (concentraties boven streefwaarde). De in het nader onderzoek genoemde 
concentratie van 10 pg/l voor xylenen, waarboven verhoogd risico is voor permeatie in 
drinkwaterleidingen, wordt niet overschreden 
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• in de meeste peilfilters zijn de ammonium- en nitraatconcentraties verhoogd ten opzichte van 
de achtergrondwaarde. De concentraties van nitraat liggen rond de 2 tot 3 mg/1, de 
concentraties ammonium variëren sterk (van 8 tot maximaal 230 mg/1). 

Derde monltoringsronde 2001 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties in het grondwater zijn verhoogd, maar lager dan in 2000; 
• in een aantal peilbuizen zijn enkele vluchtige aromaten (benzeen, xylenen en naftaleen) licht 

verhoogd (concentraties boven streefwaarde). De in het nader onderzoek genoemde 
concentratie van 10 (jg/l voor xylenen, waarboven verhoogd risico is voor permeatie in 
drinkwaterleidingen, wordt niet overschreden; 

• de nitraatconcentraties zijn niet verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. 

2.6 Monitoringsysteem 

In 1998 is door Iwaco op basis van het door hen opgestelde monitoringplan een monitoringsysteem 
geïnstalleerd. In 2000 heeft Bodemzorg één referentiepeilbuis bijgeplaatst, conform de 
aanbevelingen uit het rapport van de eerste meetronde. 

Het monitoringsysteem bestaat uit: 
• 12 peilbuizen, nummers 101 tot en met 112; 
• 2 referentiepeilbuizen 113 en 114. met elk twee filters. 

Alle peilbuizen zijn voorzien van twee filters, een ondiep filter op circa 2-4 m-mv en een diep filter 
op circa 11 tot 13 m-mv. 

De ligging van de peilbuizen is in tekening 1 aangegeven. 

in tabel 2.2 is het analysepakket weergegeven, alsmede de signaalwaarden. 

Tabel 2.2: Analysepakket en signaalwaarde 
Parameter Dimensie Signaalwaarde 

Macroparameters en metalen 

ammonium mg/I streefwaarde 1) 

nitraat mg/l streefwaarde 1) 

arseen Mfl/I tussenwaarde 
cadmium Mg/i tussenwaarde 
zink Mg/i tussenwaarde 

Vluchtige aromaten 

benzeen pg/i tussenwaarde 
tolueen MS/l tussenwaarde 
ethylbenzeen Mg/i tussenwaarde 
xylenen Mg/i tussenwaarde 
naftaleen Mg/i tussenwaarde 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen Mg/i tussenwaarde 

1> het VROM-toetsingskader van 24/2/2000 (Staatscourant nr. 39) kent geen streefwaarden voor ammonium 
en nitraat. Voorgesteld wordt om uit te gaan van de natuurlijke achtergrondwaarde gemeten in de 
referentiepeilbuizen 
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3. RESULTATEN MONITORING 2002 

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Op 11 september 2002 is het grondwater uit de peilbuizen van het monitoringmeetnet bemonsterd. 
De grondwatermonsters zijn door een Sterlab-erkend laboratorium geanalyseerd op het in tabel 2.2 
genoemde analysepakket. 

3.2 Toetsing en beoordeling 

De analyseresultaten zijn vermeld in bijlage 1. De resultaten zijn getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden (respectievelijk s- en i-waarden) uit het VROM-toetsingskader. Tevens is de 
1/2(s+i)-waarde aangegeven (tussenwaarde). 

De toetsing is als volgt aangegeven (met tussen haakjes de wijze van interpreteren): 
gehalten tussen streefwaarde en V2(s+i)-waarde (niet verontreinigd); 
gehalten tussen 1/2(s+i)-waarde en interventiewaarde (licht verontreinigd); 
gehalten boven de interventiewaarde (sterk verontreinigd); 

# gehalten boven de bovengrens toetsingswaarde macroparameters. 

Voor de macroparameters ammonium en nitraat is de toetsing uitgevoerd aan de hand van de 
waarden die in de stroomopwaartse referentiepeilbuizen zijn gemeten. In tabel 3.1 zijn deze 
waarden weergegeven. Getoetst wordt aan de bovengrens. 

Tabel 3.1: Achtergrondwaarde macroparameters afgeleid uit de referentiepeilbuizen 
gerapporteerde 
range uit nader 
onderzoek 

monitoring 
1999 

monitoring 
2000 

monitoring 
2001 

monitoring 
2002 

bovengrens 

ammonium (mq/l) 3,8-5,2 0,16-4,7 5,5-8,1 <0,5-8,7 0,4-9,4 9,4 
nitraat (mg/1) 0,73 <d.l.1) < d.l. < d.l. < d.l. 0,2 (=d.l. ) 
" d.l. = detectielimiet 

In tabel 3,2 wordt een samenvatting gegeven van de toetsing van de analyseresultaten, in de tabel 
zijn uitsluitend de peilbuizen opgenomen waar een overschrijding van de toetsingswaarden voor de 
geanalyseerde stoffen is aangetoond. 
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Tabel 3.2: Overzicht overschrijdingen, monitoring 't Horntje november 2002 

Monster Licht verontreinigd 
gehalten >s-waarde 

Licht verontreinigd 
gehalten boven 
achtergrondwaarde 

Matig 
verontreinigd 
gehalten >t-waarde 

Ernstig 
verontreinigd 
gehalten >i-waarde 

101-a -- -- -- -- 

101-b -- -- -- -- 

102-a -- - -- -- 

102-b - -- -- -- 

103-a ~ -- -- -- 

103-b - -- -- -- 

104-a -- -- -- -- 

104-b benzeen, naftaleen, 
xylenen 

-- -- -- 

105-a -- - - -- 

105-b benzeen, xylenen -- -- -- 

106-a -- -- -- -- 

106-b benzeen, naftaleen, 
xylenen 

ammoniumstikstof -- -- 

107-a -- -- -- -- 

107-b benzeen, xylenen, 
naftaleen 

-- -- - 

108-a -- - - -- 

108-b -- ammoniumstikstof -- -- 

109-a -- -- - -- 

109-b -- -- -- -- 

110-a -- -- -- -- 

110-b - -- -- -- 

111-a -- -- - -- 

111-b -- -- -- -- 

112-a -- -- - -- 

112-b -- -- -- -- 

s-waarde = streefwaarde 
t-waarde = tussenwaarde ((s+i)/2) 
i-waarde = Interventiewaarde 
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Uit tabel 3.2 blijkt het volgende: 
• in de peilbuizen 104b, 105b, 106b en 107b zijn enkele vluchtige aromaten (benzeen, xylenen 

en naftaleen) licht verhoogd (concentraties boven streefwaarde). De waarden liggen in 
dezelfde ordegrootte als in vorige jaren; 

• de concentraties aan zware metalen voldoen ruimschoots aan de vigerende normen; 
• in 2 peilfilters zijn de ammoniumconcentraties verhoogd ten opzichte van de 

achtergrondwaarde. Het aantal peilbuizen waarin de verhoging is aangetroffen, is beduidend 
lager dan in voorgaande jaren. Ook de hoogte van de concentraties is lager dan voorgaande 
jaren; 

• in geen enkele peilbuis wordt nitraat boven de detectiegrenswaarde gevonden. 

3.3 Beoordeling verspreidingsrisico en toetsing aan monitoringdoeistellingen 

Microparameters 
Aangezien van de onderzochte metalen, vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen 
geen gehalten boven de interventiewaarden zijn aangetroffen, is er in de zin van de Wet 
bodembescherming geen verspreidingsrisico voor deze stoffen. Ook de in het monitoringplan 
geformuleerde signaalwaarden voor deze stoffen worden niet overschreden: de gehalten liggen 
ruim beneden de tussenwaarde. Getoetst aan de monitoringdoelstelling, bescherming van het 
grond- en oppervlaktewater in de stroomafwaarts gelegen polders, wordt voor wat betreft 
verspreiding van deze stoffen via het grondwater aan de doelstelling voldaan. 

Over het oppervlaktewater in de polder worden in het volgende hoofdstuk uitspraken gedaan. 

Macroparameters 
Voor de onderzochte macroparameters ammonium en nitraat zijn signaalwaarden geformuleerd die 
zijn afgeleid van de gehalten gemeten in de referentiepeilbuizen. In 2 peilbuizen wordt de 
signaalwaarde voor ammonium overschreden. Het betreft hier de diepere filters van peilbuis 106 en 
108 (11 tot 13 m beneden maaiveld). De signaalwaarde voor ammonium (9,4 mg/I) wordt in deze 
peilbuizen met een factor 2 a 3 overschreden. Vorige jaren overschreden ook de waarden in de 
diepere peilbuizen van 104 t/m 107 de signaalwaarde. Enerzijds liggen de gevonden concentraties 
in vrijwel alle gevallen lager, maar is ook de signaalwaarde hoger dan vorig jaar. De genoemde 
peilbuizen liggen ten noorden van de voormalige stortplaats in de polder Hoornder Nieuwland. Dit 
betekent dat voor deze stof niet wordt voldaan aan de monitoringdoelstelling voor wat betreft 
verspreiding van ammonium via het grondwater. De omvang van de verspreiding in horizontale en 
verticale richting is niet bekend. 

Ook dit jaar zijn de nitraat-concentraties lager dan de detectiegrens. In 2000 werden nog 
concentraties waargenomen tot 3,7 mg/I. Onduidelijk is nog steeds waar deze hogere concentraties 
in 2000 door zijn veroorzaakt. 

In grafiek 3.1 wordt het verloop gegeven van de concentratie ammoniumstikstof in een 
referentiepeilbuis (114) en een peilbuis ten noorden van het stort. Uit de grafiek valt duidelijk af te 
leiden dat de concentraties in peilbuis 116 hoger zijn dan in de referentiepeilbuis, met name de 
diepere peilbuis. Opvallend is wel dat de concentraties in peilbuis 116 lijken af te nemen, terwijl de 
concentraties in de referentiepeilbuis lijken toe te nemen. Of deze trend zich doorzet, zal moeten 
blijken uit toekomstige monitoringsronden. 
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Grafiek 3.1 Concentratieverloop 
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De verspreiding van macro's lijkt voornamelijk noordelijk gericht. Het water in de peilbuizen aan de 
oostzijde is dit jaar zelfs helemaal schoon, terwijl voorgaande jaren slechts lichte verhogingen zijn 
waargenomen. 
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4. ONDERZOEK OPPERVLAKTEWATER EN VEGETATIE IN POLDER 

4.1 Inleiding 

De mate van beïnvloeding van het oppervlaktewater met macroparameters is niet bekend, omdat 
het oppervlaktewater niet tot het monitoringsysteem behoort. Uit het modelonderzoek dat in het 
nader onderzoek is uitgevoerd, blijkt dat verontreinigd percolaat in de polder als kwelwater aan het 
oppervlak kan treden. 

Door de bewoners van de aangrenzende boerderijen is gerapporteerd dat de kwaliteit van het 
oppervlaktewater in negatieve zin wordt beïnvloed. Volgens de bewoners is er sprake van 
verkleuring en stank van het oppervlaktewater, opborreling van gassen en negatieve effecten op de 
vegetatie in het oppervlaktewater. 

De provincie Noord-Holland heeft Bodemzorg opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar 
de mate van beïnvloeding van het oppervlaktewater en vegetatie door het percolaatwater uit het 
stort. 

4.2 Doel 

Doel van dit onderzoek is vast te stellen of er een invloed is van percolaatwater op het 
oppervlaktewater en de vegetatie rondom het stort. 

4.3 Werkzaamheden 

4.3.1 Kwaliteit oppervlaktewater 

Bodemzorg heeft de kwaliteit van het oppervlaktewater gedurende 1 jaar gevolgd. Hierbij is het 
water onderzocht op diverse macroparameters zoals EC, pH, ammoniumstikstof en nitraat. De 
metingen zijn uitgevoerd in november ('01), februari, mei en september. Er is gekozen voor 4 
metingen in plaats van 1, omdat op deze manier eventuele seizoensinvloeden meegenomen 
worden. 

De analyses zijn utgevoerd door een Sterlab-erkend laboratorium. 

4.3.2 Vegetatieopnamen 

Op 23 oktober 2002 zijn 12 vegetatieopnamen gemaakt. In tekening 2 staat weergegeven waar 
deze opnamen gemaakt zijn. Gekozen is om het gebied ten noorden van de stortplaats te 
inventariseren op de aanwezigheid van indicatorsoorten behorende bij een voedselrijke omgeving. 
Per opnamepunt van 3x3 meter is een schatting gemaakt van bedekkingsgraad, positie in het 
landschap, vegetatiestructuur, vegetatietype en expositie. 

Tijdens de opnamen is ook de heer Kikkert geïnterviewd om een betere inschatting te krijgen van 
de klachten en waar deze zich precies voordoen. 
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4.4 Resultaten 

4.4.1 Kwaliteit oppervlaktewater 

In de onderstaande tabel staan de resultaten van het oppervlaktewateronderzoek. In bijlage 3 staat 
een volledig overzicht van de resultaten. In tekening 2 staat weergegeven waar de 
opperviaktewatermonsters zijn genomen. 

Tabel 4.1 Gemiddelde concentraties in de sloten 
IVIacroparameters Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 Punt 5 Punt 6 Punt 7 
Geleidingsvermogen (EC) 
(uS/cm) 
Zuurgraad (pH) (-) 
Chloride (mg/I) 
Nitraat (mg/l) 
Nitriet 
Ammoniumstikstof (mg/l) 
Stikstof Kjeldahl (mg/l) 
Zuurstof (mg/l) 
Fosfaten Ortho (mg/l) 
Fosfaten totaal 

14550 
7,6 

4600 
5,4 
0,8 
0,4 
2,4 
1,8 
0,6 
0,6 

20250 
7,5 

7125 
0,2 
2,8 
8,3 

14,5 
0,3 
2.3 
2.4 

5675 
7,8 

1303 
30,8 

3,1 
47,8 
96,3 

1,4 
0,8 
2,3 

2450 
7,7 

288 
19,2 
0,6 

25,5 
49,8 

0,3 
2.3 
2.4 

2200 
7,6 
245 
7,2 
0,6 

29,5 
53,0 

0,4 
2,0 
2,4 

25250 
7,9 

10175 
0,5 
2,8 
0,3 
1,3 
2,1 
0,8 
0,5 

267,5 
7,5 
62 

0,2 
0,1 
0,2 
1,5 
2,3 
0,1 
0,2 

De monsternamepunten 6 en 7 worden geacht buiten de invloedssfeer te staan van het stort. Dit 
blijkt ook uit de resultaten. De concentraties aan stoffen die hier gerelateerd kunnen worden aan 
het stort, zijn laag. Wel lijkt het monsternemingspunt. 6 onder invloed te staan van zoutwater, 
gezien het hoge gehalte aan chloride en het hoge geleidingsvermogen. 

Uit de resultaten blijkt dat de relatieve concentraties ammoniumstikstof, fosfaten, stikstof kjeldahl 
en nitraat in het water nabij de punten 3, 4 en 5 beduidend hoger zijn dan op andere punten. Bij 
punt 2 geldt dit slechts in mindere mate en dan alleen voor ammoniumstikstof, stikstof kjeldahl en 
fosfaten. 

De resultaten duiden op een verspreiding van ammoniumstikstof, nitraat, fosfaten en stikstof- 
kjeldahl vanuit het stort in noordelijke richting. De hogere concentraties worden gevonden in de 
percelen ten zuiden van de Watermolenweg 12. Het oppervlaktewater aan de west- en oostzijde 
van het stort staat niet onder invloed van uittredend percolaat vanuit het stort. 

Uit de resultaten blijkt verder dat de verontreiniging in het oppervlaktewater naar het noorden toe 
snel verdunt. Nabij bemonsteringspunt 2 zijn de concentraties ammoniumstikstof, stikstof kjeldahl 
en nitraat met minimaal factor 3 gedaald. 

4.4.2 Vegetatieopnamen 

In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de vegetatieopnamen. 

Voor het onderzoeksgebied bestaan afspraken tussen eigenaar/eigenaren en het LNV omtrent het 
beheren van het land. In het gebied wordt beperkt gemaaid om het een natuurlijker voorkomen te 
geven. Er wordt geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen gebruikt. 

In totaal zijn 19 verschillende plantensoorten gevonden in de 12 opnamen. De gevonden soorten in 
het veld zijn indicatorsoorten voor een open, vochtige, voedselrijke, eventueel brakke tot silte en 
eventueel kalkhoudende grond. 
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4.5 Conclusies en advies 

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beïnvloed door het stort. Direct ten noorden van het 
stort treedt water uit met verhoogde concentraties ammoniumstikstof, fosfaten, stikstof kjeldahl en 
nitraat. Aan de west- en oostzijde van het stort is deze invloed minder of zelfs niet meetbaar. De 
concentraties nemen naar het noorden toe snel af Op ca. 400-500 meter ten noorden van het stort 
zijn de concentraties factor 3 tot ruim 100 lager. 

Door het (verschralend) maaibeheer op de locatie is het niet mogelijk uitspraken te doen over de 
invloed van de eutrofiëring op de vegetatie. Daarnaast lijkt het aanwezige zoutgehalte in de bodem 
en het bodemwater van een beduidend grotere invloed op de variatie tussen de verschillende 
opnamepunten dan de voedselrijkheid van de bodem. 

Het gebied ten noorden van het stort is erg vochtig. In zeer vochtige bodems kan denitrificatie 
optreden, doordat zuurstofarme condities overheersen. In dat geval kan nitraat omgezet worden in 
stikstofgas. Dit verklaard mogelijk de gasvorming en luchtbellen in de sloten die de bewoners 
hebben waargenomen. 

De invloed van de eutrofiëring kan op twee manieren worden verkleind; 
1 door het opnemen in het programmabeheer van het regelmatig maaien en verwijderen 

van vegetatie die kenmerkend is voor eutrofiëring, 
2 het op een andere manier bemalen van het oppervlaktewater, waardoor meer 

verversing optreedt. 
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5. CONCLUSIES 

Uit de monitoring van het grondwater blijkt dat, net als in voorgaande jaren, het grondwater ten 
noorden van het stort negatief beïnvloed wordt door dit stort. Voor wat betreft de verhoogde 
concentraties aan vluchtige aromaten vormt dit geen probleem, omdat de concentraties aan deze 
stoffen ruim onder de vigerende normen blijven. De concentraties aan ammoniumstikstof in twee 
peilbuizen ten noorden van het stort zijn hoger dan de achtgrondwaarden. Dit betekent dat op dit 
moment niet voldaan worden aan de nazorgdoelstelling voor wat betreft de verspreiding van 
ammonium. 

Ten noorden van het stort worden beduidend hogere concentraties aan ammoniumstikstof, 
fosfaten, stikstof kjeldahl en nitraat aangetroffen. Het oppervlaktewater staat hier onder invloed van 
het stort. Vier- a vijfhonderd meter ten noorden van het stort zijn de concentraties al flink 
afgenomen (factor drie tot ruim honderd), maar nog steeds hoger dan de achtergrondwaarden. 

Uit de vegetatie opname blijkt dat de vegetatie ten noorden van het stort indicatorsoorten bevat 
voor een open, vochtige, voedselrijke, eventueel brakke tot silte en eventueel kalkhoudende grond. 
Het is niet mogelijk uitspraken te doen over de invloed van de eutrofiëring op de vegetatie. Dit heeft 
te maken met het verschralende maaien van de vegetatie ter plaatse van het stort en, wellicht 
belangrijker, met het feit dat het vegetatietype ter plaatse primair gestuurd wordt door zoutgehalte. 

Bodemzorg Voortgangsrapport 2002 Monitoring 't Horntje Texel Blad 16 van 16 



BIJLAGEN 

1. Stijghoogtemetingen 2000 - 2002 

2. Analyseresultaten monitoring 2000 - 2002 

3. Analyseresultaten oppervlaktewater 2002 

4. Monitoringsprogramma 2003 

5. Vegetatieopnamen 

TEKENINGEN 

1. Overzicht locatie 

2. Overizicht vegetatieopnamepunten 

BODEM7.ORG Voortgangsrapport 2002 - Monitoring 't Horntje Texel bijlage 0, blad 1 van 1 



BIJLAGE 1 Stijghoogten 2000 - 2002 

Tabel 1 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen  

Datum 101-a 101-b 102-a 102-b 103-a 103-b 

11 jul 2000 0,097 -0,035 -0,226 -0,441 -0,082 -0,225 
20 nov 2001 -0,003 0,045 -0,226 -0,321 -0,252 -0,345 
11 sep 2002 0,197 0,025 -0,106 -0,261 -0,182 -0,325 

Tabel 2 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen  

Datum 104-a 104-b 105-a 105-b 106-a 106-b 

11 jul 2000 -0,156 -0,419 -0,197 -0,466 -0,241 -0,413 
20 nov 2001 -0,276 -0,379 -0,307 0,634 -0,371 -0,313 
11 sep 2002 -0,166 -0,369 -0,257 -0,406 -0,331 -0,343 

Tabel 3 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen  

Datum 107-a 107-b 108-a 108-b 109-a 109-b 

11 jul 2000 -0,229 -0,378 -0,204 -0,576 -0,149 -0,249 
20 nov 2001 -0,219 -0,268 -0,224 -0,246 -0,209 -0,099 
11 sep 2002 -0,239 -0,318 -0,254 -0,286 -0,259 -0,199 

Tabel 4 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen  

Datum 110-a 110-b 111-a 111-b 112-a 112-b 

11 jul 2000 -0,059 -0,056 0,024 -2,498 0,065 0,267 
20 nov 2001 -0,119 0,034 -0,046 0,362 0,035 0,387 
11 sep 2002 -0,179 -0,066 -0,106 0,222 0,005 0,237 

Tabel 5 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen  

Datum 113-a 113-b 114-a 114-b 

11 jul 2000 0,066 0,351 
20 nov 2001 0,166 0,561 -0,185 -0,353 
11 sep 2002 0,216 0,461 -0,065 -0,273 
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BIJLAGE 2 Analyseresultaten monitoring 2000-2002 

Tabel 1 van 17. Analyseresultaten (gehalten in ijg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum analyse 

Filtertraject (m -mv)  

101-a 
12-07-00 
-9,68 tot - 
11,68  

101-a 
20-11-01 
-9,68 tot ■ 
11,68 

101-a 
11-09-02 
-9,68 tot - 
11,68 

101-b 
12-07-00 
-0,61 tot - 
2,61 

101-b 
20-11-01 

-0,61 tot • 
2,61 

Macro pa ra meters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 35000 - - 35000 - - 
Zuurgraad (pH) {-) 7.8-- 7.9-- 
Nitraat (mg/1) <0.2 - - <0.2 - - <1 - - 
Ammoniumstikstof (mg/l) 5.1 - - 2.0 - - 2.2-- 

<0.2 ■ 
4.8 - 

540 - - 
7.3 - - 
<0.2 - ■ 
0.6-- 

Metalen 

As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

<50 
<4 
<200 

5.6 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
27 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen 0.5 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 - - 

<0.2 
0.4 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0.2 
Tetrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorathaan 
1,1,2-T richloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 - - 

<1 

<0.2 

<0.2 

<2.7 

PAK 

Naftaleen <0.2 <0.2 
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Tabel 2 van 17. Analyseresultaten (gehalten in ijg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum analyse 

Filtertraject (m -mv)  

101-b 
11-09-02 
-0,61 tot - 
2,61 

102-a 
12-07-00 
-10,94 tot- 
12,94 

102-a 
20-11-01 
-10,94 tot 
12,94 

102-a 
11-09-02 
-10,94 tot- 
12,94 

102-b 
12-07-00 
-1,64 tot ■ 
3,64 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) 
(uS/cm) 500 - 
Zuurgraad (pH) (-) 7.3 - 
Nitraat (mg/I) <1 - 
Ammoniumstikstof (mg/l) 0.5 - 

3.1 
3.1 

36000 - - 
7.8 - - 
<0.2-- 
2.6-- 

41000■ 
7.9-- 
<1 - - 
2.7-- 

2.1 - 
7.0- 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

<50 
<4 
<200 

<5 
<0.4 
<20 

Vluchtige aromaten 

Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Aromaten VAK (BTEXN) 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen 
Tetrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 
Trichlooretheen 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) 

<1 

0.2 

<0.2 

<2.7-- 

<0.1 
<0.1 
<0.5 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
0-- 

<0.1 
<0.1 
<0.5 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
0.0-• 

<1 

<0.2 

<0.2 

<2.7 

PAK 
Naftaleen <0.2 <0.2 
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Tabel 3 van 17. Analyseresultaten (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum analyse 

Filtertraject (m -mv)  

102-b 
20-11-01 
-1,64 tot - 
3,64 

102-b 
11-09-02 
-1,64 tot - 
3,64  

103-a 
12-07-00 
-10,93 tot 
12,93 

103-a 
20-11-01 

-10,93 tot- 
12,93 

103-a 
11-09-02 
-10,93 tot- 
12,93 

Macroparameters 

Geleidingsvermogen (EC) 
(uS/cm) 13000 - - 35000 
Zuurgraad (pH) (-) 6.8 - - 7.9 - - 
Nitraat (mg/I) <0.2-- <1 -- 
Ammoniumstikstof (mg/I) 5.4 - - 2.7 - - 

2.7 
3.5 

36000 
7.9-- 
<0.2-- 
3.3 - - 

36000 
8.0 - - 
<1 -- 
2.9 - - 

Metalen 

As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<25 
<2 
<100 

<25 
<2 
<100 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

<50 
<4 
<200 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Aromaten VAK (BTEXN) 

<0.2 
0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 -- 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen 
T etrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorethaan 
1,1,2-T richloorethaan 
Trichlooretheen 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) 

<1 

<0.2 

<0.2 

<2.7 ■ 

PAK 
Naftaleen <0.2 
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Tabel 4 van 17. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum analyse 

Filtertraject (m -mv)  

103-b 
12-07-00 
-1,33 tot - 
3,33 

103-b 
20-11-01 
-1,33 tot ■ 
3,33 

103-b 
11-09-02 

-1,33 tot- 
3,33 

104-a 
12-07-00 
-10,95 tot ■ 
12,95 

104-a 
20-11-01 
-10,95 tot- 
12,95 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 
Zuurgraad (pH) (-) 
Nitraat (mg/I) <0.2 ■ 
Ammoniumstikstof (mg/I) 7.2 - • 

1600 -- 
7.0 -- 
<0.2-- 
5.7 - - 

1500-■ 
7.0-- 
<1 - - 
2.7-- 

2.3 
4.7- 

36000 - • 
7.8-- 
<0.2-- 
6.8 - - 

Metalen 

As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

7.9 
<0.4 
<20 

10 
<0.4 

55 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 2.0 - - 
Benzeen 0.3 * 0.3 * <0.2 <0.2 
Tolueen <0.2 <0,2 <0.2 <0.2 
Ethylbenzeen <0.2 0.2 <0.2 <0.2 
Xylenen <0.5 1.5* <0.5 <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1-- 2.0 - - <1-- <1 -- 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0.2 
T etrachloormethaan 
1.1.1-Trichloorethaan 
1.1.2-T richloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 - - 

<1 

<0,2 

<0.2 

<2,7 

PAK 
Naftaleen <0,2 <0.2 <0.2 <0.2 
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Tabel 5 van 17. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 104-a 104-b 104-b 104-b 105-a 
Datum analyse 11-09-02 12-07-00 20-11-01 11-09-02 12-07-00 

-10,95 tot- -0,16 tot- -0,16 tot- -0,16 tot- -10,12 tot- 
Filtertraject (m -mv) 12,95 1,84 1,84 1,84 12,12  

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) 
(uS/cm) 33000 
Zuurgraad (pH) (-) 7.8 - - 
Nitraat (mg/1) <1 -- 
Ammoniumstikstof (mg/1) 4.2 - - 

<0.2 
130 - 

3900 ■ 
6.9-- 
<0.2 - 
140 - 

5500 - 
6.9-- 
<1 - - 
8.9 - - 

2,5- 
8.0 - ■ 

Metalen 

As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<50 
<4 
<200 

<5 
<0.4 
<20 

5.7 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

Vluchtige aromaten 

Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Aromaten VAK (BTEXN) 

3.1 * 
0.3 
<0.2 
2.4 * 

5.9-- 

4.2-- 
3.2 * 
<0.2 
<0.2 
1.0 * 
4.3-- 

24-- 

6,9 * 
3,0 
3,0 
11 * 
24-- 

<0,2 
0.2 
<0,2 
<0,5 
<1 - - 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0,2 
T etrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 - 

<1 

<0.2 

<0.2 

<2.7 

PAK 
Naftaleen 7.1 * 4.6 8.0 <0.2 

fSSM BODEMZORG Voortgangsrapport 2002 - 't Horntje texel bijlage 2 - blad 5 van 18 



Tabel 6 van 17. Analyseresultaten (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum analyse 

Filtertraject (m -mv)  

105-a 
20-11-01 
-10,12 tot- 
12,12 

105-a 
11-09-02 
-10,12 tot - 
12,12 

105-b 
12-07-00 
-1,96 tot ■ 
3,96 

105-b 
20-11-01 
-1,96 tot ■ 
3,96 

105-b 
11-09-02 

-1,96 tot ■ 
3,96 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) 
(uS/cm) 35000 • 
Zuurgraad (pH) (-) 7.7 - - 
Nitraat (mg/1) <0.2 - - 
Ammoniumstikstof (mg/I) 7.4 - - 

35000 
7.8-- 
<1 - - 
4.2 - - 

<0.2 
230- 

4200 ■ 
6.8-- 
<0.2 - 
180 - 

5500 
6.9-- 
<1 - - 
8.6 - - 

Metalen 

As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<50 
<4 
<200 

<50 
<4 
<200 

6.1 
<0.4 
<20 

9.0 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 

<20 

Vluchtige aromaten 

Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Aromaten VAK (BTEXN) 

5.1 * 
0.3 
<0.2 
4.0 * 
9.4-- 

6.7-- 
3.1 * 
<0.2 
<0.2 
3.6 * 
6.7-- 

8.1 - ■ 
3.9 * 
0.2 
<0.2 
4.0 * 
8.2-- 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 

1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen 
Tetrachloormethaan 
1.1.1-Trichloorethaan 
1.1.2-T richloorethaan 
Trichlooretheen 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) 

<1 

<0.2 

<0.2 

<2.7 

PAK 
Naftaleen 1.1 <0.2 <0.2 
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Tabel 7 van 17. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum analyse 

Filtertraject (m -mv) 

106-a 
12-07-00 
-10,51 tot- 
12,51 

106-a 
20-11-01 
-10,51 tot - 
12,51 

106-a 
11-09-02 

-10,51 tot - 
12,51 

106-b 106-b 
12-07-00 20-11-01 
-1,49 tot- -1,49 tot 
3,49 3,49 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 
Zuurgraad (pH) (-) 
Nitraat (mg/l) 2.2 - ■ 
Ammoniumstikstof (mg/l) 5.1-■ 

35000 - - 
7.7 - - 
<0.2-- 
9.1 -- 

34000 - - 
7.9-- 
<1 - - 
3.2-- 

<0.2 - - 
120 - - 

3400 - 
6.9 - - 
<0.2 - 
89-- 

Metalen 

As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 

<20 

<50 
<4 
<200 

<50 
<4 
<200 

<5 
<0.4 
<20 

9.7 
<0.4 

<20 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen 0.3 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 - - 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

0.8 * 
<0.2 
<0.2 
0.5* 
1.3 - - 

1.5 - 
0.9 * 
<0.2 
<0.2 
0.6 * 
1.5 - 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0.2 
Tetrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 - - 

<1 

<0.2 

<0.2 

<2.7 - - 

PAK 
Naftaleen 0.2 * <0.2 <0.2 0.6 * 2.0 
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Tabel 8 van 17. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum analyse 

Filtertraject (m -mv)  

106-b 
11-09-02 

-1,49 tot - 
3,49   

107-a 
12-07-00 

-10,53 tot ■ 
12,53 

107-a 
20-11-01 

-10,53 tot- 
12,53 

107-a 
11-09-02 

-10,53 tot ■ 
12,53 

107-b 
12-07-00 

-1,5 tot - 
3,5  

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) 
(uS/cm) 2700 - 
Zuurgraad (pH) (-) 7.0 - - 
Nitraat (mg/I) <1 - - 
Ammoniumstikstof (mg/I) 32 - - 

2,2 - 
22-- 

35000 
7.6-- 
<0.2-- 
16-- 

34000 
7,7 - - 
<1 -- 
4,1 - - 

2,5-- 
160- 

Metalen 

As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0,4 
23 

<5 
<0,4 
<20 

<50 
<4 
28 

<50 
<4 
<200 

<5 
<0,4 

<20 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 1,8-- 
Benzeen 1.1 * <0,2 
Tolueen <0,2 <0.2 
Ethylbenzeen <0.2 <0.2 
Xylenen 0.7 * <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) 1.9-- <1 -- 

2.8 * 
0.2 
<0.2 
1,4 * 
4,4 - • 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen 
T etrachloormethaan 
1.1.1-Trichloorethaan 
1.1.2-T richloorethaan 
Trichlooretheen 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) 

<1 

<0,2 

<0,2 

<2,7 - - 

<1 

<0,2 

<0,2 

<2.7 

PAK 

Naftaleen 1.0 : <0.2 <0.2 
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Tabel 9 van 17. Analyseresultaten (gehalten in ijg/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 107-b 107-b 108-a 108-a 108-a 
Datum analyse 20-11-01 11-09-02 12-07-00 20-11-01 11-09-02 

-10,55 tot - -10,55 tot - -10,55 tot - 
Filtertraject (m -mv) -1,5 tot -3,5 -1,5 tot -3,5 12,55 12,55 12,55  

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) 
(uS/cm) 
Zuurgraad (pH) (-) 
Nitraat (mg/1) 
Ammoniumstikstof (mg/1) 

4600 - - 4900 - - 
6.8-- 6.9-- 
<0.2-- <1 -- 1.6 - - 
130-- 8.9-- 7.0-- 

35000 - - 34000 - - 
7.6-- 7.7-- 
<0.2-- <1-- 
29-- <0.15-- 

Metalen 

As (Arseen) 8.3 <5 <5 <50 <25 
Cd (Cadmium) <0.4 <0.4 <0.4 <4 <4 
Zn (Zink) <20 <20 <20 <200 <200 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Aromaten VAK (BTEXN) 

3.8 - - 5.2 - - 
2.3 * 2.7 * <0.2 
<0.2 0.3 <0.2 
<0.2 <0.2 <0.2 
1.5* 2.2* <0.5 
3.8-- 5.2-- <1-- 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0.2 
Tetrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 • 

PAK 
Naflaleen <0.2 0.9 * <0.2 
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Tabel 10 van 17. Analyseresultaten (gehalten in fjg/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 108-b 108-b 108-b 109-a 109-a 
Datum analyse 12-07-00 20-11-01 11-09-02 12-07-00 20-11-01 

Filtertraject (m -mv) -1,55 tot -3,55 -1,55 tot -3,55 -1,55 tot -3,55 -9,24 tot -11,24 -9,24 tot -11,24 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 1400-- 1600-- 22000- 
Zuurgraad (pH) (-) 6.8 - - 6.9 - - 7.8 - - 
Nitraat (mg/I) <0.2-- <0.2-- <1-- 2.9-- <0.2-- 
Ammoniumstikstof (mg/I) 24 - - 27 - - 23 - - 22 - - 19 - - 

Metalen 

As (Arseen) <5 5.2 <5 <5 <25 
Cd (Cadmium) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <2 
Zn (Zink) <20 <20 48 <20 <100 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 <0.2 
Tolueen <0.2 <0.2 
Ethylbenzeen <0.2 <0.2 
Xylenen <0.5 <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 - - <1 - - 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0.2 <0.2 
T etrachloormethaan 
1.1.1-Tnchloorethaan 
1.1.2-Trichloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 - - <2.7 - - 

PAK 

Naftaleen <0.2 <0.2 
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Tabel 11 van 17. Analyseresultaten (gehalten in jjg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum analyse 

Filtertraject (m -mv) 

109-a 109-b 109-b 109-b 110-a 
11-09-02 12-07-00 20-11-01 11-09-02 12-07-00 

-9,24 tot -11,24-1,18 tot -3,18-1,18 tot -3,18-1,18 tot -3,18-9,8 tot -11,8 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 23000 - 
Zuurgraad (pH) (-) 7.8 - - 
Nitraat (mg/1) <1 - - 
Ammoniumstikstof (mg/I) <0.15-- 

<0,2 - - 
14-- 

1200-- 
7.4-- 
<0,2 - - 
9.7-- 

24000 - - 
7.8 - - 
<1 - - 
5.7-- 

3.7- 
16-- 

Metalen 

As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

<25 
<2 
<100 

<5 
<0.4 
<20 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Aromaten VAK (BTEXN) 

<0.2 
0.3 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

<0.2 
0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0.2 
Tetrachloormethaan 
1.1.1-Trichloorethaan 
1.1.2-T richloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 - • 

<1 

<0.2 

<0.2 

<2.7 

PAK 

Naftaleen <0.2 <0.2 
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Tabel 12 van 17. Analyseresultaten (gehalten in fjg/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 110-a 110-a 110-b 110-b 110-b 
Datum analyse 20-11-01 11-09-02 12-07-00 20-11-01 11-09-02 

Filtertraject (m -mv) -9,8 tot -11,8 -9,8 tot -11,8 -3,34 tot -5,34 -3,34 tot -5,34 -3,34 tot -5,34 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 11000 - - 
Zuurgraad (pH) (-) 7.7 - - 
Nitraat (mg/I) <0.2 - - 
Ammoniumstikstof (mg/I) 13-- 

11000-- 880-- 880-- 
7.8-- 7.5-- 7.5-- 
<1 - - <0.2 - - <0.2 - - <1 - - 

2.7-- 1.6-- 1.2 - - 1.5-- 

Metalen 

As (Arseen) <5 <5 <5 <5 <5 
Cd (Cadmium) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
Zn (Zink) 81 * <20 <20 26 <20 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen 1.0 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) 1.2 - - 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0.2 
Tetrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorethaan 
1,1,2-T richloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 • 

PAK 

Naftaleen <0.2 
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Tabel 13 van 17. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 111-a 111-a 111-a 111-b 111-b 
Datum analyse 12-07-00 20-11-01 11-09-02 12-07-00 20-11-01 

Filtertraject (m -mv) -9,46 tot -11,46 -9,46 tot -11,46 -9,46 tot -11,46 -0,5 tot -2,5 -0,5 tot -2,5 

Macroparameters 

Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 6300 - - 6700 - - 
Zuurgraad (pH) (-) 7.7 - - 7,7 - - 
Nitraat (mg/1) 2.4-- <0.2-- <1 -- 
Ammoniumstikstof (mg/I) 10-- 8.6-- <0.15- 

<0.2 -■ 
<0.5-- 

230 - 
6.6-- 
<0.2 ■ 
<0.5 ■ 

Metalen 

As (Arseen) <5 <5 <5 <5 <5 
Cd (Cadmium) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
Zn (Zink) <20 23 25 <20 34 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 <0.2 
Tolueen 0.2 0.8 
Ethylbenzeen <0.2 <0.2 
Xylenen <0.5 <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1-- 1.4-- 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0.2 <0.2 
T etrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorethaan 
1,1,2-T richloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7-- <2.7 

PAK 

Naftaleen <0.2 <0.2 
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Tabel 14 van 17. Analyseresultaten (gehalten in ijg/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 111-b 112-a 112-a 112-a 112-b 
Datum analyse 11-09-02 12-07-00 20-11-01 11-09-02 12-07-00 

Filtertraject (m -mv) -0,5 tot -2,5 -9,77 tot -11,77-9,77 tot -11,77-9,77 tot -11,77-1,17 tot -3,17 

Macroparameters 

Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm)210 - - 
Zuurgraad (pH) (-) 6.6 - - 
Nitraat (mg/I) <1 - - 
Ammoniumstikstof (mg/I) <0.15-- 

1.6- 
8.4- 

7300 - - 
7.7-- 
<0.2 - - 
6.1 - - 

7700 - - 
7.8-- 
<1 -- 
7.9 - - 

<0.2 
<0.5 

Metalen 

As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 

32 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 

25 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Aromaten VAK (BTEXN) 

<0.2 
0.3 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

<0.2 
0.3 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen 
Tetrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 
Trichlooretheen 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) 

<1 

<0.2 

<0.2 

<2.7 - - 

<1 

<0.2 

<0.2 

<2.7 

PAK 
Naftaleen <0.2 <0.2 
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Tabel 15 van 17. Analyseresultaten (gehalten in ^g/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 112-b 112-b 113-a 113-a 113-a 
Datum analyse 20-11-01 11-09-02 12-07-00 20-11-01 11-09-02 

-1,17 tot- -1,17 tot- -9,21 tot- -9,21 tot- -9,21 tot- 
Filtertraject (m -mv) 3,17 3,17 11,21 11,21 "11.21 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) 
(uS/cm) 710 - - 720 - - 3700 - - 3400 - - 
Zuurgraad (pH) (-) 7.3-- 7.3-- 7.9-- 8.0 -- 
Nitraat (mg/I) <0.2-- <1-- <0.2-- <0.2-- <1 -- 
Ammoniumstikstof (mg/I) <0.5-- <0.15-- 5.5-- 3.7-- 4.0 -- 

Metalen 

As (Arseen) <5 <5 <5 <5 5.5 
Cd (Cadmium) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
Zn (Zink) <20 29 <20 21 <20 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen 0.2 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 - - 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0.2 
T etrachloormethaan 
1.1.1-Trichloorethaan 
1.1.2-Trichloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 - - 

PAK 
Naftaleen <0.2 
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Tabel 16 van 17. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 113-b 113-b 113-b 114-a 114-a 
Datum analyse 12-07-00 20-11-01 11-09-02 13-09-00 20-11-01 

-1,05 tot- -1,05 tot- -1,05 tot- -10,77 tot- -10,77 tot- 
Filtertraject (m -mv) 3,05 3,05 3,05 12,77 12,77  

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 580 - 
Zuurgraad (pH) (-) 7.6 - ■ 
Nitraat (mg/I) <0.2 - - <0.2 ■ 
Ammoniumstikstof (mg/I) 0.5 - - <0.5 ■ 

560- 
7.6 - ■ 
<1 - - 
0.4- 

<0.2 • 
8.1 -■ 

35000 
7.7-- 
<0.2-- 
8.7-- 

Metalen 

As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 

35 

<5 
<0.4 

<20 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen <0.2 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 - - 

<0.2 
0.3 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0.2 
T etrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <2.7 - - 

<1 

<0.2 

<0.2 

<1 -- 

PAK 

Naftaleen <0.2 <0.2 
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Tabel 17 van 17. Analyseresultaten (gehalten in yq/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 114-a 114-b 114-b 114-b 
Datum analyse 11-09-02 13-09-00 20-11-01 11-09-02 

Filtertraject (m -mv) -10,77 tot -12,77 -1,85 tot -3,85 -1,85 tot -3,85 -1,85 tot -3,85 

Macroparameters 

Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 34000 - - 33000 - - 33000 - - 
Zuurgraad (pH) (-) 7.7 - - 7.6 - - 7.7 - - 
Nitraat (mg/I) <1-- <0.2-- <0.2-- <1 -- 
Ammoniumstikstof (mg/l) 9.4-- 0.9 - - 0.8 - - 1.2-- 

Metalen 

As (Arseen) <50 <5 <50 <50 
Cd (Cadmium) <4 <0.4 <4 <4 
Zn (Zink) <200 <20 <200 <200 

Vluchtige aromaten 
Vluchtige aromaten 
Benzeen <0.2 
Tolueen 0.2 
Ethylbenzeen <0.2 
Xylenen <0.5 
Aromaten VAK (BTEXN) <1 - - 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-Dichlooretheen <1 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen <0.2 
Tetrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorethaan 
1,1,2-T richloorethaan 
Trichlooretheen <0.2 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) <1 - - 

PAK 

Naftaleen <0.2 

Toelichting VROM- toetsingskader: 
Gehalte groter dan de streefwaarde; 

** Gehalte groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 
*** Gehalte groter dan de interventiewaarde; 
! Analyseresultaten metalen zijn getoetst aan de toetsingswaarden voor diep grondwater; 

Geen toetsingswaarde gedefinieerd. 

* 
SSii BODEMZORG Voortgangsrapport 2002 - 't Horntje texel bijlage 2 - blad 17 van 18 



Tabel Toetsingskader (gehalten in pg/7, tenzij anders aangegeven).  

Component Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

Metalen 

As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

10 (o) / 7,2 (d) 35 (o) / 33,6 (d) 60 
0,4 (o) / 0,06 (d) 3 (o) / 3,0 (d) 6 

65(o)/ 24(d) 433 (o)/ 412 (d)800 

PAK 
Naftaleen 0,01 35 70 

Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Ethylbenzeen 
Tolueen 
Xylenen 

0,2 
4 
7 
0,2 

15 
77 
503 
35 

30 
150 
1000 
70 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1.1.1-Trichloorethaan 
1.1.2-T richloorethaan 
1,2-Dichloorethaan 
1,2-dichloorpropaan 
Chloroform 
cis-1,2-Dichlooretheen 
Tetrachlooretheen 
T etrachloormethaan 
Trichlooretheen 

0,01 
0,01 
7 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
0,01 
24 

150 
65 
203 
41 
203 
10 
20 
5 
262 

300 
130 
400 
80 
400 
20 
40 
10 
500 
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BIJLAGE 3 Analyseresultaten oppervlaktewater -2002 

Tabel 1 van 6. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 0-1 0-1 0-1 0-1 

Datum analyse 21-11-01 20-02-02 21-05-02 11-09-02 

0-2 

21-11-01 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 7200 14000 20000 17000 17000 

Zuurgraad (pH) (-) 7.4 7.7 7.6 7.7 7.2 
Chloride (mg/1) 2000 4500 6800 5100 6500 
Nitraat (mg/l) 21 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
Nitriet <0.1 <0.1 <2 <1 <0.1 
Ammoniumslikstof (mg/l) <0.5 <0.15 0.7 <0.15 10 
Stikstof Kjeldahl (mg/1) 1.8 1.0 6.3 <0.5 15 
Zuurstof (mg/l) 6.4 0.8 <0.5 
Fosfaten Ortho (mg/l) <0.1 <1 <0.1 <1 2.6 
Fosfaten totaal 0.5 0.3 1.2 0.5 2.1 

Tabel 2 van 6. Analyseresultaten (gehalten in jjg/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 
Datum analyse 20-02-02 21-05-02 11-09-02 21-11-01 20-02-02 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 13000 
Zuurgraad (pH) (-) 7.5 
Chloride (mg/l) 4000 
Nitraat (mg/l) <0.2 
Nitriet <0.1 
Ammoniumstikstof (mg/l) 12 
Stikstof Kjeldahl (mg/l) 12 
Zuurstof (mg/l) 
Fosfaten Ortho (mg/l) 1.4 
Fosfaten totaal 1.5 

30000 
7.7 
11000 
<0.2 
< 10 
9.2 
14 
0.65 
2.8 
3.9 

21000 
7.6 
7000 
<0.2 
< 1 
2.1 
17 

2.2 
2.2 

3200 
7.3 
510 
0.56 
<0.1 
21 
87 
4.3 
<0.1 
0.9 

6000 
7.6 
1500 
2.6 
<0.1 
60 
72 

<1 
1.9 
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Tabel 3 van 6. Analyseresultaten (gehalten in fjg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 0-3 0-3 0-4 0-4 

Datum analyse 21-05-02 11-09-02 21-11-01 20-02-02 

0-4 

21-05-02 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 3500 10000 2000 1600 3100 
Zuurgraad (pH) (-) 8.2 8.0 7.5 7.5 7.8 
Chloride (mg/l) 400 2800 250 190 360 
Nitraat (mg/l) 120 <0.2 5.3 71 <0.2 
Nitriet 11 <1 <0.1 2.0 <0.1 
Ammoniumstikstof (mg/l) 46 64 24 4.1 57 
Stikstof Kjeldahl (mg/l) 71 155 39 11 87 
Zuurstof (mg/l) 1.10 <0.5 0.8 
Fosfaten Ortho (mg/l) <0.1 1.8 1.8 1.0 3.6 
Fosfaten totaal 4.2 2.2 1.6 1.2 3.8 

Tabel 4 van 6. Analyseresultaten (gehalten in jjq/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 0-4 0-5 0-5 0-5 0-5 

Datum analyse 11-09-02 21-11-01 20-02-02 21-05-02 11-09-02 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 3100 1700 1700 3300 2100 
Zuurgraad (pH) (-) 7.8 7.5 7.3 8.0 7.7 
Chloride (mg/l) 350 210 180 360 230 
Nitraat (mg/l) <0.2 1.3 27 <0.2 0.25 
Nitriet <0.1 <0.1 1.3 <1 <0.1 
Ammoniumstikstof (mg/l) 17 22 20 59 17 
Stikstof Kjeldahl (mg/l) 62 36 28 107 41 
Zuurstof (mg/l) 0.8 0.8 
Fosfaten Ortho (mg/l) 2.9 1.2 <1 3.2 2.6 
Fosfaten totaal 2.9 1.1 0.9 4.8 2.8 
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Tabel 5 van 6. Analyseresultaten (gehalten in ijq/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster O-B ref_ 0-6 ref_ 0-6 ref_ 0-6 ref_ 0-7 ref_ 

Datum analyse 21-11-01 20-02-02 21-05-02 11-09-02 21-11-01 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 23000 25000 24000 29000 270 
Zuurgraad (pH) (-) 7,6 7.8 8.1 8.0 6.7 
Chloride (mg/I) 10000 9600 9100 12000 87 
Nitraat (mg/1) 1.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
Nitriet <0.1 <0.1 <10 <1 <0.1 
Ammoniumstikstof (mg/1) 0.5 <0.15 0.3 <0.15 <0.5 
Stikstof Kjeldahl (mg/I) <0.5 1.6 2.7 <0.5 1.1 
Zuurstof (mg/I) 8.0 0.45 8.6 
Fosfaten Ortho (mg/I) <1 <1 <1 
Fosfaten totaal 0.4 0.2 0.7 0.5 0.2 

Tabel 6 van 6. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 0-7 ref_ 0-7 ref_ 0-7 ref_ 
Datum analyse 20-02-02 21-05-02 11-09-02  

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 190 210 400 
Zuurgraad (pH) (-) 7.5 8.0 7.7 
Chloride (mg/1) 38 44 80 
Nitraat (mg/I) <0.2 <0.2 0.22 
Nitriet <0.1 <0.1 <0.1 
Ammoniumstikstof (mg/I) <0.15 <0.15 <0.15 
Stikstof Kjeldahl (mg/I) 0.9 3.5 <0.5 
Zuurstof (mg/1) 0.75 
Fosfaten Ortho (mg/I) <0.1 <0.1 <0.1 
Fosfaten totaal <0.05 0.3 0.2 
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BIJLAGE 5 Vegetatieopnamen 

Opnamenummer 1  Datum: 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 
Riet (poaceae australis) 80 
Paardebloem taraxacum officinale) 5 
Zilverschoon (potentilla anserina) 5 
Witte of rode klaver (trifolium repens/pratense) 5 
Knolboterbloem (ranunculus bulbosus) 3 
Veldzuring (rumex acetosa) 2 
Gras(poaceae) 70 

Vegetatietype Grasland 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaag % Strooisellaag % 
Kruidlaag 90% Kaal bodemoppervlak 10% 

Positie in landschap 
Duin/grasland/sloot/slootkant/berm Sloot/slootkant 
Expositie noord 
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Opnamenummer 2 Datum: 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 

Witte of rode klaver (trifolium repens/pratense) 5 
Knolboterbloem (ranunculus bulbosus) 10 
Veldzuring (rumex acetosa) 10 
Gras (poaceae) 65 

Smalle weegbree 10 

Vegetatietype Grasland 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaag % Strooisellaag % 
Kruidlaag 100% Kaal bodemoppervlak % 

Positie in landschap 
Duin/grasland/sloot/slootkant/berm grasland 
Expositie - 
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Opnamenummer 3 Datum: 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 

Akkerdistel (cirsium arvense) 10 
Smalle weegbree (plantage lancelata) 15 
Hertshoornweegbree (plantago coronopus) 10 
Gras (poaceae) 60 

Vegetatietype gras 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaag % Strooisellaag % 
Kruidlaag 100% Kaal bodemoppervlak % 

Positie in landschap 
Duin/grasland/sloot/slootkant/berm slootkant 
Expositie zuid 
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Opnamenummer 4 Datum: 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 

Hariq wilgenroosje (epilobium hirsutum) 25 

Riet (poaceae australis) 50 
Rietzwenkqras (fastuca arundinacea) 10 
Akkerdistel (cirsium arvense) 2 
Grote Brandnetel (urtica dioica) 3 
Veldzurinq (rumex acetosa) 5 
Gras (poaceae) 5 

Vegetatietype Grasland 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaaq % Strooisellaaq % 
Kruidlaaq 100% Kaal bodemoppervlak % 

Positie in landschap 
Duin/qrasland/sloot/slootkant/berm Grasland 
Expositie - 
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Opnamenummer 5 Datum: 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 

Witte of rode klaver (trifolium repens/pratense) 5 

Smalle weegbree (plantaqo lanceolata) 5 

Krulzurinq (rumex crispus) 5 
Kleine leeuwentand (leontodon saxatilis) 5 
Knolboterbloem (ranunculus bulbosus) 10 
Gras (poaceae) 65 
Kaal 5 

Vegetatietype Grasland 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaag % Strooisellaag % 
Kruidlaag 95% Kaal bodemoppervlak 5% 

Positie in landschap 
Duin/grasland/sloot/slootkant/berm Grasland 
Expositie - 
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Opnamenummer 6 Datum: 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 

Hariq wilgenroosje (epilobium hirsutum) 25 

Riet (poaceae australis) 50 

Grote brandnetel (urtica dioica)) 5 
Gras (poaceae) 15 
Akkerdistel (cirsium arvense) 5 

Vegetatietype - 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaag % Strooisellaag % 
Kruidlaag 100% Kaal bodemoppervlak % 

Positie in landschap 
Duin/grasland/sloot/slootkant/berm Slootkant 
Expositie Zuid 

Voortgangsrapport 2000 - Galvano Neelen te Uitgeest bijlage 2 - blad 6 van 12 
lia BODEMZORG 



Opnamenummer 7 Datum: 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 

Hariq wilgenroosje (epilobium hirsutum) 30 

Riet (poaceae australis) 40 

Grote brandnetel (urtica dioica)) 5 
Knolboterbloem (ranunculus bulbosus) 5 
Heqqenwikke (vicia sepium) 3 
Zilverschoon (potentilla anserina) 2 
Pitrus (juncus effusus) 15 

Vegetatietype - 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaag % Strooisellaag % 
Kruidlaag 100% Kaal bodemoppervlak % 

Positie in landschap 
Duin/grasland/sloot/slootkant/berm grasland 
Expositie — 
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Opnamenummer 8 Datum: 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 

Smalle weegbree (plantage lanceolata) 40 

Akkerdistel (cirsium arvense) 10 
Knolboterbloem (ranunculus bulbosus) 3 
Zilverschoon (potentilla anserina) 2 
Gras(poaceae) 45 

Vegetatietype duin 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaag % Strooisellaag % 
Kruidlaag 100% Kaal bodemoppervlak % 

Positie in landschap 
Duin/grasland/sloot/slootkant/berm duin 
Expositie noord 
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Opnamenummer 9 Datum; 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 

Grote brandnetel (urtica dioica) 40 

Witte dovennetel (lamium album) 30 

Gras (poaceae) 30 

Vegetatietype gras 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaaq % Strooisellaag % 
Kruidlaag 100% Kaal bodemoppervlak % 

Positie in landschap 
Duin/grasland/sloot/slootkant/berm grasland 
Expositie — 
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Opnamenummer 10 Datum: 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 

Riet (poaceae australis) 4 
Pitrus (juncus effusus) 5 

Witte of rode klaver (trifolium repens/pratense) 1 
Knolboterbloem (ranunculus bulbosus) 5 
Veldzuring (rumex acetosa) 5 
Gras (poaceae) 80 

Vegetatietype gras 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaag % Strooisellaag % 
Kruidlaag 100% Kaal bodemoppervlak % 

Positie in landschap 
Duin/grasland/sloot/slootkant/berm grasland 
Expositie — 
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Opnamenummer 11 Datum: 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 

Riet (poaceae australis) 10 
Duizendschoon (dianthus barbatus) 8 

Hariq wilgenroosje (epilobium hirsutum) 80 
Gras (poaceae) 2 

Vegetatietype gras 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaag % Strooisellaag % 
Kruidlaag 100% Kaal bodemoppervlak % 

Positie in landschap 
Duin/grasland/sloot/slootkant/berm slootkant 
Expositie noordoost 
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Opnamenummer 12 Datum: 23-10-02 

Lokatie: 't Horntje 

Vegetatieopname 

Soort Bedekking % 

Riet (poaceae australis) 30 
Zilverschoon (potentilla anserina) 5 
Hariq wilgenroosje (epilobium hirsutum) 5 
Gras(poaceae) 25 
Akkerdistel (cirsium arvense) 5 
Witte of rode klaver (trifolium repens/pratens) 5 
Veldzuring (rumex acetosa) 20 
Smalle weegbree (plantaqo lanceolata) 5 

Vegetatietype gras 

Vegetatiestructuur 
Boomlaag % Moslaag % 
Struiklaag % Strooisellaag % 
Kruidlaag 100% Kaal bodemoppervlak % 

Positie in landschap 
Duin/grasland/sloot/slootkant/berm slootkant 
Expositie noordoost 

BODEMZORG 
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BIJLAGE 4 Monitoringsprogramma 2003 

Tabel B4.11 Nazorgprogramma 2003 
activiteit frequentie 

Meetprogramma beheerssysteem 
Meten stijghoogten in peilbuizen 1 maal per jaar 

Meet- en inspectieprogramma voorzieningen 
Interpreteren stijghoogten in peilbuizen 1 maal per jaar 
Meetprogramma verontreinigingssituatie 
Bemonsteren en analyseren peilbuizen 1 maal per jaar 
Meetprogramma omgevingsfactoren 
Geen omgevingsfactoren geïdentificeerd n.v.t. 
Meetprogramma meetmiddelen 
Inspecteren, controleren en waterpassen peilbuizen 1 maal per 2 jaar: in 2004 
Communicatie 
Overleg overheden en betrokkenen 
Opstellen jaarlijks voortgangsrapport 
Rapportage aan waterkwaliteitsbeheerder 

p.m. 
1 maal per jaar 
nvt 
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VOORTGANGSRAPPORT 2003

Locatie voormalige stortplaats
‘t Horntje te Texel

•
Opdrachtgever Gemeente Texel

Projectnummer: 210023-301

Kenmerk: OVDK/N’AN/2004.0041 3/BOD

Projectleider:

Opgesteld:

Afdelings hoofd

d.d. 20-1-2004

Bodemzorg maakt deel uit van NV ANalzorg Holding en is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de

kwaliteitsnorm EN-lSO-9001:2000, BRL SIKB 2000, de veiligheidsnorm VA en de milieunorm EN-ISO-1 4001. De aan

dacht van Bodemzorg voor kwaliteit, arbeids-omstandigheden en milieu wordt zoveel als mogelijk geïntegreerd in de be

drijfsvoering, waarbij de doelen meetbaar worden gemaakt.

Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval onder de

aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschïedt op basis van geavanceerde monitocings- en

nazorgtechnieken.

Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en ervaring streven naar het

toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
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Inleiding 

1 INLEIDING 

1.1 Inleiding 
De stortplaats 't Horntje is van 1972 tot en met 1992 in gebruik geweest voor het storten van huis- 
houdelijk- en bedrijfsafval. Er is gewerkt zonder bodembeschermende voorzieningen. 

In 1996 heeft de Provincie Noord-Holland een beschikking afgegeven waarin wordt gesteld dat spra- 
ke is van een ernstige bodemverontreiniging. Door het ontbreken van humane en ecologische risico's 
wordt de bodemverontreiniging als niet-urgent gezien. 

Bodemzorg voert vanaf 2000 de monitoring uit van het grondwater op en rondom voormalig stort- 
plaats 't Horntje op Texel. Vanaf 2001 wordt dit gedaan in opdracht van de gemeente Texel. 

Vanaf medio 2002 kan de opdrachtgever de voortgang van het project volgen via het internet. De 
gegevens staan op het internetadres www.afvalzorg.nl/nazorgsite. De loginnaam is '210023' en het 
paswoord is 'duinen'. De site wordt eens per kwartaal bijgewerkt. 

1.2 Doel nazorg 
De doelstelling van de monitoring, zoals vastgelegd in het rapport "Aanleg monitoringsysteem 't Horn- 
tje Texel, eerste bemonstering" (Iwaco, 12 juli 1999) luidt: het beschermen van de kwaliteit van het 
grond- en oppervlaktewater van de polders Hoornder Nieuwland en De Prins Hendrik Polder en van 
het duingebied ten noordoosten van het stort. Het monitoringsysteem moet eventuele grondwaterver- 
ontreinigingen die zich in de richting van deze gebieden bewegen tijdig signaleren zodat maatregelen, 
gericht op het voorkomen van verontreiniging van de genoemde gebieden, kunnen worden getroffen. 

1.3 Opbouw voortgangsrapport 
In dit voortgangsrapport worden de resultaten beschreven van de grondwatermonitoring die in 2003 is 
uitgevoerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
• hoofdstuk 2: beschikbare gegevens; 
• hoofdstuk 3: resultaten werkzaamheden; 
• hoofdstuk 4: conclusies en aanbevelingen. 
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Beschikbare gegevens 

2 BESCHIKBARE GEGEVENS 

2.1 Beschikbare informatie 
De volgende rapporten en andere relevante stukken zijn bij Bodemzorg aanwezig: 
• Nader onderzoek stortplaats 't Horntje te Texel (NH/320/0002/200). Fugro, november 1995; 
• Monitoringsplan 't Horntje Texel (NH/320/0002/200). Iwaco, 19 mei 1998; 
• Aanleg monitoringsysteem 't Horntje Texel (NH/320/0002/200). Eerste bemonstering. Iwaco, 12 

juli 1999; 
• Notitie voormalige stortplaats 't Horntje te Texel. Bodemzorg, 23 januari 2001, 
• Voortgangsrapport 2000, grondwatermonitoring voormalige stortplaats 't Horntje te Texel, Bo- 

demzorg, 1 mei 2001. 
• Voorgangsrapport 2001, grondwatermonitoring voormalige stortplaats 't Horntje te Texel, Bodem- 

zorg, april 2002; 
• Voorgangsrapport 2002, grondwatermonitoring voormalige stortplaats 't Horntje te Texel, Bodem- 

zorg, januari 2003. 

2.2 Historie 
Op basis van archiefstukken van de provincie Noord-Holland (nader onderzoek en monitoringplan) 
kan de historie van de stortplaats als volgt worden gekenschetst. De stortplaats (oppervlakte circa 3,6 
ha) is van 1972 tot medio 1992 door de gemeente in exploitatie geweest als stortplaats voor onder 
andere huishoudelijk afval en bedrijfsafval. De stortplaats is ingericht in een voormalige natte duinval- 
lei, die voor het storten is uitgediept. Er is zonder bodembeschermende voorzieningen gedeeltelijk in 
het grondwater gestort. In 1991 is aan de bovenzijde van de afvalstoffen een afdeklaag aangebracht 
bestaande uit 0,3 m klei met daarbovenop 0,7 m zand. 

Op 12 augustus 1996 heeft de provincie Noord-Holland naar aanleiding van een nader onderzoek 
een Wbb-beschikking afgegeven waarin wordt gesteld dat sprake is van een geval van ernstige bo- 
demverontreiniging. Er wordt gesteld dat het geval niet urgent is vanwege het ontbreken van actuele 
humane en ecologische risico's (bij het destijds heersende bodemgebruik van braakliggend terrein) 
en vanwege het ontbreken van ontoelaatbare verspreidingsrisico's (geen verontreinigingen boven de 
interventiewaarde buiten de stortplaats). De aanwezige verontreinigingen dienen met behulp van een 
monitoringsysteem te worden gecontroleerd. 

Op basis van een in 1998 opgesteld monitoringplan is in 1999 een grondwatermonitoringsysteem 
aangebracht en is in datzelfde jaar een eerste bemonstering van het grondwater uitgevoerd. Het jaar 
2003 is derhalve het vijfde jaar dat een monitoringsronde is uitgevoerd. 

2.3 Omgeving stort 
De omgeving van de stortplaats kan als volgt worden omschreven: 
• westen en noorden: polder Hoornder Nieuwland met daarnaast polder Prins Hendrik; 
• noordoosten/oosten: duinen; 
• zuiden/zuidoosten: dijk met daarachter de Mokbaai. 

In de polders ten noorden van de stortplaats bevinden zich enkele boerderijen op een afstand van 
circa 50 tot 275 m afstand van het stort. Door één van de boerderijen wordt een bedrijfsvoering van 
agrarisch natuurbeheer gevoerd. Dit houdt in dat gedurende een bepaalde tijd vee uit de biologische 
dynamische landbouw op het terrein graast. 
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Beschikbare gegevens 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de hoogteliggingen. 

Tabel 2.1: Hoogteliggingen 
Object Hoogte in m t.o.v. NAP 
bovenzijde afdeklaag stort +5,0 tot +10,7(gemiddeld +8,7 m) 
dijk Mokbaai +6 
duinengebied +2 
polder -0,5 

2.4 Bodemopbouw en grondwaterbeweging 
Onder de stortplaats bevindt zich tot NAP -80 m één watervoerend pakket, bestaande uit fijne en 
matige grove zanden met wisselende doorlatendheden. Lokaal komt op een diepte van NAP -1 m 
een kleihoudende laag voor. Het is onduidelijk in hoeverre deze laag onder het stort continu voor- 
komt, hoe groot de dikte is en of deze laag een hydrologische barrière vormt voor de verplaatsing van 
het grondwater onder het stort. Mogelijk is deze laag tijdens het uitdiepen van de duinvallei, vooraf- 
gaand aan het storten van het afval, geheel of gedeeltelijk verwijderd. 

Het grondwater stroomt in noordelijke richting en kwelt op in de polders. Het ondiepe grondwater on- 
der de stortplaats zal alzijdig wegstromen. Verwacht wordt dat geen substantiële verspreiding plaats- 
vindt in zuidelijke richting, waar de stortplaats door een dijk wordt begrensd. 

2.5 Verontreinigingssituatie 
De monitoringresultaten tussen 1995 en 2002 staan in deze paragraaf beschreven. De resultaten van 
het monitoringjaar waar deze rapportage betrekking op heeft (2003), staat in hoofdstuk 3 beschreven. 
Samengevat komt de verontreinigingssituatie tot en met 2002 neer op het volgende. 

Nader onderzoek 1995 
• verontreinigd percolaat vanuit de stortplaats treedt in de polder uit als kwelwater; 
• het water in omliggende sloten is verontreinigd met ammonium en CZV; 
• het grondwater is naast bovengenoemde stoffen ook plaatselijk verontreinigend met xyleen (bo- 

ven tussenwaarde), chroom (boven tussenwaarde, natuurlijke, mariene invloed) en trichloorme- 
thaan (boven streefwaarde). Xyleen vormt een potentieel humaan risico bij permeatie van drink- 
waterleidingen (overschrijding signaalwaarde voor permeatie in PE-leidingen). Er zijn overschrij- 
dingen van interventiewaarden aangetroffen; 

• de afstand van horizontale verspreiding van verontreinigingen is ingeschat op circa 330 m; 
• aanbevolen is onderzoek te doen naar de kwaliteit (PE of PVC) van de drinkwaterleidingen in de 

directe omgeving van de stortplaats. 

Eerste monitoringronde 1999 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• in één filter is zink sterk verhoogd, na herbemonstering is deze verhoging niet meer aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties zijn verhoogd; 
• aanbevolen wordt om een referentiepeilbuis bij te plaatsen om de achtergrondgehalten aan am- 

monium te kunnen bepalen. 

Tweede monitorlngsronde 2000 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties zijn verhoogd ten opzichte van de referentiepeilbuis; 
• in een aantal peilbuizen zijn enkele vluchtige aromaten (benzeen, xylenen en naftaleen) licht ver- 

hoogd (concentraties boven streefwaarde). De in het nader onderzoek genoemde concentratie 
van 10 pg/l voor xylenen, waarboven verhoogd risico is voor permeatie in drinkwaterleidingen, 
wordt niet overschreden 
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Beschikbare gegevens 

• in de meeste peilfilters zijn de ammonium- en nitraatconcentraties verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. De concentraties van nitraat liggen rond de 2 tot 3 mg/1, de concentraties 
ammonium variëren sterk (van 8 tot maximaal 230 mg/I). 

Derde monitoringsronde 2001 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties in het grondwater zijn verhoogd, maar lager dan in 2000; 
• in een aantal peilbuizen zijn enkele vluchtige aromaten (benzeen, xylenen en naftaleen) licht ver- 

hoogd (concentraties boven streefwaarde). De in het nader onderzoek genoemde concentratie 
van 10 pg/l voor xylenen, waarboven verhoogd risico is voor permeatie in drinkwaterleidingen, 
wordt niet overschreden; 

• de nitraatconcentraties zijn niet verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. 

Vierde monitorlngronde 2002 (grondwater en oppervlaktewater omgeving stort) 
• Het grondwater ten noorden van het stort negatief beïnvloed wordt door het stort, hier worden 

ammoniumstikstof en vluchtige aromaten in verhoogde concentraties waargenomen; 
• ook de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beïnvloed door het stort. Direct ten noorden van 

het stort treedt water uit met verhoogde concentraties ammoniumstikstof, fosfaten, stikstof kjel- 
dahl en nitraat. Aan de west- en oostzijde van het stort is deze invloed minder of zelfs niet meet- 
baar; 

• door het (verschralend) maaibeheer op de locatie is het niet mogelijk uitspraken te doen over de 
invloed van de eutrofiëring van het oppervlaktewater op de vegetatie. Daarnaast lijkt het aanwe- 
zige zoutgehalte in de bodem en het bodemwater van een beduidend grotere invloed op de varia- 
tie tussen de verschillende opnamepunten dan de voedselrijkheid van de bodem. 

2.6 Monitoringsysteem 
In 1998 is door Iwaco op basis van het door hen opgestelde monitoringplan een monitoringsysteem 
geïnstalleerd. In 2000 heeft Bodemzorg één referentiepeilbuis bijgeplaatst, conform de aanbevelingen 
uit het rapport van de eerste meetronde. 

Het monitoringsysteem bestaat uit: 
• 12 peilbuizen, nummers 101 tot en met 112; 
• 2 referentiepeilbuizen 113 en 114. met elk twee filters. 
Alle peilbuizen zijn voorzien van twee filters, een ondiep filter op circa 2-4 m-mv en een diep filter op 
circa 11 tot 13 m-mv. De ligging van de peilbuizen is in tekening 1 aangegeven. 

In tabel 2.2 is het analysepakket weergegeven, alsmede de signaalwaarden, (ander lettertype) 
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Beschikbare gegevens 

Tabel 2.2: Analysepakket en signaalwaarde 
Parameter Dimensie Signaalwaarde 

Macroparameters en metalen 

ammonium mg/I streefwaarde 1) 

nitraat mg/l streefwaarde 1) 

arseen Mg/' tussenwaarde 
cadmium Mg/i tussenwaarde 
zink Mg/i tussenwaarde 

Vluchtige aromaten 

benzeen Mg/i tussenwaarde 
tolueen Mg/i tussenwaarde 
ethylbenzeen Mg/i tussenwaarde 
xylenen Mg/i tussenwaarde 
naftaleen Mg/i tussenwaarde 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen Mg/i tussenwaarde 

" het VROM-toetsingskader van 24/2/2000 (Staatscourant nr. 39) kent geen streefwaarden voor ammonium en 
nitraat. Voorgesteld wordt om uit te gaan van de natuurlijke achtergrondwaarde gemeten in de referentiepeilbui- 
zen 
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Resultaten werkzaamheden 2003 

3 RESULTATEN WERKZAAMHEDEN 2003 

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden 
Op 17 september 2003 is het grondwater uit de peilbuizen van het monitoringmeetnet bemonsterd en 
is de stijghoogte in de peilbuizen vastgesteld. De grondwatermonsters zijn door een Sterlab-erkend 
laboratorium geanalyseerd op het in tabel 2.2 genoemde analysepakket. 

In aanvulling op het reguliere nazorgprogramma is in februari van 2003 Bodemzorg aanwezig ge- 
weest bij herstelwerkzaamheden van de afdeklaag op de noordwest-hoek van het stort (zie 3.2). 

3.2 Schade aan deklaag 
Begin december 2002 heeft het mobiele telefoniebedrijf BEN (nu T-mobile) werkzaamheden uitge- 
voerd aan de noordwestrand van het stort. Tijdens deze werkzaamheden heeft men een deel van de 
afdeklaag afgegraven waarbij stortmateriaal aan het oppervlak kwam te liggen. Dit is in strijd met de 
gebruiksbeperkingen die voor de locatie gelden. Voor de werkzaamheden van BEN was dan ook 
geen vergunning verstrekt. 

BEN heeft de schade in februari 2003 hersteld (circa 12 weken na het ontstaan van de schade). Bo- 
demzorg is bij de herstelwerkzaamheden aanwezig geweest (26-2-2003) en heeft geconstateerd dat 
de kwaliteit van de (nieuwe) afdichting minimaal hetzelfde is als op andere delen van het stort. 

3.3 Toetsing en beoordeling 
De analyseresultaten van de monitoringronde zijn vermeld in bijlage 1. De resultaten zijn getoetst aan 
de streef- en interventiewaarden (respectievelijk s- en i-waarden) uit het VROM-toetsingskader. Te- 
vens is de 1/4(s+i)-waarde aangegeven (tussenwaarde). 

De toetsing is als volgt aangegeven (met tussen haakjes de wijze van interpreteren): 
* gehalten tussen streefwaarde en 1/4(s+i)-waarde (niet verontreinigd); 
** gehalten tussen 1/4(s+i)-waarde en interventiewaarde (licht verontreinigd); 
*** gehalten boven de interventiewaarde (sterk verontreinigd); 
# gehalten boven de bovengrens toetsingswaarde macroparameters. 

Voor de macroparameters ammonium en nitraat is de toetsing uitgevoerd aan de hand van de waar- 
den die in de stroomopwaartse referentiepeilbuizen zijn gemeten. In tabel 3.1 zijn deze waarden 
weergegeven. Getoetst wordt aan de bovengrens. 

Tabel 3.1: Achtergrondwaarde macroparameters afgeleid uit de referentiepeilbuizen 
gerapporteerde 
range uit nader 
onderzoek 

monitoring 
1999 

monitoring 
2000 

monitoring 
2001 

monitoring 
2002 

monitoring 
2003 

bovengrens 

ammonium (mg/i) 3,8-5,2 0,16-4,7 5,5-8,1 < 0,5-8,7 0,4-9,4 0,5-9,2 9,4 
nitraat (mg/l) 0,73 <d.l. 1) < d.l. < d.l. < d.l. < d.l. 0,2 (=d.l. ) 
1> d.l. = detectielimiet 

In tabel 3.2 wordt een samenvatting gegeven van de toetsing van de analyseresultaten. In de tabel 
zijn uitsluitend de peilbuizen opgenomen waar een overschrijding van de toetsingswaarden voor de 
geanalyseerde stoffen is aangetoond. 
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Resultaten werkzaamheden 2003 

Tabel 3.2: Overzicht overschrijdingen, monitoring 't Horntje september 2003 
Monster Licht verontreinigd 

gehalten >s-waarde 
Licht verontreinigd 
gehalten boven achter- 
grondwaarde 

Matig verontreinigd 
gehalten >t-waarde 

Ernstig verontreinigd 
gehalten >i-waarde 

101-a - - - - 

101-b -- - - -- 

102-a - - -- - 

102-b - - - - 

103-a - - - - 

103-b - ammoniumstikstof -- -- 

104-a - - - - 

104-b benzeen, naftaleen, xyle- 
nen 

ammoniumstikstof - - 

105-a -- -- -- - 

105-b benzeen, xylenen - -- - 

106-a - -- - - 

106-b benzeen, naftaleen, xyle- 
nen 

ammoniumstikstof - - 

107-a -- ammoniumstikstof -- - 

107-b benzeen, xylenen ammoniumstikstof - - 

108-a - ammoniumstikstof -- - 

108-b - ammoniumstikstof - - 

109-a - ammoniumstikstof ~ ~ 

109-b -- ammoniumstikstof -- - 

110-a - ammoniumstikstof - - 

110-b - - - - 

111-a - - - - 

111-b - -- -- - 

112-a - -- - - 

112-b - - - - 

s-waarde = streefwaarde 
t-waarde = tussenwaarde ((s+i)/2) 
i-waarde = interventiewaarde 
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Resultaten werkzaamheden 2003 

Uit tabel 3.2 blijkt het volgende: 
in 4 peilbuizen is het grondwater licht verontreinigd met vluchtige aromaten; 
in 10 peilbuizen is de concentratie ammoniumstikstof verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarde; 
de overschrijdingen komen voornamelijk voor aan de noordzijde van het stort, waarbij 
het diepe grondwater in de noordwesthoek de meeste overschrijdingen kent, (tussen 
pb 103 en 109) terwijl het ondiepe grondwater ten noorden van het stort de meeste 
overschrijdingen heeft (tussen pb 106 en 110); 
de concentraties nitraat blijven in alle gevallen onder de detectiegrens; 
de kwaliteit van het grondwater is in hoofdlijnen hetzelfde gebleven als voorgaande 
jaren. Opvallend is alleen de verhoogde concentratie ammoniumstikstof ten opzichte 
van vorig jaar. Hierbij wordt opgemerkt dat de concentraties in 2002 beduidend lager 
waren dan voorgaande jaren. De concentraties in 2003 zijn in dezelfde ordegrootte 
als de periode voor 2002. 

3.4 Verspreiding en monitoringdoelstellingen 

Microparameters 

Aangezien van de onderzochte metalen, vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen 
geen gehalten boven de interventiewaarden zijn aangetroffen, is er in de zin van de Wet bodembe- 
scherming geen verspreidingsrisico voor deze stoffen. Ook de in het monitoringplan geformuleerde 
signaalwaarden voor deze stoffen worden niet overschreden: de gehalten liggen ruim beneden de 
tussenwaarde. Getoetst aan de monitoringdoelstelling, bescherming van het grond- en oppervlak- 
tewater in de stroomafwaarts gelegen polders, wordt voor wat betreft verspreiding van deze stoffen 
via het grondwater aan de doelstelling voldaan. Ander lettertype 

Macroparameters 

Voor de onderzochte macroparameters ammonium en nitraat zijn signaalwaarden geformuleerd die 
zijn afgeleid van de gehalten gemeten in de referentiepeilbuizen. In 10 peilbuizen wordt de signaal- 
waarde voor ammonium overschreden. Het betreft hier de diepere filters van peilbuis 106 en 108 (11 
tot 13 m beneden maaiveld). De genoemde peilbuizen liggen ten noorden van de voormalige stort- 
plaats in de polder Hoornder Nieuwland. Dit betekent dat voor deze stof niet wordt voldaan aan de 
monitoringdoelstelling voor wat betreft verspreiding van ammonium via het grondwater. De omvang 
van de verspreiding in horizontale en verticale richting is niet bekend, vanwege het ontbreken van 
peilbuizen op meerdere diepten en op afstand van het stort. 

Ook dit jaar zijn de nitraat-concentraties lager dan de detectiegrens. In 2000 werden nog concentra- 
ties waargenomen tot 3,7 mg/1. De concentraties zijn al drie jaar significant lager dan in 2000, waar- 
door kan worden geconcludeerd dat de in 2000 gevonden concentratie een uitzondering was. 

In de onderstaande grafieken wordt een overzicht gegeven van het (gemiddelde) concentratieverloop 
ammoniumstikstof in de referentiepeilbuizen en de overige peilbuizen. Voor de overzichtelijkheid is 
ervoor gekozen hier alleen de peilbuizen met de oneven nummering af te beelden. De grafiek geeft 
duidelijk de afwijkende (lagere) waarden in 2002 weer. Daarnaast valt het op dat de concentraties in 
de meest westelijke peilbuizen (101, 103) lager zijn dan de referentiepeilbuizen, de oostelijk gelegen 
peilbuis (111) gelijk aan de referentiepeilbuizen of iets hoger en dat de peilbuizen noordelijk van het 
stort (107, 109) telkens hoger zijn dan de referentiepeilbuizen. 

Ook bij de diepere peilbuizen is de concentratie ammoniumstikstof in 2002 lager dan andere jaren, 
hoewel het verschil kleiner is dan bij de ondiepe peilbuizen. Opvallend is dat alleen de meest westelij- 
ke en meest oostelijke peilbuis (101 en 111) duidelijk lagere concentraties hebben dan de referentie- 
peilbuis. 
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Figuur 3.1 Concentratieverloop Ammoniumstikstof ondiepe peilbuizen 

Figuur 3.1 Concentratieverloop Ammoniumstikstof diepe peilbuizen 

De hoogste concentraties worden waargenomen ten noorden van het stort. Deze concentraties kun- 
nen oplopen tot meer dan 100 keer de waarde in de referentiepeilbuis. 

Oppervlaktewater 
In 2002 is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het oppervlaktewater rondom het stort. Hieruit 
bleek dat de kwaliteit van het oppervlaktewater ten noorden van de locatie onder invloed staat van het 
stort. Dit leidt daar tot eutrofiëring van het water. Verder van het stort af nemen de concentraties snel 
af. Er kan geen bewijs worden gevonden voor het veranderen van de vegetatie als gevolg van de 
eutrofiëring. 
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Conclusies en advies 

4 CONCLUSIES EN ADVIES 

4.1 Conclusies 
Op basis van eerdere monitoringronden en de monitoringronde 2003 kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken: 

het grondwater ten noorden van de locatie staat onder invloed van het stort; 
het grondwater ten noorden van het stort is niet- of licht verontreinigd (licht verontrei- 
nigd met vluchtige aromaten); 
de signaalwaarden voor microparameters wordt niet overschreden; 
de signaalwaarden voor de macroparameters worden ten noorden van het stort over- 
schreden (ammoniumstikstof). Omdat het hier gaat over een macroparameter en de 
overschrijding niet heeft geleid tot overschrijding van signaalwaarden voor de micro- 
parameters, wordt verder actie overbodig geacht. 

4.2 Advies 
Op basis van het voorgaande adviseren we de monitoringsinspanningen sterk te verkleinen. Wij stel- 
len het volgende voor: 

Beëindigen van de monitoring op microparameters; 
Continueren van de monitoring op macroparameters, maar met een frequentie van 
eens per 2 jaar. 

Wanneer er na 2004 monitoring plaatsvindt, adviseren we twee of drie monsterpunten van het opper- 
vlaktewater ten noorden van het stort op te nemen. Op dit moment wordt dit oppervlaktewater niet 
meegenomen in de monitoring, terwijl wel bekend is dat dit oppervlaktewater onder invloed staat van 
het stort. 
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BIJLAGE 1 Stijghoogten 2000 - 2003 

Tabel 1 van 5. Uitgevoerde Stijg hoogtemetingen 

Datum 101-a 101-b 102-a 102-b 103-a 103-b 

11 jul 2000 ,10 -,04 -,23 -,44 -,08 -,23 
20 nov 2001 ,00 ,04 -,23 -,32 -,25 -,35 
11 sep 2002 ,20 ,02 -,11 -,26 -,18 -,33 
17 sep 2003 ,03 -,11 -,25 -,37 -,28 -,42 

Tabel 2 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen 

Datum 104-a 104-b 105-a 105-b 106-a 106-b 

11 jul 2000 -,16 -,42 -,20 -,47 -,24 -,41 
20 nov 2001 -,28 -,38 -.31 ,63 -,37 -,31 
11 sep 2002 -,17 -,37 -,26 -,41 -,33 -,34 
17 sep 2003 -,34 -,46 -,38 -,51 -,43 -,52 

Tabel 3 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen  

Datum 107-a 107-b 108-a 108-b 109-a 109-b 
11 jul 2000 -,23 -,38 -,20 -,58 -,15 -,25 
20 nov 2001 -,22 -,27 -,22 -,25 -,21 -,10 
11 sep 2002 -,24 -,32 -,25 -,29 -,26 -,20 
17 sep 2003 -,36 -,54 -,34 -,56 -,26 -,47 

Tabel 4 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen  

Datum 110-a 110-b 111-a 111-b 112-a 112-b 
11 jul 2000 -,06 -,06 ,02 -2,50 ,06 ,27 
20 nov 2001 -,12 ,03 -,05 ,36 ,03 ,39 
11 sep 2002 -,18 -,07 -,11 ,22 ,01 ,24 
17 sep 2003 -,18 -,33 -,14 -,17 -,01 ,01 

Tabel 5 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen  

Datum 113-a 113-b 114-a 114-b 

11 jul 2000 ,07 ,35 
20 nov 2001 ,17 ,56 -,19 -,35 
11 sep 2002 ,22 .46 -,07 -,27 
17 sep 2003 .06 ,28 -.19 -,36 

BODEM■ 
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BIJLAGE 2 Analyseresultaten monitoring 2003 

Tabel 1 van 6. Analyseresultaten (gehalten in yq/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

101-a 101-b 102-a 102-b 103-a 
17-09-03 17-09-03 17-09-03 17-09-03 17-09-03 

-9,68 tot -11,68 -0,61 tot -2,61 -10,94 tot -12,94 -1,64 tot -3,64 -10,93 tot -12,93 

Temperatuur °C 20-- 20- 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 40000 - - 960 • 
Zuurgraad (pH) (-) 7.9 - - 7.2 - 
Nitraat (mg/l) <0.2 - - <0.2 
Ammoniumstikstof (mg/l) 2.1-- 1.1- 

Metalen 
As (Arseen) <50 <5 
Cd (Cadmium) <4 <0.4 
Zn (Zink) <200 <20 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1,2-Dichloorethaan 
Cis-1,2-Dichlooretheen 
1,2-dichloorpropaan 
Tetrachlooretheen 
Tetrachloormethaan 
1,1,1 -T richloorethaan 
1,1,2-T richloorethaan 
Trichlooretheen 
Chloroform 
VGK (koolwaterstoffen) 

20 - - 20 - - 20 - - 

41000-- 18000 - - 40000-- 
7.9-- 7.3-- 8.0-- 
<0.2-- <0.2-- <0.2-- 
2.6-- 3.8-- 2.7-- 

<50 <25 <50 
<4 <2 <4 
<200 <100 <200 

<0.1 
<0.1 
<0.5 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
0.0 - - 
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Tabel 2 van 6. Analyseresultaten (gehalten in yq/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

103-b 104-a 104-b 105-a 105-b 
17-09-03 17-09-03 17-09-03 17-09-03 17-09-03 

-1,33 tot -3,33 -10,95 tot -12,95 -0,16 tot -1,84 -10,12 tot -12,12 -1,96 tot -3,96 

Temperatuur "C 20 - - 20-- 20-- 20 20-- 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm)2800 - 
Zuurgraad (pH) (-) 6.9 - - 
Nitraat (mg/1) <0,2 - 
Ammoniumstikstof (mg/1) 35 - - 

39000 ■ 
8.0 - - 
<0.2-- 
3.3-- 

11000 • 
7.1 - - 
<0.2 - - 
140-- 

40000 
7.8 - - 
<0.2-- 
4.1 -- 

5000 
7.0-- 
<0.2 - 
8.8-- 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

8.1 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

6.4 
<0.4 
40 

<50 
<4 
<200 

<5 
<0.4 
25 

Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Aromaten VAK (BTEXN) 
Vluchtige aromaten 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

3.4 * 
0.3 
<0.2 
0.7 * 
4.4 - - 
4.4 - - 

3.0* 
<0.2 
<0.2 
1.6 * 
4.7-- 
4.6-- 

PAK 
Naftaleen <0.2 2.5 <0.2 
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Tabel 3 van 6. Analyseresultaten (gehalten in yq/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP)  

106-a 106-b 107-a 107-b 108-a 
17-09-03 17-09-03 17-09-03 17-09-03 17-09-03 

-10,51 tot -12,51 -1,49 tot -3,49-10,53 tot -12,53-1,5 tot -3,5 -10,55 tot -12,55 

Temperatuur "C 20 - - 20 20-- 20-- 20 • 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 39000 ■ 
Zuurgraad (pH) (-) 8.0 - - 
Nitraat (mg/l) <0.2 - - 
Ammoniumstikstof (mg/l) 3.0 - - 

4300 
7.0-- 
<0.2 - 
140- 

40000 
7.8 - - 
<0.2-- 
9.6- - 

6100 
7.0-- 
<0.2 - 
7.5 - - 

39000 
7.9-- 
<0.2-- 
<0.15 - 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<50 
<4 
<200 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

6.1 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Aromaten VAK (BTEXN) 
Vluchtige aromaten 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<1 - - 

1.2 * 
<0.2 
<0.2 
0.6 * 
1.9 - - 
1.8 - - 

2.6 * 
0.3 
<0.2 
1.2 * 
4.0 - - 
4.1 -- 

PAK 
Naftaleen <0.2 1.3 <0.2 
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Tabel 4 van 6. Analyseresultaten (gehalten in yq/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP)  

108-b 109-a 109-b 110-a 110-b 
17-09-03 17-09-03 17-09-03 17-09-03 17-09-03 

-1,55 tot -3,55 -9,24 tot -11,24 -1,18 tot -3,18 -9,8 tot -11,8 -3,34 tot -5,34 

Temperatuur °C 20-- 21 -■ 21 20-- 21 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm) 2500 - - 27000 - - 1700-- 11000-- 980- 
Zuurgraad (pH) (-) 7.0 - - 7.9-- 7.6-- 7.9-- 7.6- 
Nitraat (mg/1) <0.2-- <0.2-- <0.2-- <0.2-- <0.2 
Ammoniumstikstof (mg/1) 68-- 21-- 12-- 13-- 2.1- 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
21 

<5 
<0.4 
<20 

Tabel 5 van 6. Analyseresultaten (gehalten in pq/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 111-a 111-b 112-a 112-b 113-a 
Datum monstername 17-09-03 17-09-03 17-09-03 17-09-03 17-09-03 
Filtertraject (m+NAP) -9,46 tot -11,46 -0,5 tot -2,5 -9,77 tot -11,77 -1,17 tot -3,17 -9,21 tot -11,21 

Temperatuur °C 21-- 21-- 21-- 21-- 21-- 

Macroparameters 
Geieidingsvermogen (EC) (uS/cm) 7200 - - 280 - - 8000 - - 750 - - 5200- 
Zuurgraad (pH) (-) 7.8 - - 6.5 - - 8.0 - - 7.6 - - 7.8 - - 
Nitraat (mg/1) <0.2-- <0.2-- <0.2-- <0.2-- <0.2- 
Ammoniumstikstof (mg/1) 9.4-- <0.15-- 7.5-- <0.15-- 5.8-- 

Metalen 

As (Arseen) <5 <5 <5 <5 <5 
Cd (Cadmium) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
Zn (Zink) <20 <20 <20 23 <20 
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Tabel 6 van 6. Analyseresultaten (gehalten in yq/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

113-b 114-a 114-b 
17-09-03 17-09-03 17-09-03 

-1,05 tot -3,05-10,77 tot -12,77-1,85 tot -3,85 

Temperatuur 0C 21 20-- 20-- 

Macroparameters 
Geleidingsvermogen (EC) (uS/cm)560- 

Zuurgraad (pH) (-) 7.8 - 
Nitraat (mg/I) <0.2 
Ammoniumstikstof (mg/I) 0.5 - 

39000• 
7.9 - - 
<0.2 -- 
9.2-- 

37000 
7.7-- 
<0.2 - - 
1.2-- 

Metalen 
As (Arseen) 
Cd (Cadmium) 
Zn (Zink) 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

<50 
<4 
<200 

Toelichting VROM- toetsingskader: 
* Gehalte groter dan de streefwaarde; 
** Gehalte groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 
*** Gehalte groter dan de interventiewaarde; 
! Analyseresultaten metalen zijn getoetst aan de toetsingswaarden voor diep grondwater; 

Geen toetsingswaarde gedefinieerd. 

Tabel Toetsingskader (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven).  

Component Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

Metalen 
As (Arseen) 10 (o) / 7,2 (d) 35 (o) / 33,6 (d) 60 
Cd (Cadmium) 0,4 (o) / 0,06 (d) 3 (o) / 3,03 (d) 6 
Zn (Zink) 65 (o) / 24 (d) 433 (o) / 412 (d) 800 
Vluchtige aromaten 
Benzeen 0,2 15 30 
Ethylbenzeen 4 77 150 
Tolueen 7 503 1000 
Xylenen 0,2 35 70 
Naftaleen 0,01 35 70 
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK) 
1.1.1-Trichloorethaan 0,01 150 300 
1.1.2-Trichloorethaan 0,01 65 130 
1,2-Dichloorethaan 7 203 400 
1,2-dichioorpropaan 0,8 41 80 

Chloroform 6 203 400 
Cis-1,2-Dichlooretheen 0,01 10 20 
Tetrachlooretheen 0,01 20 40 
Tetrachloormethaan 0,01 5 10 
Trichlooretheen 24 262  500 
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BIJLAGE 3 Monitoringsprogramma 2004 

Tabel B3.1 Nazorqprogramma 2004 
activiteit frequentie 

Meetprogramma beheerssysteem 
Meten stijghoogten In peilbuizen 1 maal per jaar 

Meet- en inspectieprogramma voorzieningen 
Interpreteren stiighoogten in peilbuizen 1 maal per jaar 
Meetprogramma verontreinigingssituatie 
Bemonsteren en analyseren peilbuizen 1 maal per jaar 
Meetprogramma omgevingsfactoren 
Geen omgevingsfactoren geïdentificeerd n.v.t. 
Meetprogramma meetmiddelen 
Inspecteren, controleren en waterpassen peilbuizen 1 maal per 2 iaar: in 2004 
Communicatie 
Overleg overheden en betrokkenen 
Opstellen jaarlijks voortgangsrapport 
Rapportage aan waterkwaliteitsbeheerder 

p.m. 
1 maal per jaar 
nvt 

ü, 
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VOORTGANGSRAPPORT 2004

Locatie ‘t Hornije Texel

NH132010002

Opdrachtgever : Gemeente Texel

Projectnummer: 210023-401

Kenmerk: OVDK)NVW/2004.002448/BOD

Projectleider:

Opgesteld’

Afdelingshoof

d.d. 12-11-2004

Bodemzorg maakt deel uit van NV Afvalzorg Holding en is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de

kwaliteitsnorm EN-ISO-9001:2000, de veiligheidsnorm VCA**, de milieunorm EN-ISO-1 4001 en de veldwerknorm

BRL SIKB 2000. De aandacht van Bodemzorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu wordt zoveel als mogelijk

geïntegreerd in de bedrijfsvoering, waarbij de doelen meetbaar worden gemaakt.

Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval onder de

aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en

nazorgtechnieken.

Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en ervaring streven naar het

toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
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Inleiding 

1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 
De stortplaats 't Horntje is van 1972 tot en met 1992 in gebruik geweest voor het storten van huis- 
houdelijk- en bedrijfsafval. Er is gewerkt zonder bodembeschermende voorzieningen. 

In 1996 heeft de Provincie Noord-Holland een beschikking afgegeven waarin wordt gesteld dat spra- 
ke is van een ernstige bodemverontreiniging. Door het ontbreken van humane en ecologische risico's 
wordt de bodemverontreiniging als niet-urgent gezien. 

Bodemzorg voert vanaf 2000 de monitoring uit van het grondwater op en rondom voormalig stort- 
plaats 't Horntje op Texel. Vanaf 2001 wordt dit gedaan in opdracht van de gemeente Texel. In de 
periode 20000-2004 is de monitoring op dezelfde wijze uitgevoerd (frequentie, aantal peilbuizen) en is 
hetzelfde analysepakket gehanteerd. 

Vanaf medio 2002 kan de opdrachtgever de voortgang van het project volgen via het internet. De 
gegevens staan op het internetadres www.afvalzorq.nl/nazorqsite. De loginnaam is '210023' en het 
paswoord is 'duinen'. De site wordt eens per kwartaal bijgewerkt. 

1.2 Doel nazorg 
De doelstelling van de monitoring, zoals vastgelegd in het rapport "Aanleg monitoringsysteem 't Horn- 
tje Texel, eerste bemonstering" (Iwaco, 12 juli 1999) luidt: het beschermen van de kwaliteit van het 
grond- en oppervlaktewater van de polders Hoornder Nleuwland en De Prins Hendrik Polder en van 
het duingebied ten noordoosten van het stort. 

Het monitoringsysteem moet eventuele grondwaterverontreinigingen die zich in de richting van deze 
gebieden bewegen tijdig signaleren zodat maatregelen, gericht op het voorkomen van verontreiniging 
van de genoemde gebieden, kunnen worden getroffen. 

1.3 Opbouw voortgangsrapport 
In dit voortgangsrapport worden de resultaten beschreven van de grondwatermonitoring die in 2003 is 
uitgevoerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
• hoofdstuk 2: beschikbare gegevens; 
• hoofdstuk 3: resultaten werkzaamheden; 
• hoofdstuk 4: conclusies en aanbevelingen. 
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2 BESCHIKBARE GEGEVENS 

2.1 Beschikbare informatie 
De volgende rapporten en andere relevante stukken zijn bij Bodemzorg aanwezig: 
• Nader onderzoek stortplaats 't Horntje te Texel (NH/320/0002/200). Fugro, november 1995; 
• Monitoringsplan 't Horntje Texel (NH/320/0002/200). Iwaco, 19 mei 1998; 
• Aanleg monitoringsysteem 't Horntje Texel (NH/320/0002/200). Eerste bemonstering. Iwaco, 12 

juli 1999; 
• Notitie voormalige stortplaats 't Horntje te Texel. Bodemzorg, 23 januari 2001, 
• Voortgangsrapport 2000, grondwatermonitoring voormalige stortplaats 't Horntje te Texel, Bo- 

demzorg, 1 mei 2001. 
• Voorgangsrapport 2001, grondwatermonitoring voormalige stortplaats 't Horntje te Texel, Bodem- 

zorg, april 2002; 
• Voorgangsrapport 2002, grondwatermonitoring voormalige stortplaats 't Horntje te Texel, Bodem- 

zorg, januari 2003; 
• Voorgangsrapport 2003, grondwatermonitoring voormalige stortplaats 't Horntje te Texel, Bodem- 

zorg, januari 2004. 

2.2 Historie 
Op basis van archiefstukken van de provincie Noord-Holland (nader onderzoek en monitoringplan) 
kan de historie van de stortplaats als volgt worden gekenschetst. De stortplaats (oppervlakte circa 3,6 
ha) is van 1972 tot medio 1992 door de gemeente in exploitatie geweest als stortplaats vooronder 
andere huishoudelijk afval en bedrijfsafval. De stortplaats is ingericht in een voormalige natte duinval- 
lei, die voor het storten is uitgediept. Er is zonder bodembeschermende voorzieningen gedeeltelijk in 
het grondwater gestort. In 1991 is aan de bovenzijde van de afvalstoffen een afdeklaag aangebracht 
bestaande uit 0,3 m klei met daarbovenop 0,7 m zand. 

Op 12 augustus 1996 heeft de provincie Noord-Holland naar aanleiding van een nader onderzoek 
een Wbb-beschikking afgegeven waarin wordt gesteld dat sprake is van een geval van ernstige bo- 
demverontreiniging. Er wordt gesteld dat het geval niet urgent is vanwege het ontbreken van actuele 
humane en ecologische risico's (bij het destijds heersende bodemgebruik van braakliggend terrein) 
en vanwege het ontbreken van ontoelaatbare verspreidingsrisico's (geen verontreinigingen boven de 
interventiewaarde buiten de stortplaats). De aanwezige verontreinigingen dienen met behulp van een 
monitoringsysteem te worden gecontroleerd. 

Op basis van een in 1998 opgesteld monitoringplan is in 1999 een grondwatermonitoringsysteem 
aangebracht en is in datzelfde jaar een eerste bemonstering van het grondwater uitgevoerd. Het jaar 
2004 is derhalve het zesde jaar dat een monitoringsronde is uitgevoerd. 

2.3 Omgeving stort 
De omgeving van de stortplaats kan als volgt worden omschreven: 
• westen en noorden: polder Hoornder Nieuwland met daarnaast polder Prins Hendrik; 
• noordoosten/oosten: duinen; 
• zuiden/zuidoosten: dijk met daarachter de Mokbaai, 

In de polders ten noorden van de stortplaats bevinden zich enkele boerderijen op een afstand van 
circa 50 tot 275 m afstand van het stort. Door één van de boerderijen wordt een bedrijfsvoering van 
agrarisch natuurbeheer gevoerd. Dit houdt in dat gedurende een bepaalde tijd vee uit de biologische 
dynamische landbouw op het terrein graast. 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de hoogteliggingen. 
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Tabel 2.1: Hoogteliggingen 
Object Hoogte in m t.o.v. NAP 
bovenzijde afdeklaag stort +5,0 tot +10,7 (gemiddeld +8,7 

m) 
dijk Mokbaai +6 
duinengebied +2 
polder -0,5 

2.4 Bodemopbouw cn grondwatcrbcwcging 
Onder de stortplaats bevindt zich tot NAP -80 m één watervoerend pakket, bestaande uit fijne en 
matige grove zanden met wisselende doorlatendheden. Lokaal komt op een diepte van NAP -1 m 
een kleihoudende laag voor. Het is onduidelijk in hoeverre deze laag onder het stort continu voor- 
komt, hoe groot de dikte is en of deze laag een hydrologische barrière vormt voor de verplaatsing van 
het grondwater onder het stort. Mogelijk is deze laag tijdens het uitdiepen van de duinvallei, vooraf- 
gaand aan het storten van het afval, geheel of gedeeltelijk verwijderd. 

Het grondwater stroomt in noordelijke richting en kwelt op in de polders. Het ondiepe grondwater on- 
der de stortplaats zal alzijdig wegstromen. Verwacht wordt dat geen substantiële verspreiding plaats- 
vindt in zuidelijke richting, waar de stortplaats door een dijk wordt begrensd. 

2.5 Verontreinigingssituatie 
De monitoringresultaten tussen 1995 en 2003 staan in deze paragraaf beschreven. De resultaten van 
het monitoringjaar waar deze rapportage betrekking op heeft (2004), staat in hoofdstuk 3 beschreven. 
Samengevat komt de verontreinigingssituatie tot en met 2003 neer op het volgende. 

Nader onderzoek 1995 
• verontreinigd percolaat vanuit de stortplaats treedt in de polder uit als kwelwater; 
• het water in omliggende sloten is verontreinigd met ammonium en CZV; 
• het grondwater is naast bovengenoemde stoffen ook plaatselijk verontreinigend met xyleen (bo- 

ven tussenwaarde), chroom (boven tussenwaarde, natuurlijke, mariene invloed) en trichloorme- 
thaan (boven streefwaarde). Xyleen vormt een potentieel humaan risico bij permeatie van drink- 
waterleidingen (overschrijding signaalwaarde voor permeatie in PE-leidingen). Er zijn overschrij- 
dingen van interventiewaarden aangetroffen; 

• de afstand van horizontale verspreiding van verontreinigingen is ingeschat op circa 330 m; 
• aanbevolen is onderzoek te doen naar de kwaliteit (PE of PVC) van de drinkwaterleidingen in de 

directe omgeving van de stortplaats. 

Eerste monitoringronde 1999 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• in één filter is zink sterk verhoogd, na herbemonstering is deze verhoging niet meer aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties zijn verhoogd; 
• aanbevolen wordt om een referentiepeilbuis bij te plaatsen om de achtergrondgehalten aan am- 

monium te kunnen bepalen. 

Tweede monitoringsronde 2000 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties zijn verhoogd ten opzichte van de referentiepeilbuis; 
• in een aantal peilbuizen zijn enkele vluchtige aromaten (benzeen, xylenen en naftaleen) licht ver- 

hoogd (concentraties boven streefwaarde). De in het nader onderzoek genoemde concentratie 
van 10 pg/l voor xylenen, waarboven verhoogd risico is voor permeatie in drinkwaterleidingen, 
wordt niet overschreden 
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• in de meeste peilfilters zijn de ammonium- en nitraatconcentraties verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. De concentraties van nitraat liggen rond de 2 tot 3 mg/1, de concentraties 
ammonium variëren sterk (van 8 tot maximaal 230 mg/1). 

Derde monitoringsronde 2001 (alleen grondwater) 
• verhoogde xyleenconcentraties zijn niet aangetroffen; 
• de ammoniumconcentraties in het grondwater zijn verhoogd, maar lager dan in 2000; 
• in een aantal peilbuizen zijn enkele vluchtige aromaten (benzeen, xylenen en naftaleen) licht ver- 

hoogd (concentraties boven streefwaarde). De in het nader onderzoek genoemde concentratie 
van 10 pg/l voor xylenen, waarboven verhoogd risico is voor permeatie in drinkwaterleidingen, 
wordt niet overschreden; 

• de nitraatconcentraties zijn niet verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. 

Vierde monitoringronde 2002 (grondwater en oppervlaktewater omgeving stort) 
• Het grondwater ten noorden van het stort wordt negatief beïnvloed door het stort, hier worden 

ammoniumstikstof en vluchtige aromaten in verhoogde concentraties waargenomen; 
• ook de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beïnvloed door het stort. Direct ten noorden van 

het stort treedt water uit met verhoogde concentraties ammoniumstikstof, fosfaten, stikstof kjel- 
dahl en nitraat. Aan de west- en oostzijde van het stort is deze invloed minder of zelfs niet meet- 
baar; 

• door het (verschralend) maaibeheer op de locatie is het niet mogelijk uitspraken te doen over de 
invloed van de eutrofiëring van het oppervlaktewater op de vegetatie. Daarnaast lijkt het aanwe- 
zige zoutgehalte in de bodem en het bodemwater van een beduidend grotere invloed op de varia- 
tie tussen de verschillende opnamepunten dan de voedselrijkheid van de bodem. 

Vijfde monitoringronde 2003 (grondwater) 
• Het grondwater te noorden van het stort wordt nog immer beïnvloed door het stort. In een viertal 

peilbuizen wordt d streefwaarde overschreden voor wat betreft de vluchtige aromaten en in vrijwel 
alle peilbuizen is de concentratie ammoniumstikstof verhoogd ten opzichte van de achtergrond- 
waarde; 

• De kwaliteit van het grondwater is in dezelfde ordergrootte als voorgaande jaren. 
• De schade aan de deklaag die was ontstaan als gevolg van graagwerkzaamheden door een mo- 

biele telefoonbedrijf is naar tevredenheid gerepareerd. 

2.6 Monitoringsysteem 
In 1998 is door Iwaco op basis van het door hen opgestelde monitoringplan een monitoringsysteem 
geïnstalleerd. In 2000 heeft Bodemzorg één referentiepeilbuis bijgeplaatst, conform de aanbevelingen 
uit het rapport van de eerste meetronde. 

Het monitoringsysteem bestaat uit: 
• 12 peilbuizen, nummers 101 tot en met 112; 
• 2 referentiepeilbuizen 113 en 114. met elk twee filters. 
Alle peilbuizen zijn voorzien van twee filters, een ondiep filter op circa 2-4 m-mv en een diep filter op 
circa 11 tot 13 m-mv. De ligging van de peilbuizen is in tekening 1 aangegeven. 

In tabel 2.2 is het analysepakket weergegeven, alsmede de signaalwaarden. 
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Tabel 2.2: Analysepakket en signaalwaarde 
Parameter Dimensie Signaalwaarde 

Macroparameters en metalen 

ammonium mg/l streefwaarde 1) 

nitraat mg/I streefwaarde 1) 

arseen pg/i tussenwaarde 
cadmium MQ/I tussenwaarde 
zink Mg/i tussenwaarde 

Vluchtige aromaten 

benzeen Mg/i tussenwaarde 
tolueen pg/i tussenwaarde 
ethylbenzeen Mg/i tussenwaarde 
xylenen Mg/i tussenwaarde 
naftaleen Mg/i tussenwaarde 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen Mg/i tussenwaarde 

" het VROM-toetsingskader van 2412/2000 (Staatscourant nr. 39) kent geen streefwaarden voor ammonium en 
nitraat. Voorgesteld wordt om uit te gaan van de natuurlijke achtergrondwaarde gemeten in de referentiepeilbui- 
zen 
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3 RESULTATEN WERKZAAMHEDEN 2004 

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden 
Op 26 oktober 2004 is het grondwater uit de peilbuizen van het monitoringmeetnet bemonsterd en is 
de stijghoogte in de peilbuizen vastgesteld. De grondwatermonsters zijn door een Sterlab-erkend 
laboratorium geanalyseerd op het in tabel 2.2 genoemde analysepakket. 

3.2 Toetsing en beoordeling 
De analyseresultaten van de monitoringronde zijn vermeld in bijlage 1. De resultaten zijn getoetst aan 
de streef- en interventiewaarden (respectievelijk s- en i-waarden) uit het VROM-toetsingskader. Te- 
vens is de 1/4(s+i)-waarde aangegeven (tussenwaarde). 

De toetsing is als volgt aangegeven (met tussen haakjes de wijze van interpreteren): 
* gehalten tussen streefwaarde en V2(s+i)-waarde (niet verontreinigd); 
** gehalten tussen 1/l(s+i)-waarde en interventiewaarde (licht verontreinigd); 
*** gehalten boven de interventiewaarde (sterk verontreinigd); 
# gehalten boven de bovengrens toetsingswaarde macroparameters. 

Voor de macroparameters ammonium en nitraat is de toetsing uitgevoerd aan de hand van de waar- 
den die in de stroomopwaartse referentiepeilbuizen zijn gemeten. In tabel 3.1 zijn deze waarden 
weergegeven. Getoetst wordt aan de bovengrens. 

Tabel 3.1: Achtergrondwaarde macroparameters afgeleid uit de referentiepeilbuizen 
gerapporteerde 
range uit nader 
onderzoek 

monitoring 
2000 

monitoring 
2001 

monitoring 
2002 

monitoring 
2003 

monitoring 
2004 

bovengrens 

ammonium (mg/I) 3.8-5,2 5,5-8,1 < 0,5-8,7 0,4-9,4 0,5-9,2 0,6-9,3 9,4 
nitraat (mg/I) 0,73 < d.l. < d.l. < d.l. < d.l. < d.l. 0,2 (=d.l. ) 
' d.l. = detectielimiet 

In tabel 3.2 wordt een samenvatting gegeven van de toetsing van de analyseresultaten, in de tabel 
zijn uitsluitend de peilbuizen opgenomen waar een overschrijding van de toetsingswaarden voor de 
geanalyseerde stoffen is aangetoond. 
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Tabel 3.2: Overzicht overschrijdingen, monitoring 't Horntje september 2004 

Monster Licht verontreinigd 
gehalten >s-waarde 

Licht verontreinigd 
gehalten boven achter- 
grondwaarde 

Matig verontreinigd 
gehalten >t-waarde 

Ernstig verontreinigd 
gehalten >i-waarde 

101-a - - - -- 

101-b - -- - - 

102-a - - - - 

102-b -- ammoniumstikstof -- - 

103-a -- - -- - 

103-b - ammoniumstikstof - -- 

104-a - -- - -- 

104-b benzeen, naftaleen, xyle- 
nen 

— - -- 

105-a - - - -- 

105-b arseen, benzeen, xylenen -- - - 

106-a - - - -- 

106-b benzeen, naftaleen, xyle- 
nen 

ammoniumstikstof - - 

107-a ~ ammoniumstikstof - -- 

107-b benzeen, xylenen, arseen ~ - - 

108-a - - - -- 

108-b - ammoniumstikstof - -- 

109-a - ammoniumstikstof - -- 

109-b - ammoniumstikstof - -- 

110-a - ammoniumstikstof -- -- 

110-b -- -- -- -- 

111-a -- - -- -- 

111-b -- -- -- - 

112-a zink -- -- -- 

112-b -- -- - -- 

s-waarde = streefwaarde 
t-waarde = tussenwaarde ((s+i)/2) 
i-waarde = interventiewaarde 
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Uit tabel 3.2 blijkt het volgende: 
evenals vorig jaar is het grondwater ter plaatse van 4 diepe peilbuizen licht verontreinigd met 
vluchtige aromatische koolwaterstoffen, een gelijk aantal in vergelijking met vorig jaar; 
het grondwater ter plaatse van 8 peilbuizen bevat, ten opzichte van de achtergrondconcentra- 
tie, verhoogde concentraties ammoniumstikstof, een lichte verlaging ten opzichte van met vo- 
rig jaar. Het betreft zowel het ondiepe grondwater als het diepe grondwater; 
de concentratie nitraat blijft in alle gevallen onder de detectiegrens; 
het algehele beeld van de kwaliteit van het grondwater lijkt sterk op die van voorgaande jaren. 

3.3 Verspreiding en monitoringdoelsteilingen 

Microparameters 

Aangezien van de onderzochte metalen, vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen geen 
gehalten boven de interventiewaarden zijn aangetroffen, is er in de zin van de Wet bodembescher- 
ming geen verspreidingsrisico voor deze stoffen. Ook de in het monitoringplan geformuleerde sig- 
naalwaarden voor deze stoffen worden niet overschreden: de gehalten liggen ruim beneden de tus- 
senwaarde. Getoetst aan de monitoringdoelstelling, bescherming van het grond- en oppervlaktewater 
in de stroomafwaarts gelegen polders, wordt voor wat betreft verspreiding van deze stoffen via het 
grondwater aan de doelstelling voldaan. 

Macroparameters 

Voor de onderzochte macroparameters ammonium en nitraat zijn signaalwaarden geformuleerd die 
zijn afgeleid van de gehalten gemeten in de referentiepeilbuizen. In 8 peilbuizen wordt de signaal- 
waarde voor ammonium overschreden. Dit betekent dat voor deze stof niet wordt voldaan aan de 
monitoringdoelstelling voor wat betreft verspreiding van ammonium via het grondwater. De omvang 
van de verspreiding in horizontale en verticale richting is niet bekend, vanwege het ontbreken van 
peilbuizen op meerdere diepten en op afstand van het stort. 

Ook dit jaar zijn de nitraat-concentraties lager dan de detectiegrens. In 2000 werden nog concentra- 
ties waargenomen tot 3,7 mg/1. De concentraties zijn al drie jaar significant lager dan in 2000, waar- 
door kan worden geconcludeerd dat de in 2000 gevonden concentratie een uitzondering was. 

in de onderstaande grafieken wordt een overzicht gegeven van het (gemiddelde) concentratieverloop 
ammoniumstikstof in de referentiepeilbuizen en de overige peilbuizen. Voor de overzichtelijkheid is 
ervoor gekozen hier alleen de peilbuizen met de oneven nummering af te beelden. 

De grafiek die betrekking heeft op de ondiepe peilbuizen geeft duidelijk de afwijkende (lagere) waar- 
den in 2002 weer. Daarnaast valt het op dat de concentraties in de meest westelijke peilbuizen (101, 
103) lager zijn dan de referentiepeilbuizen en dat de peilbuizen noord- en oostelijk van het stort (107, 
109, 111) telkens hoger zijn dan de referentiepeilbuizen. 

Bij de diepere peilbuizen blijkt de concentratie ammoniumstikstof overwegend hoger dan i de referen- 
tiepeilbuis. Opvallend is dat alleen de meest westelijke en meest oostelijke peilbuis (101 en 111) dui- 
delijk lagere concentraties hebben dan de referentiepeilbuis. 
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Figuur 3.1 Concentratieverloop Ammoniumstikstof ondiepe peilbuizen 

Figuur 3.2 Concentratieverloop Ammoniumstikstof diepe peilbuizen 

De hoogste concentraties worden waargenomen ten noorden van het stort. Deze concentraties kun- 
nen oplopen tot meer dan 100 keer de waarde in de referentiepeilbuis. 
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4 CONCLUSIES EN ADVIES 

4.1 Conclusies 
Op basis van onderhavige monitoringronde en vorige monitoringrondes kunnen de volgende conclu- 
sies worden getrokken: 

het grondwater ten noorden van het stort wordt beïnvloed door het stort; 
het grondwater ten noorden van het stort is niet- of licht verontreinigd; 
de signaalwaarden voor wat betreft de microparameters worden niet overschreden; 
de signaalwaarden ten aanzien van de macro's (ammoniumstikstof) worden plaatselijk over- 
schreden, Omdat het hier gaat over een macroparameter en de overschrijding niet heeft ge- 
leid tot overschrijding van signaalwaarden voor de microparameters, wordt verder actie over- 
bodig geacht. 

4.2 Advies 
De grondwaterkwaliteit bovenstrooms van het stort staat onder invloed van het stort. Om deze reden 
adviseren we de monitoring in 2005 voort te zetten. Echter, omdat het beeld reeds jarenlang stabiel 
is, adviseren we de monitoring enigszins uit te kleden in frequentie en analysepakket. Gezien de in- 
vloed die het stort heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater, adviseren we een drietal oppervlak- 
tewatermonsters per monitoringronde te nemen. 

4.3 Programma ISV-II 
Op basis van de resultaten wordt het onderstaande programma voorgesteld voor de komende ISV- 
periode. Deze is gebaseerd op het advies uit onderhavige rapportage en de vorige rapportage. Om 
daadwerkelijk tot het hieronder beschreven programma over te gaan, dient toestemming te worden 
verkregen van het bevoegde gezag. 

Tabel 4.1 Programma ISV-II 

activiteit frequentie 

Meetprogramma beheerssysteem 
Meten stijghoogten in peilbuizen 1 maal per 2 jaar (2006, 2008) 

Meet- en inspectieprogramma voorzieningen 
Interpreteren stijghoogten in peilbuizen 1 maal per 2 jaar (2006, 2008) 

Meetprogramma verontreinigingssituatie 
Bemonsteren en analyseren peilbuizen en 3 oppervlaktewatermonster 1 maal per 2 jaar (2006, 2008) 

Meetprogramma meetmiddelen 
Inspecteren, controleren en waterpassen peilbuizen 1 maal per 4 jaar (2008) 

Communicatie 
Overleg overheden en betrokkenen 
Opstellen jaarlijks voortgangsrapport 
Rapportage aan waterkwaliteitsbeheerder 

p.m. 
1 maal per 2 jaar (2006, 2008) 
nvt 

Voorts adviseren we het pakket uit te kleden tot enkele de macroparameters. Wanneer de concentra- 
ties in de peilbuizen bij toekomstige metingen onverhoopt sterk toenemen, worden alsnog de micro- 
parameters toegevoegd aan het analysepakket. 
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BIJLAGE 1 Stijghoogten 

Tabel 1 van 5. Uitgevoerde Stijg hoogtemetingen 
Peilbuis 101-a 101-b 102-a 102-b 103-a 103-b 
Filtertraject -9,68tot- -0,61 tot- -10,94tot- -1,64tot- -10,93tot- -1,33tot- 
(m+NAP) 11,68 2,61 12,94 3,64 12,93 3,33 
Pakket 

11 ju! 2000 (MO -0,04 -0,23 -0,44 -0,08 -0,22 
20 nov 2001 0,00 0,04 -0,23 -0,32 -0,25 -0,34 
11 sep 2002 0,20 0,02 -0,11 -0,26 -0,18 -0,32 
17 sap 2003 0,03 -0,11 -0,25 -0,37 -0,28 -0,42 
26 okt 2004 0,16 0,08 -0,24 0,11 -0,28 

Tabel 2 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen 
Peilbuis 104-a 104-b 105-a 105-b 106-a 106-b 
Filtertraject -10,95 tot- -0,16 tot- -10,12 tot- -1,96 tot- -10,51 tot- -1,49 tot- 
(m+NAP) 12,95 1,84 12,12 3,96 12,51 3,49 
Pakket 

11 jul 2000 -0,16 -0,42 -0,20 -0,47 -0,24 -0,41 
20 nov 2001 -0,28 -0,38 -0,31 0,63 -0,37 -0,31 
11 sep 2002 -0,17 -0,37 -0,26 -0,41 -0,33 -0,34 
17 sep 2003 -0,34 -0,46 -0,38 -0,51 -0,43 -0,52 
26 okt 2004 -0,36 0,06 -0,41 0,03 -0,37 

Tabel 3 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen 
Peilbuis 107-a 107-b 108-a 108-b 109-a 109-b 
Filtertraject -10,53 tot- -1,5 tot- -10,55 tot- -1,55 tot- -9,24 tot- -1,18 tot- 
(m+NAP) 12,53 3,5 12,55 3,55 11,24 3,18 
Pakket 

11 jul 2000 -0,23 -0,38 -0,20 -0,58 -0,15 -0,25 
20 nov 2001 -0,22 -0,27 -0,22 -0,25 -0,21 -0,10 
11 sep 2002 -0,24 -0,32 -0,25 -0,29 -0,26 -0,20 
17 sep 2003 -0,36 -0,54 -0,34 -0,56 -0,26 -0,47 
26 okt 2004 0,08 -0,06 0,04 -0,29 0,04 -0,18 

Tabel 4 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen 
Peilbuis 110-a 110-b 111-a 111-b 112-a 112-b 
Filtertraject -9,8 tot- -3,34 tot- -9,46 tot- -0,5 tot- -9,77 tot- -1,17 tot- 
(m+NAP) 11,8 5,34 11,46 2,5 11,77 3,17 
Pakket 

11 jul 2000 -0,06 -0,06 0,02 -2,50 0,06 0,27 
20 nov 2001 -0,12 0,03 -0,05 0,36 0,03 0,39 
11 sep 2002 -0,18 -0,07 -0,11 0,22 0,00 0,24 
17 sep 2003 -0,18 -0,33 -0,14 -0,17 -0,01 0,01 
26 okt 2004 0,12 0,04 0,19 0,31 0,25 0,41 

- . 
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Tabel 5 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen 
Peilbuis 113-a 113-b 114-a 114-b 
Filtertraject -9,21 tot - -1,05 tot - -10,77 tot - -1,85 tot -3,85 
(m+NAP) 11,21 3,05 12,77 
Pakket 

11 ju! 2000 ÖÖ7 0,35 
20 nov 2001 0,17 0,56 -0,18 -0,35 
11 sep 2002 0,22 0,46 -0,06 -0,27 
17 sap 2003 0,06 0,28 -0,18 -0,36 
26 okt 2004 0,20 0,51 0,09 -0,28 
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BIJLAGE 2 Analyseresultaten monitoring 2003 

Tabel 1 van 14. Analyseresultaten (gehalten in pg/l. tenzij anders aangegeven). 
Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP)  

101-a 
11-09-02 
-9,68 tot - 
11,68 

101-a 
17-09-03 
-9,68 tot - 
11,68 

101-a 
26-10-04 
-9,68 tot - 
11,68 

101-b 
11-09-02 
-0,61 tot - 
2,61 

101-b 
17-09-03 
-0,61 tot - 
2,61 

101-b 
26-10-04 
-0,61 tot - 
2,61 

Temperatuur °C 
Temperatuur 0C 20-- 20-- 20-- 19-- 
Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 35000 - - 40000 - - 38000 - - 500 - - 960 - - 1000- 
Zuurgraad (pH) (-) 7.9-- 7.9-- 7.8-- 7.3-- 7.2-- 7.3-- 
Nitraat (als N) (mg/1) <1-- <0.2-- <2.0-- <1-- <0.2-- <0.2- 
Ammonium (als N) (mg/1) 2.2-- 2.1-- 2.2-- 0.5 - - 1.1-- 0.5-- 
Metalen 
Arseen [As] <50 <50 <50 <5 <5 <5 
Cadmium [Cd] <4 <4 <4 <0.4 <0.4 <0.4 
Zink [Zn] <200 <200 <200 <20 <20 53 

Tabel 2 van 14. Analyseresultaten (gehalten in ng/l» tenzij anders aangegeven). 
Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

102-a 
11-09-02 
-10,94 tot- 
12,94 

102-a 
17-09-03 
-10,94 tot- 
12,94 

102-a 
26-10-04 
-10,94 tot- 
12,94 

102-b 
11-09-02 
-1,64 tot- 
3,64 

102-b 
17-09-03 
-1,64 tot- 
3,64 

102-b 
26-10-04 
-1,64 tot - 
3,64 

Temperatuur "C 
Temperatuur °C 
Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 41000 - - 
Zuurgraad (pH) (-) 7.9 - - 
Nitraat (als N) (mg/I) <1 - - 
Ammonium (als N) (mg/l) 2.7 - - 
Metalen 
Arseen [As] <50 
Cadmium [Cd] <4 
Zink [Zn] <200 
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen 
1,2-Dichloorethaan <0.1 
cis-1,2-Dichlooretheen <0.1 
1,2-Dichloorpropaan <0.5 
Tetrachlooretheen (Per) <0.1 
Tetrachloormethaan (Tetra) <0.1 
1.1.1-Trichloorethaan <0.1 
1.1.2-Trichloorethaan <0.1 
Trichlooretheen (Tri) <0.1 
Trichloormethaan (Chloroform) <0.1 
Vluchtige CKW's (som) 0.0 - - 

20-- 

41000- 
7.9-- 
<0.2-- 
2.6-- 

<50 
<4 
<200 

(VGK) 
<0.1 
<0.1 
<0.5 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
0.0-- 

19-- 

39000 ■ 
7.8-- 
<2.0-- 
2.6-- 

<50 
<4 
<200 

<0.1 
<0.1 
<0.5 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
0.0-- 

35000 - - 
7.9-- 
<1 - - 
2.7-- 

<25 
<2 
<100 

20-- 

18000- 
7.3-- 
<0.2 - - 
3.8-- 

<25 
<2 
<100 

20-- 

8200 - 
7.0-- 
<0.2 - 
12-- 

<5 
<0.4 
51 
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Tabel 3 van 14. Analyseresultaten (gehalten in |jg/l, tenzij anders aangegeven). 
Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

103-a 
11-09-02 
-10,93 tot- 
12,93 

103-a 
17-09-03 
-10,93 tot- 
12,93 

103-a 
26-10-04 
-10,93 tot- 
12,93 

103-b 
11-09-02 
-1,33 tot- 
3,33 

103-b 
17-09-03 
-1,33 tot- 
3,33 

103-b 
26-10-04 
-1,33 tot- 
3,33 

Temperatuur "C 
Temperatuur °C 
Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 
Zuurgraad (pH) (-) 
Nitraat (als N) (mg/1) 
Ammonium (als N) (mg/I) 
Metalen 
Arseen [As] 
Cadmium [Cd] 
Zink [Zn] 
Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen (som) 
Naftaleen 
Aromaten (som) 

36000 ■ 
8.0-- 
<1 -- 
2.9-- 

<50 
<4 
<200 

20-- 

40000 ■ 
8.0-- 
<0.2 - - 
2.7-- 

<50 
<4 
<200 

19-- 

38000 ■ 
7.8-- 
<2.0-- 
2.7-- 

<50 
<4 
<200 

1500- 
7.0-- 
<1 - - 
2.7-- 

10 
<0.4 
55 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<0.2 
<1 - - 

20-- 

2800- 
6.9-- 
<0.2- 
35-- 

8.1 
<0.4 
<20 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<0.2 
<1 - - 

19-- 

2100- 
7.0 -- 
<0.2- 
33-- 

10 
<0.4 
21 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<0.2 
<1 - - 

Tabel 4 van 14. Analyseresultaten (gehalten in ng/l. tenzij anders aangegeven). 
Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

104-a 
11-09-02 
-10,95 tot- 
12,95 

104-a 
17-09-03 
-10,95 tot 
12,95 

104-a 
26-10-04 
-10,95 tot- 
12,95 

104-b 
11-09-02 
-0,16 tot- 
1,84 

104-b 
17-09-03 
-0,16 tot- 
1,84 

104-b 
26-10-04 
-0,16 tot- 
1,84 

Temperatuur "O 
Temperatuur "C 
Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 
Zuurgraad (pH) (-) 
Nitraat (als N) (mg/1) 
Ammonium (als N) (mg/I) 
Metalen 
Arseen [As] 
Cadmium [Cd] 
Zink [Zn] 
Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen (som) 
Naftaleen 
Aromaten (som) 

33000 
7.8 - - 
<1 - - 
4.2 - - 

<50 
<4 
<200 

20-- 

39000 ■ 
8.0 - - 
<0.2-- 
3.3-- 

<50 
<4 
<200 

19-- 

38000 ■ 
7.8 - - 
<2.0-- 
3.8 - - 

5.9 
<0.4 
64 

5500 ■ 
6.9 - - 
<1 - - 
8.9-- 

<5 
<0.4 
<20 

6.9 * 
3.0 
3.0 
11 * 
8.0 * 
24-- 

20 - - 

11000 - 
7.1 - - 
<0.2 - - 
140-- 

6.4 
<0.4 
40 

3.4 * 
0.3 
<0.2 
0.7 * 
2.5* 
4.4 - - 

19-- 

8000 - 
7.0-- 
<0.2 - 
8.3-- 

11 * 
<0.4 
31 

2.6* 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
1.5* 
2.9-- 
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Tabel 5 van 14. Analyseresultaten (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven). 
Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

105-a 
11-09-02 
-10,12 tot- 
12,12 

105-a 
17-09-03 
-10,12 tot- 
12,12 

105-a 
26-10-04 
-10,12 tot- 
12,12 

105-b 
11-09-02 
-1,96 tot- 
3,96 

105-b 
17-09-03 
-1,96 tot- 
3,96 

105-b 
26-10-04 
-1,96 tot- 
3,96 

Temperatuur °C 
Temperatuur "C 
Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 
Zuurgraad (pH) (-) 
Nitraat (als N) (mg/1) 
Ammonium (als N) (mg/1) 
Metalen 
Arseen [As] 
Cadmium [Cd] 
Zink [Zn] 
Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen (som) 
Naftaleen 
Aromaten (som) 

35000 ■ 
7.8-- 
<1 - - 
4.2-- 

<50 
<4 
<200 

20-- 

40000 
7.8-- 
<0.2 - - 
4.1 -- 

<50 
<4 
<200 

19-- 

38000■ 
7.8-- 
<2.0-- 
4.6 - - 

8.9 
<0.4 
<20 

5500 
6.9-- 
<1 - - 
8.6 - - 

<5 
<0.4 
<20 

3.9 * 
0.2 
<0.2 
4.0 * 

20-- 

5000- 
7.0- - 
<0.2- 
8.8 - - 

<5 
<0.4 
25 

3,0 * 
<0.2 
<0.2 
1.6 * 

19-- 

38000 ■ 
7.8 - - 
<0.2 - - 
7.8-- 

16 * 
<0.4 
<20 

3.3 * 
<0.2 
<0.2 
3.2 * 

Tabel 6 van 14. Analyseresultaten (gehalten in Mg/I. tenzij anders aangegeven). 
Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

106-a 
11-09-02 
-10,51 tot- 
12,51 

106-a 
17-09-03 
-10,51 tot 
12,51 

106-a 
26-10-04 
-10,51 tot- 
12,51 

106-b 
11-09-02 
-1,49 tot- 
3,49 

106-b 
17-09-03 
-1,49 tot- 
3,49 

106-b 
26-10-04 
-1,49 tot - 
3,49 

Temperatuur 0C 
Temperatuur 0C 
Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 
Zuurgraad (pH) (-) 
Nitraat (als N) (mg/1) 
Ammonium (als N) (mg/1) 
Metalen 
Arseen [As] 
Cadmium [Cd] 
Zink [Zn] 
Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen (som) 
Naftaleen 
Aromaten (som) 

34000■ 
7.9-- 
<1 - - 
3.2-- 

<50 
<4 
<200 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 

20 

39000■ 
8.0 -- 
<0.2-- 
3.0-- 

<50 
<4 
<200 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 

19-- 

38000■ 
7.8-- 
<2.0-- 
3.3-- 

<5 
<0.4 
<20 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 

2700 - 
7.0-- 
<1 - - 
32-- 

<5 
<0.4 
23 

1.1 * 
<0.2 
<0.2 
0.7 * 

20 

4300 ■ 
7.0 - - 
<0.2- 
140 - 

<5 
<0.4 
<20 

1.2* 
<0.2 
<0.2 
0.6* 

19 

3700 - - 
7.0-- 
<0.2 - - 
140- - 

10 
<0.4 
<20 

0.8 * 
<0.2 
<0.2 
0.7* 
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Tabel 7 van 14. Analyseresultaten (gehalten in |jq/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP)  

107-a 
11-09-02 
-10,53 tot- 
12,53 

107-a 
17-09-03 
-10,53 tot- 
12,53 

107-a 
26-10-04 
-10,53 tot 
12,53 

107-b 
11-09-02 

107-b 
17-09-03 

107-b 
26-10-04 

-1,5 tot-3,5 -1,5 tot-3,5 -1,5 tot-3,5 

Temperatuur "C 
Temperatuur °C 
Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 
Zuurgraad (pH) (-) 
Nitraat (als N) (mg/l) 
Ammonium (als N) (mg/l) 
Metalen 
Arseen [As] 
Cadmium [Cd] 
Zink [Zn] 
Vluchtige aromaten 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen (som) 
Naftaleen 
Aromaten (som) 

34000 
7.7-- 
<1 - - 
4,1 -- 

<50 
<4 
<200 

20 

40000• 
7.8-- 
<0,2 - - 
9.6-- 

<50 
<4 
<200 

19 

38000 
7.6-- 
<2.0 - - 
15-- 

<5 
<0,4 
36 

4900 - 
6.9- - 
<1 - - 
8.9 - - 

<5 
<0.4 
<20 

2.7 * 
0.3 
<0.2 
2.2 * 

20-- 

6100- 
7,0 - - 
<0,2 - 
7.5 - - 

6.1 
<0.4 
<20 

2.6* 
0.3 
<0,2 
1.2 * 

Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

108-a 
11-09-02 
-10,55 tot- 
12,55 

108-a 
17-09-03 
-10,55 tot- 
12,55 

108-a 
26-10-04 
-10,55 tot- 
12,55 

108-b 
11-09-02 
-1,55 tot- 
3,55 

108-b 
17-09-03 
-1,55 tot- 
3,55 

Temperatuur °C 
Temperatuur X 

Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 34000 ■ 
Zuurgraad (pH) (-) 7.7 - - 
Nitraat (als N) (mg/l) <1 - - 
Ammonium (als N) (mg/l) <0.15- 

Metalen 
Arseen [As] <25 
Cadmium [Cd] <4 
Zink [Zn] <200 

20-- 

39000 ■ 
7.9-- 
<0.2 - - 
<0.15- 

<50 
<4 
<200 

19-- 

38000■ 
7.7-- 
<2.0-- 
<0.15 - 

<50 
<4 
<200 

1600- 
6.9-- 
<1 -- 
23-- 

<5 
<0.4 
48 

20 

2500- 
7.0 -- 
<0.2- 
68-- 

<5 
<0.4 
<20 

19 - ■ 

6700 ■ 
6.9-- 
<0.2 - 
7.1 -- 

16 * 
<0.4 
<20 

3.5 * 
0.3 
<0.2 
2.6 * 

Tabel 8 van 14. Analyseresultaten (gehalten in Mfl/I. tenzij anders aangegeven). 
108-b 
26-10-04 
-1,55 tot- 
3,55 

19-- 

2400 - - 
7.0 -- 
<0.2-- 
64-- 

8.3 
<0.4 
<20 

* 

m 

# 

39t 

J 
BODEM r.om Voortgangsrapport 2004 - 't Homtje texel bijlage 2 - blad 4 van 7 



Tabel 9 van 14. Analyseresultaten (gehalten in yq/l, tenzij anders aangegeven). 
Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

109-a 
11-09-02 
-9,24 tot - 
11,24 

109-a 
17-09-03 
-9,24 tot - 
11,24 

109-a 
26-10-04 
-9,24 tot - 
11,24 

109-b 
11-09-02 
-1,18 tot- 
3,18 

109-b 
17-09-03 
-1,18 tot- 
3,18 

109-b 
26-10-04 
-1,18 tot - 
3,18 

Temperatuur "C 
Temperatuur "C 21 -- 19- 21 -- 19-- 

Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 23000-- 27000 - - 19000-- 24000 - - 1700-- 1500- 
Zuurgraad (pH) (-) 7.8-- 7.9-- 7.9-- 7.8-- 7.6-- 7.4-- 
Nitraat (als N) (mg/1) <1 - - <0.2 - - <2.0 - - <1 - - <0.2 - - <0.2 - 
Ammonium (als N) (mg/I) <0.15-- 21-- 15-- 5.7-- 12-- 13-- 

Metalen 
Arseen [As] 
Cadmium [Cd] 
Zink [Zn] 

<5 
<0.4 
<20 

<50 
<4 
<200 

<50 
<4 
<200 

<25 
<2 
<100 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
32 

Tabel 10 van 14. Analyseresultaten (gehalten in ng/l. tenzij anders aangegeven). 
Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

110-a 
11-09-02 

110-a 
17-09-03 

110-a 
26-10-04 

-9,8 tot-11,8 -9,8 tot-11,8 -9,8 tot-11,8 

110-b 
11-09-02 
-3,34 tot - 
5,34 

110-b 
17-09-03 
-3,34 tot - 
5,34 

110-b 
26-10-04 
-3,34 tot - 
5,34 

Temperatuur "0 
Temperatuur °C 20-- 19-- 21 19-- 

Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 
Zuurgraad (pH) (-) 
Nitraat (als N) (mg/l) 
Ammonium (als N) (mg/l) 

Metalen 
Arseen [As] 
Cadmium [Cd] 
Zink [Zn] 

11000-- 
7.8-- 
<1 - - 
2.7-- 

<5 
<0.4 
<20 

11000- 
7.9-- 
<0.2 - - 
13-- 

<5 
<0.4 
21 

14000- 
7.8-- 
<0.2-- 
15-- 

<20 
<1.6 
<80 

880 - 
7.5-- 
<1 -- 
1.5-• 

<5 
<0.4 
<20 

980- 
7.6-- 
<0.2- 
2.1 -■ 

<5 
<0.4 
<20 

700-- 
7.7-- 
<0.2 - - 
1.8 - - 

<5 
<0.4 
31 
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Tabel 11 van 14. Analyseresultaten (gehalten in ng/l, tenzij anders aangegeven).  
Monster 111-a 111-a 111-a 111-b 111-b 111-b 
Datum monstername 11-09-02 17-09-03 26-10-04 11-09-02 17-09-03 26-10-04 

-9,46 tot - -9,46 tot - -9,46 tot - 
Filtertraject (m+NAP) 11,46 11,46 11,46 -0,5 tot -2,5 -0,5 tot -2,5 -0,5 tot -2,5 

Temperatuur "C 
Temperatuur 0C 21-- 19-- 21-- 19-- 

Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 6700-- 7200-- 6800-- 210-- 280 - - 240 -- 
Zuurgraad (pH) (-) 7.7-- 7,8-- 7.7-- 6.6-- 6.5-- 6.8-- 
Nitraat (als N) (mg/i) <1 - - <0.2 - - <0.2 - - <1 - - <0.2 - - <0.2 - - 
Ammonium (als N) (mg/I) <0.15-- 9.4-- 8.9-- <0.15-- <0.15-- <0.15-- 

Metalen 
Arseen [As] <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Cadmium [Cd] <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
Zink [Zn] 25 <20 <20 32 <20 <20 

Tabel 12 van 14. Analyseresultaten (gehalten in pg/l. tenzij anders aangegeven). 
Monster 
Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

112-a 
11-09-02 
-9,77 tot - 
11,77 

112-a 
17-09-03 
-9,77 tot - 
11,77 

112-a 
26-10-04 
-9,77 tot - 
11,77 

112-b 
11-09-02 
-1,17 tot- 
3,17 

112-b 
17-09-03 
-1,17 tot- 
3,17 

112-b 
26-10-04 
-1,17 tot- 
3,17 

Temperatuur "0 
Temperatuur °C 21 -- 19-- 21 -- 19-- 

Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 7700 - 
Zuurgraad (pH) (-) 7.8 - - 
Nitraat (als N) (mg/l) <1 - - 
Ammonium (als N) (mg/1) 7.9 - - 

8000- 
8.0 -- 
<0.2- 
7.5-- 

6600 - ■ 
7.7-- 
<0.2 - - 
6.3-- 

720-- 
7.3-- 
<1 - - 
<0.15-- 

750 -- 
7.6-- 
<0.2 - - 
<0.15- 

700-- 
7.3-- 
<0.2 - • 
<0.15- 

Metaien 
Arseen [As] 
Cadmium [Cd] 
Zink [Zn] 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
<20 

<5 
<0.4 
78 * 

<5 
<0.4 
29 

<5 
<0.4 
23 

<5 
<0.4 
<20 
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Tabel 13 van 14. Analyseresultaten (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven).  
Monster 113-a 113-a 113-a 113-b 113-b 113-b 
Datum monstername 11-09-02 17-09-03 26-10-04 11-09-02 17-09-03 26-10-04 

-9,21 tot - -9,21 tot - -9,21 tot - -1,05 tot - -1,05 tot - -1,05 tot - 
Filtertraject (m+NAP) 11,21 11,21 11,21 3^05 3^05 3,05 

Temperatuur "C 
Temperatuur °C 21-- 19-- 21-- 19-- 

Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 3400 - - 5200 - - 4300 - - 560 - - 560 - - 500 - - 
Zuurgraad (pH) (-) 8.0 - - 7.8-- 8.0-- 7.6-- 7.8-- 7.8-- 
Nitraat (als N) (mg/i) <1 - - <0.2 - - <0.2 - - <1 - - <0.2 - - <0.2 - - 
Ammonium (als N) (mg/l) 4.0 - - 5.8-- 5,1-- 0.4 - - 0.5 - - 0.6-- 

Metalen 
Arseen [As] 5.5 <5 <5 <5 <5 <5 
Cadmium [Cd] <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
Zink [Zn] <20 <20 67 * <20 <20 <20 

Tabel 14 van 14. Analyseresultaten (gehalten in pg/i, tenzij anders aangegeven).  
Monster 114-a 114-a 114-a 114-b 114-b 
Datum monstername 11-09-02 17-09-03 26-10-04 17-09-03 26-10-04 

-10,77 tot- -10,77 tot- -10,77 tot- -1,85 tot- -1,85 tot- 
Filtertraject (m+NAP) 12,77 12,77 12,77 3J55 3,85 

Temperatuur "O 
Temperatuur °C 20-- 19-- 20-- 19-- 

Macro's 
Geleidbaarheid (uS/cm) 34000 - - 39000 - - 38000 - - 37000 - - 34000 - - 
Zuurgraad (pH) (-) 7.7 - - 7.9 - - 7.7 - - 7.7 - - 7.6 - - 
Nitraat (als N) (mg/1) <1 - - <0.2 - - <2.0 - - <0.2 - - <2.0 - - 
Ammonium (als N) (mg/1) 9.4-- 9.2-- 9.3-- 1.2-- 1.3-- 

Metalen 
Arseen [As] <50 <50 8.9 <50 <5 
Cadmium [Cd] <4 <4 <0.4 <4 <0.4 
Zink [Zn] <200 <200 78 * <200 22 

i 
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Geachte heet Veltkamp,
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L

Ons kenmerk
Uw kenmerk

Bijlage(n)

In opdracht van de gemeente Texel heeft Bodemzorg in oktober 2008 een monitoringronde uitgevoerd
op voormalige stortplaats nabij t Hornije te Texel. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform onze
offerte (PATrH/2005.02371/BOD) en uw opdracht (2toez-062011).

De doelstelling van de monitoring, zoals vastgelegd in het rapport Aanleg monitoringsysteem
‘t Horntje Texel, eerste bemonstering” (lwaco, 12juli 1999) luidt:

het beschermen van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater van de polder Hoornder
Nieuwland, de Prins Hendrik polder en het duingebied ten noordoosten van het stort.

In deze briefrapportage zijn de historie, de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten inclusief de
interpretatie daarvan besproken. Tot slot zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de
toekomstige monitoring.

Historie
De stortplaats (oppervlakte circa 3,6 ha) is van 1972 tot medio 1992 door de gemeente Texel in
exploitatie geweest als stortplaats voor onder andere huishoudelijk afval en bedrijfsafval.
De stortplaats is ingericht in een voormalige natte duinvallel, die voor het storten is uitgediept. Er is
zonder bodembeschermende voorzieningen, gedeeltelijk in het grondwater gestort. In 1991 is aan de
bovenzijde van de afvalstoffen een afdeklaag aangebracht bestaande uit 0,3 m klei met daarbovenop
0,7 m zand. De dikte van de huidige afdeklaag is onbekend (geen onderzoek naar verricht).

In 1996 heeft de provincie Noord-Holland een beschikking afgegeven waarin is gesteld dat sprake is
van een ernstige bodemverontreiniging. Door het ontbreken van humane, ecologische en
verspreidingsrisico’s is de bodemverontreiniging niet urgent (niet spoedeisend). De stortplaats wordt
met behulp van een monitoringsysteem gecontroleerd op eventuele verspreiding van
verontreinigingen.
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Voor aanvullende (achtergrond)informatie verwijzen wij naar het voortgangsrapport 2004 (Bodemzoro 
12 november 2004). v a 

Uitgevoerde werkzaamheden 
De werkzaamheden in 2008 zijn uitgevoerd conform het nazorgprogramma en onze offerte. 
In tabel 1 is het monitoringsprogramma weergegeven. In tabel 2 is het monitoringssysteem en het 
analysepakket weergegeven. 

Tabel 1 Nazorgprogramma 't Horntje 
' Activiteit Frequentie Uitgevoerd 

Meetprogramma beheerssysteem 
Meten stijghoogten in peilbuizen 1 maal per 2 jaar (2006, 2008) jfL Meet- en inspectieprogramma voorzieningen 
Interpreteren stijghoogten in peilbuizen 1 maal per 2 jaar (2006, 2008) 

ja_ Meetprogramma verontreinigingssituatie 
Bemonsteren en analyseren peilbuizen 
Oppervlaktewater 
Meetprogramma meetmiddelen 
Inspecteren, controleren en waterpassen peilbuizen 

1 maal per 2 jaar (2006, 2008) 
1 maal per 2 jaar (2006, 2008t 

1 maal per 4 jaar (2008) 1§_ Communicatie 
Overleg overheden en betrokkenen 
Opstellen jaarlijks voortgangsrapport 
Rapportage aan waterkwaliteitsbeheerder 

indien wenselijk 
1 maal per 2 jaar (2006, 2008) 
nvt 

n.v.t. 

Tabel 2 Monitoringssysteem en analysepakket 
Pakket 
ondiep grondwater 
(tot circa 4 m-NAP) 
diep grondwater 
(10 tot 13 m-NAP) 
oppervlaktewater 

Peilbuis / meetpunt 
101b, 102b, 103b, 104b, 105b, 106b, 107b, 108b 109b 110b 
111b, 112b, 113b (ref), 114b (refi 
101a, 102a, 103a, 104a, 105a, 106a, 107a, 108a 109a 110a 
111a, 112a, 113a (ref), 114a (ref) 
3 oppervlaktewatermonsters (03, 04 en 05) 

Analysepakket 
veldparameters: 
■ temperatuur 
■ pFI 
■ Ec 
macro’s: 
■ ammonium 
■ nitraat 

De meetpunten uit het monitoringssysteem zijn op 14 oktober 2008 bemonsterd tevens is de 
stijghoogte in de peilbuizen gemeten. In bijlage 1 is een situatietekening opgenomen met de locatie 
van de meetpunten. De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium Alcontrol te 
Floogvliet (AS3000). De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 2. 
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nflwnfc? nan h®f>
bepalen van de stromingsrichting van het grondwater, zijn de peilbuizen in 2008 

enSl centimeteïgezïkT ^ 160 °PZIChte Van de voor9aande waterpasronde in 2000 maximaal 

Monitoringsstrategie verontreinigingssituatie 
Op basis van het advies in het voortgangsrapport 2004 (Bodemzorg, 12 november 2004) is de 

hI0norStritn9rS!reqUentie verlaagd van iaarlijks naar éénmaal per twee jaar. Tevens is het analysepakket beperkt tot de macroparameters ammonium en nitraat (voorheen eveneens analyse op BTEX VOCL 
en/of metalen). Van deze macroparameters is inmiddels een langdurige meetreeks beschikbaar. 

De macroparameters fungeren als gidsparameters. Een toenemende trend van het gehalte aan 
gidsparameters kan wijzen op een toename van de microparameters in het grond- en 
oppervlaktewater Een toenemende trend van de macroparameters geeft dan ook aanleiding tot het 
uitbreiden van het analysepakket met microparameters. 

De gehalten aan macroparameters in de monitoringspeilbuizen zijn vergeleken met de gehalten in 
de referentiepeilbuizen (achtergrondkwaliteit). Daarnaast is gekeken naar het verloop van de 
concentraties in de monitoringspeilbuizen (toe- of afname). 

dfldf ™acroparameter nitraat discutabel is. Als gevolg van natuurlijke afbraak van stoffen die uit het stort treden, is vaak sprake van een gereduceerd milieu in het grondwater 
stroomafwaarts van het stort. Eventueel in het stort gevormd nitraat (als gevolg van nitrificatie) zal in 
dit milieu gereduceerd worden naar nitriet. Vooralsnog is in 2008 wel geanalyseerd op nitraat. 

Achtergrondkwaliteit 

^Sr^dk"aliteitJS bepaald met de gehalten ammonium en nitraat in de referentiepeilbuizen 113 en 114. Hierbij zijn de hoogste gehalten in de periode 2000-2008 genomen als 

I?r0nd^aarde' ln te?enstelling tot voorgaande jaren is hierbij onderscheid gemaakt tussen het ndiepe en diepere grondwater. In tabel 3 zijn de gehalten aan ammonium en nitraat van de 
afgelopen jaren weergegeven. Daarnaast is de achtergrondwaarde in deze tabel weergegeven. 
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r^l3.*?h|le,?„?ndv,;a^.e ma^r0Parameters afgeleid ui. de referen.iapeilbulzen 

n beide referentiepeilbuizen is het gehalte nitraat tijdens alle monitoringsronden laaer dan dr 
rapportagegrens. De rapportagegrens verschilt in de loop der jaren, in 2008 is sprake van een sterk 

vanhnnnH6 raPP°rta9e9rens- Ult navraag bij het laboratorium blijkt dat de verschSlen het gevolg zijn van noodzakelijke verdunning van de monsters als gevolg van een storende matrix 9 9 

vDersr:hTre9renS iS 315 achte^"dwaarde aangehouden. Deze “gegSns kan per peilbuis 

Resultaten en interpretatie 
Grondwaterstromingsrichting 

Waterkwaliteit 

1 60 5 ^ de ana|yseresu|taten van de periode 2000 tot 2008 voor het ondiepe en diepe grondwater weergegeven. De resultaten die de achtergrondwaarden overschrijden ziin rond 
weergegeven. De in groen weergegeven resultaten overschrijden de achtêrgSwafrdên 
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Tabel 5 Overzicht analyseresultaten diep grondwater periode 2000-2008 
Peilbuis 1—— —— parameter 

Ondiep grondwater 
Stroomafwaarts zijn ten opzichte van de achtergrondwaarde verhoogde gehalten ammonium 

Ten o^zSte van^nntf Uiden 1°4b’ J055' ^ 1°6b 2ijn de h0°9Ste concen^aties ammonium gemeten 
I® °9Z'Chte vfn 2006 's de concentratie ammonium in deze peilbuizen sterk toegenomen (> factor 

aannp nnnH In ySeHeSUr ü1 datvoorlig9ende jaren vaker dergelijke concentraties zijn 
FMc9n!ln c ln onderstaande. 9rafiek zlJn ^ concentraties van de afgelopen jaren weergegeven 
^05 hhnt hn6 VaH eea duidelljke toe' of afnemende trend. Het gehalte ammonium in peilbuis 105-b ligt wel hoger dan de maximale concentratie van de afgelopen jaren 
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concentratie ammonium 

In de peilbuizen 103b, 107b, 108b en 109b is het gehalte ammonium eveneens hoger dan de 
achtergrondwaarde. De concentratie ammonium in deze peilbuizen is ongeveer gelijk aan voorgaande 
jaren (uitgezonderd peilbuis 107b waar in 2000 en 2001 nog gehalten ammonium boven de 100 uq/l 
zijn aangetoond). 

Het's aannemeUjk dat de verhoogde gehalten ammonium afkomstig zijn van het stort Bodemzora 
acht het minder aannemelijk (gezien de kwelsituatie in de polder) dat de verhoogde gehalten 
ammonium afkomstig zijn vanuit de polder (bemesting, inlaat gebiedsvreemd water, etc ). 

In de overige ondiepe peilbuizen ten oosten en westen ligt het gehalte ammonium lager dan de 
achtergrondwaarde. Nitraat is in geen van de ondiepe peilbuizen boven de rapportageqrens 
(- achtergrondwaarde) aangetoond. Dit komt overeen met voorgaande jaren. 
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Diep grondwater 

d'ePf p®ilbuizen z'jn h°9ere gehalten ammonium aangetoond dan de 
109a enTl Oaade?ph?e over .schriJd!n9en Zlin g^ng. In de afgelopen jaren is in de peilbuizen 107a 
duidelijke toe of afSemendëS Van amm°niUm 0',erschrede"- & ^ “=hter geen sprake van een 

ln de p®llbLJIZei^102a en 112a is de achtergrondwaarde van de macroparameter nitraat ruim 

overschreden HetTs'ondufde^'o/r'^r06^'60 d6 achter9r°ndwaarde in deze peilbuizen niet is overschreden. Het is onduidelijk of de verhoogde gehalten nitraat afkomstig zijn vanuit het stort. 

Oppervlakte water 

,£Zd^S^rr^^S^r^a,er (noordelijk van het stort, op drie punten) opgenomen in het monitoringsprogSmma 

Saafvan he^oVeDe nSf nSteiS 9en0r!rn m" het 0PPe™lektewater dat buiten de invloedssfeer 
nnnir^fiir ! gehalten in deze peilbuizen geven een indicatie van de kwaliteit van het oppervlaktewater dat niet onder invloed staat van het stort. Hierbij wordt opgemerkt dat door onder 

if6'2 nenSinV °e?en de 9ehalten ammonium en nitraat in het oppervlaktewater kunnen 
deSS <»- ^ water, 

reSieTetenSfoa^XaT^ 

z1ÄetekDeen,dgSUwSgneXen°nderS,aande tabe' weer3ede''en- De ^ ™ ^ monsterpunten 

Tabel 6 Analyseresultaten oppervlaktewater 
Macroparameter Achtergrondwaarde 

2002 
Meetpunt 3 Meetpunt 4 Meetpunt 5 

ammonium (mg/l) 0.3 
nitraat (mg/l) 

48 
31 

7,6 100 25 
<0,2 <1,0 19 

2006 2008 2002 2006 
79 19 30 98 
1,0 2,4 7,2 <0,2 

51 
<0,2 
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ü lïn onJ>ifkt d L de °PPervlaktewatermonsters hogere concentraties ammonium gemeten 
lin t

ht®.Vtn de 'n 2002 vast9esteide achtergrondwaarde. Het gehalte ammonium ter plaatse 
van meetpunt 3 fS toegenomen ten opzichte van 2006. Opvallend is dat ook in het grondwater 
(peilbuis 104-b en 105-b) nabij dit monsterpunt de gehalten ammonium sterk zijn toegenomen. 
Ter plaatse van de overige twee meetpunten van het oppervlaktewater is het gehalte ammonium 
afgenomen. Nitraat is alleen ter plaatse van punt 4 licht verhoogd aangetoond. Het gehalte is 
vergelijkbaar met het gehalte in 2006 maar aanzienlijk lager dan de gehalten in 2002. 

Conclusies en aanbevelingen 
Stijghoogtemetingen en waterpassen van peilbuizen 
Met de stijghoogtemetmgen van de afgelopen jaren is een duidelijk beeld verkregen van de lokale 
geohydrologische situatie. Ter plaatse van het stort is voornamelijk sprake van een infiltratiesituatie 
In de aangrenzende polder is sprake van een kwelsituatie. 

In 2008 zijn de peilbuizen gewaterpast ten opzichte van NAP. Uit de waterpasronde blijkt dat de 
peilbuizen maximaal enkele centimeters zijn gezakt. Doordat de horizontale en verticale 
strommgsnchting van het grondwater inmiddels duidelijk is, wordt geadviseerd de frequentie van de 

opazfchPteSvann9NAP? ^ ^ eenmaa' ^ Z6S jaar (°f bij Sterk afwijkende stijghoogten ten 

Ondiep grondwater en oppervlaktewater 
Het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater ten noorden (stroomafwaarts) van het stort worden 
bemv oed door het stort In de peilbuizen en het oppervlaktewater zijn de afgelopen jaren hogere 
gehalten ammonium en/of nitraat aangetoond dan de vastgestelde achtergrondwaarde De gehalten 
ammonium zijn in een aantal peilbuizen ten opzichte van 2006 sterk toegenomen. In voorgaande 
J

H
ar®n *'ln fenefnf h°9e concentraties ammonium aangetoond. Er is echter geen sprake van een 

duidelijke toe- of afnemende trend. 

I/nprhhennTHdiennehait0ndWater ten 00Sten 60 Westen Van het stort z'jn (net als in voorgaande jaren) geen 
n 

b0°?b5 9e^alteo ammonium en nitraat gemeten. Op basis van de opgebouwde meetreeks kan 
gecondudeerd worden dat het ondiepe grondwäter ter pläätse van cJe peilbuizen 101b 110b 111b 

beëindigenemVl0ed WOrC,t d°0r het Stort' Aanbevolen wordt de monitoring in deze peilbuizen'te 

In de afgelopen jaren zijn in een aantal stroomafwaarts geplaatste ondiepe peilbuizen streefwaarde 
overschrijdingen van diverse vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) aangetoond Gezien de 

! ®rke *°®oame n het gehate ammonium (gidsparamater) in een aantal peilbuizen ten opzichte van 2006, wordt geadviseerd een nieuwe monitoringsronde al in 2009 uit te voeren. Tevens wordt 
geadviseerd de peilbuizen 103b t/m 109b aanvullend te analyseren op BTEXN. Na 2009 wordt 
vooralsnog uitgegaan van één monitoringsronde per twee jaar. 
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Diep grondwater 
Het diepe grondwater staat eveneens onder invloed van het stort. Er is echter geen sprake van 
een structurele verhoging ten opzichte van de achtergrondwaarde. Ook is er geen sprake van een 
duidelijke toe- of afnemende trend. Gezien dit onduidelijke beeld wordt aanbevolen tijdens de 
volgende monitoringsronde (2009) de diepe peilbuizen te analyseren op macroparameters. 
Afhankelijk van de resultaten kan besloten worden de monitoring van het diepe grondwater te 
extensiveren of (deels) te beëindigen. 

Door de vaak gereduceerde omstandigheden van het grondwater dat onder invloed staat van het stort 
is nitraat in eerste instantie niet de meest geschikte paramater. Geadviseerd wordt tijdens volgende 
monitoringsronden nitraat niet meer als gidsparameter te gebruiken. 

In tabel 7 is het voorgestelde monitoringsprogramma voor 2009 weergegeven. In tabel 8 is het 
analysepakket weergegeven. 

Tabel 7 Nazorgprogramma 't Horntje 
Activiteit 
Meetprogramma beheerssysteem 
Meten stijghoogten in peilbuizen 

Frequentie 

Meet- en inspectieprogramma voorzieningen 
Interpreteren stijghoogten in peilbuizen 

1 maal per 2 jaar (2009) 

Meetprogramma verontreinigingssituatie 
Bemonsteren en analyseren peilbuizen en 3 
oppervlaktewatermonster 

1 maal per 2 jaar (2009) 

1 maal per 2 jaar (2009) 

Meetprogramma meetmiddelen 
Inspecteren en controleren peilbuizen 
Waterpassen peilbuizen 

Communicatie 
Overleg overheden en betrokkenen 
Opstellen jaarlijks voortgangsrapport 

1 maal per 2 jaar (tijdens 
monitoringsronde) 
Indien noodzakelijk (2014) 

p.m. 
1 maal per 2 jaar 

Tabel 8 Monitoringssysteem en analysepakket 
Pakket 

ondiep grondwater 
(tot circa 4 m-NAP) 
diep grondwater 
(10 tot 13 m-NAP) 

Stijghoogtenmetingen en analyses 

101b, 102b*, 103b**, 104b**, 105b**, 106b**, 107b**, 108b**, 109b*‘ 110b 111b 
112b, 113b* (ref), 114b* (ref) 
101a*, 102a*, 103a‘, 104a*, 105a*. 106a*, 107a*, 108a*, 109a* 110a* 111a* 
112a*, 113a* (ref), 114a* (refl 

oppervlaktewater 3 oppervlaktewatermonsters (03*, 04* en 05*) 

Analyse op de gidsparameter ammonium, incl. temperatuur, pH en Ec 
Bovenstaand pakket inclusief vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) 

) 



Ons kenmerk SF/LU2008.002067/BOD

Datum

Bladzijde 11

11 december2008

Wij verwachten u hiermee voldonde±abhh..-
- nformeerd. Indien u nog vraqen heeft,

kunt u contact opnemen met de telefoonnummer

Met vriendelijke groet,
RflflFM7ORG --7 -



Bijlage 1 

Situatietekening 



monstername oppervlaktewater 

peilbuis ondiep en middeldiep 

14 ★ 
referentiepeilbuis 
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Monitoring voormalige stortplaats 
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1. Overzicht peilbuizen 
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Getekend: JRO 

T 



Bijlage 2 

Analyseresultaten (2008) 



Tabel 1 van 7. Analyseresultaten (gehalten in pp/l. tenzij anders aanaegeven). 

Monster 101-a 101-b 102-a 102-b 
Datum monstername 14-10-08 14-10-08 14-10-08 14-10-08 

Filtertraject (m+NAP) .9,68 tot - -0,61 tot - -10,94 tot - -1,64 tot - 

— 11.68 2,61 12,94 3,64 

103-a 

14-10-08 

-10,93 tot 

12,93 

algemene parameters 

Temperatuur °C 

Zuurgraad (pH) - 

Geleidbaarheid uS/cm 

12,1 - - 

7,4-- 

20000 -■ 

nutiënten & zuurstofbindende stoffen 

Ammonium (als N) mg/l 2,0 - - 

Nitraat (als N) mg/l 3 7 - - 

13,4-- 

6,6 - - 

1310 - - 

12,5-- 

7,4-- 

20000 - 

<0,15-- 2,6- 

<1,5-- 100- 

13,1 -- 

7,7-- 

14780■ 

4,4-- 

<7,5 - - 

12,2-- 

6,9-- 

20000■ 

3,0-- 

<7,5 ■ 

Tabel 2 van 7. Analyseresultaten (gehalten in pg/l, tenzij anders aanaeaeven) 

Monster mn.h nvi_« ^ 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

103-b 

14-10-08 

-1,33 tot - 

3,33 

104-a 

14-10-08 

-10,95 tot 

12,95 

104-b 

14-10-08 

-0,16 tot- 

1,84 

105-a 105-b 

14-10-08 14-10-08 

-10,12 tot- -1,96 tot - 

12,12 3,96 

algemene parameters 

Temperatuur °C 

Zuurgraad (pH) - 

Geleidbaarheid uS/cm 

13,2-- 

7,1 -- 

3330 - - 

nutiënten & zuurstofbindende stoffen 

Ammonium (als N) mg/l 12 - - 

Nitraat (als N) mg/l <7,5 . 

12,3-- 

7,1 - - 

20000 - - 

6,7- 

<7,5 ■ 

13,0-- 

6,9-- 

5470 - - 

110- 

<15 ■ 

12,5-- 

7,8-- 

20000 - - 

5,1 -- 

<7,5 - - 

12,8- 

7,16- 

5780- 

270 - 

<1,5 

Tabel 3 van 7. Analyseresultaten (gehalten in pg/l, tenzij anders aanaegeven). 

Monster 106-a 106-b 107-a 107-b 
Datum monstername 14-10-08 14-10-08 14-10-08 14-10-08 

Filtertraject (m+NAP) -1 o,51 tot - -1,49 tot - -10,53 tot - -1,5 tot - 

   12,5'] 3,49 12,53 3,5 

108-a 

14-10-08 

-10,55 tot- 

12,55 

algemene parameters 

Temperatuur °C 

Zuurgraad (pH) - 

Geleidbaarheid uS/cm 

13,4-- 

7,7- - 

20000 - - 

nutiënten & zuurstofbindende stoffen 

Ammonium (als N) mg/l 5,3.. 

Nitraat (als N) mg/l <7 5 .. 

13,8-- 

7,3- - 

3570 - - 

100-- 

<1,5-- 

12,8-- 

7,4 - - 

20000 - - 

16 - - 

<7,5 - - 

13.3- - 

7.3- - 

8270 - - 

6,8-- 

<1,5-- 

14,1 -- 

9,5 - - 

20000■ 

4,9- 

<7,5 



JabBl 4 van 7. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aanqeaeven). 

Monster 108-b 109-a 109-b 110-a 

Datum monstername 14-10-08 14-10-08 14-10-08 14-10-08 

Filtertraject (m+NAP) -1,55 tot- -9,24 tot- -1,18 tot- -9,8 tot- 

     3.55 11,24 3,18 11,8 

110-b 

14-10-08 

-3,34 tot - 

5,34 

algemene parameters 

Temperatuur °C 

Zuurgraad (pH) - 

Geleidbaarheid uS/cm 

13,5-- 

9,0-- 

1350-- 

nutiënten & zuurstofbindende stoffen 

Ammonium (als N) mg/l 31 - - 

Nitraat (als N) mg/l <1,5-- 

12,5-- 

7,8-- 

20000 - • 

25-- 

<7,5 - - 

12,6- - 

8,0-- 

2040 - ■ 

11 -- 

<1,5- 

11,7-- 

7,9-- 

18320-- 

15-- 

<7,5 - ■ 

11,6- 

8,5-- 

0940- 

1,8- 

<1,5 ■ 

Tabel 5 van 7. Analyseresultaten (gehalten in yq/l, tenzij anders aangegeven). 
Monetär ^ ^ ^ .... Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

111-a 

14-10-08 

-9,46 tot - 

11,46 

111-b 

14-10-08 

-0,5 tot - 

2,5 

112-a 

14-10-08 

-9,77 tot - 

11,77 

112-b 

14-10-08 

-1,17 tot- 

3,17 

113-a 

14-10-08 

-9,21 tot - 

11,21 

algemene parameters 

Temperatuur °C 

Zuurgraad (pH) - 

Geleidbaarheid uS/cm 

11,8-- 

7,31 -- 

5190- - 

nutiënten & zuurstofbindende stoffen 

Ammonium (als N) mg/l 7,2 - - 

Nitraat (als N) mg/l <7,5 .. 

12,8-- 

7,37 - - 

0300 - - 

0,4-- 

<1,5-- 

11,1 - 

7,4 - - 

6630- 

6,6 

36- 

12,8-- 

7,47 - - 

0610 - - 

<0,15-- 

<1,5-- 

12,0- 

8,4-- 

4910- 

5,0- ■ 

<7,5 - 

Tabel 6 van 7. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aan gegeven t 
Mnnctcr . 7T7    L Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

113-b 114-a 114-b 

14-10-08 14-10-08 14-10-08 

-1,05 tot - -10,77 tot - -1,85 tot - 

3,05 12,77 3,85 

algemene parameters 

Temperatuur °C 

Zuurgraad (pH) - 

Geleidbaarheid uS/cm 

13,2-- 

8,8-- 

0630 - - 

12,0- - 

8,0-- 

20000 - - 

12,2-- 

8,1 -- 

20000■ 

nutiënten & zuurstofbindende stoffen 

Ammonium (als N) mg/l o,5 - - 

Nitraat (als N) mg/l <1,5-- 
8,2-- 

<7,5 - - 
1,2 - 

<7,5 

Tabel 7 van 7. Analyseresultaten (gehalten in gg/l, tenzij anders aangegeven). 



Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

0-3 

14-10-08 

0-4 

14-10-08 

0-5 

14-10-08 

algemene parameters 

Temperatuur °C 

Zuurgraad (pH) - 

Geleidbaarheid uS/cm 

nutiënten & zuurstofbindende stoffen 

Ammonium (als N) mg/I 

Nitraat (als N) mg/I 

12,8 - - 

7,32 - - 

4130-- 

100 - - 

<1,0-- 

12,9- 

7,51 - 

1150 

19 - - 

2,4-- 

13,0- 

7,16- 

2480- 

51 - - 

<0,2 - ■ 

Toelichting VROM- toetsingskader: 

Gehalte groter dan de streefwaarde; 

Gehalte groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 

Gehalte groter dan de interventiewaarde; 
! 

i 

Analyseresultaten metalen zijn getoetst aan de toetsingswaarden voor diep grondwater; 

Analyseresultaten zijn getoetst met indicatief niveau voor ernstige verontreiniging; 

Geen toetsingswaarde gedefinieerd. 



Bijlage 3 

Stijghoogtemetingen (2000-2008) 



Tabel 1 van 5. Uitgevoerde Stijqhoogtemetingen 

Peilbuis 

Filtertraject 

(m+NAP) 

Pakket 

101-a 101-b 102-a 102-b 103-a 103-b 

-9,68 tot - -0,61 tot - -10,94 tot - -1,64 tot - -10,93 tot - -1,33 tot 
11>68 2,61 12,94 3,64 12,93 3,33 

11 jul 2000 

20 nov 2001 

11 sep 2002 

17 sep 2003 

26 okt 2004 

11 okt 2006 

14 okt 2008 

0,10 

0,00 

0,20 

0,03 

0,16 

-0,18 

0,13 

-0,04 

0,04 

0,02 

-0,11 

0,08 

0,01 

0,13 

-0,23 

-0,23 

-0,11 

-0,25 

-0,13 

-0,44 

-0,32 

-0,26 

-0,37 

-0,24 

-0,29 

-0,26 

-0,08 

-0,25 

-0,18 

-0,28 

0,11 

-0,18 

0,01 

-0,22 

-0,34 

-0,32 

-0,42 

-0,28 

-0,31 

-0,26 

Tabel 2 van 5. Uitgevoerde Stijqhoogtemetingen 

Peilbuis 

Filtertraject 

(m+NAP) 

Pakket 

104-a 104-b 105-a 105-b 

-10,95 tot- -0,16 tot- -10,12 tot- -1,96 tot- 

12,95 1,84 12,12 3,96 

106-a 106-b 

-10,51 tot- -1,49 tot- 

12,51 3,49 

11 jul 2000 

20 nov 2001 

11 sep 2002 

17 sep 2003 

26 okt 2004 

11 okt 2006 

14 okt 2008 

-0,16 

-0,28 

-0,17 

-0,34 

-0,24 

-0,05 

-0,42 

-0,38 

-0,37 

-0,46 

-0,36 

-0,40 

-0,32 

-0,20 

-0,31 

-0,26 

-0,38 

0,06 

-0,25 

-0,05 

-0,47 

0,63 

-0,41 

-0,51 

-0,41 

-0,42 

-0,35 

-0,24 

-0,37 

-0,33 

-0,43 

0,03 

-0,31 

-0,12 

-0,41 

-0,31 

-0,34 

-0,52 

-0,37 

-0,37 

-0,31 

Tabel 3 van 5. Uitgevoerde Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 

Filtertraject 

(m+NAP) 

Pakket 

107-a 107-b 

-10,53 tot- -1,5 tot - 

12,53 3,5 

108-a 108-b 109-a 

-10,55 tot - -1,55 tot - -9,24 tot 

12,55 3,55 11,24 

109-b 

-1,18 tot ■ 

3,18 

11 jul 2000 

20 nov 2001 

11 sep 2002 

17 sep 2003 

26 okt 2004 

11 okt 2006 

14 okt 2008 

-0,23 

-0,22 

-0,24 

-0,36 

0,08 

-0,26 

-0,15 

-0,38 

-0,27 

-0,32 

-0,54 

-0,06 

-0,35 

-0,27 

-0,20 

-0,22 

-0,25 

-0,34 

0,04 

-0,25 

-0,09 

-0,58 

-0,25 

-0,29 

-0,56 

-0,29 

-0,33 

-0,23 

-0,15 

-0,21 

-0,26 

-0,26 

0,04 

-0,21 

-0,05 

-0,25 

-0,10 

-0,20 

-0,47 

-0,18 

-0,19 

-0,07 



Tabel 4 van 5. Uitqevoerde Stijghooqtemetinqen 

Peilbuis 

Filtertraject 

(m+NAP) 

Pakket 

110-a 110-b 111-a 111-b 112-a 112-b 

-9,8 tot - -3,34 tot - -9,46 tot - -0,5 tot - -9,77 tot - -1,17 tot 

11>8 5’34 11,46 2,5 11,77 3,17 

11 jul 2000 

20 nov 2001 

11 sep 2002 

17 sep 2003 

26 okt 2004 

11 okt 2006 

14 okt 2008 

-0,06 

-0,12 

-0,18 

-0,18 

0,12 

-0,07 

0,02 

-0,06 

0,03 

-0,07 

-0,33 

0,04 

-0,04 

0,10 

0,02 

-0,05 

-0,11 

-0,14 

0,19 

0,01 

0,12 

-2,50 

0,36 

0,22 

-0,17 

0,31 

0,26 

-0,02 

0,06 

0,03 

0,00 

-0,01 

0,25 

0,11 

0,22 

0,27 

0,39 

0,24 

0,01 

0,41 

0,29 

0,46 

Tabel 5 van 5. Uitqevoerde Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 

Filtertraject 

(m+NAP) 

Pakket 

113-a 

-9,21 tot - 

11,21 

113-b 

-1,05 tot - 

3,05 

114-a 

-10,77 tot- 

12,77 

114-b 

-1,85 tot-3,85 

11 jul 2000 

20 nov 2001 

11 sep 2002 

17 sep 2003 

26 okt 2004 

11 okt 2006 

14 okt 2008 

0,07 

0,17 

0,22 

0,06 

0,20 

0,31 

0,39 

0,35 

0,56 

0,46 

0,28 

0,51 

0,59 

0,26 

-0,18 

-0,06 

-0,18 

0,09 

-0,09 

-0,03 

-0,35 

-0,27 

-0,36 

-0,28 

-0,34 

-0,35 
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Jaar

nom’ 8 MEI 2009

Inlichtingen bij

Afdeling :‘ .jurlalscrle zaken
Telefoonnummer : (0222) 36 22 82
Gijlagen : dwersen
Onderwerp Klacht over milieuschade door oude stortplaats

Texel, 7 mei 2009

Bijgaande stukken zend ik u:

E ingevolge UW verzoek van

El ingevolge mijn toezegging van
ter kennisneming

om te behouden

El onder dankzegging retour
fj conform onze afspraak van

El met verzoek om terugzending

i:i ter verdere behandeling

El voor de vergadering van

_____________________

El voor een gesprek op

El met verzoek om opmerkingen

El ter uitvoering
El ter lezing c.q. fiattering

El om advies

Opmerkingen:
De brieven Worden u toegezonden ter kennisneming. Het is mogelijk dat de heer Bruijn met u

contact opneemt.

Groeneplaats 1

1791 CC Den Burg

Postbus 200

1790 AE Den Burg

Telefoon (0222) 36 21 21

Fax (0222) 36 22 67

ematl@texel.nl

Internet; www.texeLnt

II

GEMEENTE TEXEL
J4) D&

Priincj

Postbus 3007

2001 DA HAARLEM

.

---
tIl

i.v E___zt



GEMEENTE TEXEL

Klif 38

1797 AL DEN HOORN

.
Uw brief van : 15 april 2009
Uw kenmerk

Ons nummer

Beh. ambtenaar

Telefoonnummer

rit
Bijlagen

Onderwerp : voormalige stortplaats ‘t Horntje

Texel,
2 8 APR, 200g

Geachte

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen wij u het volgende mee.

• U stelt dat bij de voormalige stortplaats bij ‘t Homtje milieuregels worden overtreden. U stelt ons
aansprakelijk voor directe en indirecte schade die u dientengevolge lijdt c.q. zal lijden.

Or 1 aDrjL2009 hebt u over deze kwestie overleg gevoerd met onze medewerker, de heer
‘aarbij is door de heer Veltkamp toegezegd dat aan u het voortgangsrapport 2004

IuurI1org, 12 november2004) zou worden toegezonden, evenals de uit 1996 daterende

beschikking van Gedeputeerde Staten over het aanwezig zijn van een ernstige
bodemverontreiniging ter plaatse.
Volgens onze informatie zijn bedoelde stukken inmiddels aan u verzonden.

De monitoringsrapporten die in de afgelopen jaren zijn verschenen geven ons geen aanleiding

om te veronderstellen dat op dit moment milieuregels worden overtreden. Als dat het geval zou

zijn, dan is Gedeputeerde Staten van Noord-Holland daarvoor het bevoegd gezag. In verband

daarmee hebben wij een afschrift van uw brief doorgestuurd naar de provincie.

Van uw aansprakelijkstelling hebben wij kennisgenomen. Voor de goede orde wijzen wij u erop
dat voor een vordering tot schadevergoeding het noodzakelijk is dat er schade is en dat ook

1/2



GEMEENTE TEXEL behorende bij brief 09.UP2309

duidelijk is waardoor deze schade is veroorzaakt. Voor beide zaken geeft uw brief geen

aanwijzingen.

Dit neemt niet weg dat wij altijd bereid zijn om met u te overleggen over de ontstane situatie en

eventueel te nemen maatregelen. Om redenen van doelmatigheid adviseren wij u om over de

(wijze van) sanering contact op te nemen met de provincie Noord-Holland, die daarvoor de

opdrachtgever is.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de behandelend

medewerker.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Texel,
De secretaris, De burgemeester,

.

1
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Provincie Noord-Holland
Kenmerk: KO1_NH044800002_CON_G_S

‘ WKPB-contour
L LocatieX=113259enY=558111

Kadastrale situatie per 16augustus2009
Kadastrale gemeente TEXEL sectie G

Schaal 1: 5000



Ondergetekende, bewaarder van het kadaster en de openbare

registers, verklaart dat deze WKPB contourenteken±ng met

het door het Kadaster afgegeven kenmerk 200936-055 in

elektronische vorm in bewaring is genomen onder

depotnummer 20090901000574. Dit digitaal equivalent is

geschikt voor het relateren van de contouren WKPB aan de

kadastrale percelen, waar het betreffende besluit

betrekking op heeft.

d.d. 01—09-2009

D hoc frh.’’’



• GedeputeerdeStaten

ARCHiEF kc1ooocL
Pvincie

Datum 9 SEP. 2009 Ons kenmerk 2009-52300 Noord—Holland

Onderwerp WbhlWkph inhaa islag beperkingenbesluiten
Bezoekadres

Houtplein 33

Haarlem

Wkpb team
Postbus 9015 Postadres

6800 DT ARNHEM Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Tel (023)5143143

Fax (023)5143030

VERZONDEN 11SEP.2009
Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen Bijlagetn)

Behandeld door Telefoon Uw kenmerk

E-mail

Opgave van beperkingenbesluiten als bedoeld in artikel 17 b van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelij ke beperkingen

Gegevens en grondslag

Op grond van artikel 17b, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke

beperkingen (Wkpb) zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verplicht
voor 1juli 2009 alle besluiten uit de periode 1 januari 1995 tot en met 30 juni 2007
zoals opgenomen in de Bijlage: aangewezen categorieën van
beperkingenbesluiten onderdeel Wet bodembescherming (Wbb), behorende bij
het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. onroerende zaken, ter inschrijving aan te bieden aan de Dienst voor het kadaster
en de openbare registers: hierna aangeduid als ‘de inhaaislag
beperkingenbesluiten Wbb’.

Voor de inhaalslag beperkingenbesluiten Wbb sluiten wij voor wat betreft de te

registreren gegevens voor zover mogelijk aan bij de Regeling

beperkingenregistratie Wbb.

Voor de besluiten genomen op basis van artikel 29, eerste lid, juncto artikel 37 en
artikel 39d van de Wbb betekent dit dat percelen zullen worden geregistreerd
waar sprake is van een gehele of gedeeltelijke ernstige verontreiniging in het
vaste deel van de bodem. Deze percelen bevinden zich binnen de
interventiewaarde contour in het vaste deel van de bodem. De registratie vindt

plaats door het digitaal aanbieden van deze interventiewaarde contour (1) op een
kadastrale ondergrond.

Internet: www.noord-hollandnl

E-mail post@noord-holland.nl
0
0
0
2
2



Pagina 2 ‘)flCïflOns kenmerk c u’-Dj
Provincie

‘. Noord-Holland

Indien deze interventiewaarde contour niet beschikbaar is, zal de, op basis van
de bij ons bekende informatie, wel beschikbare contour worden aangeboden (S).

Voor percelen waar op basis van artikel 29, eerste lid, juncto artikel 37 van de
Wbb sprake is van een ernstige verontreiniging, maar waar na deze vaststelling
een sanering is uitgevoerd waarbij na de sanering deze ernstige verontreiniging
gedeeltelijk is verwijderd, zal, voor zover mogelijk, de meest actuele situatie
worden geregistreerd. Indien beschikbaar is dit de interventiewaarde contour (1)
die de ernstige(rest)verontreiniging aangeeft in het vaste deel van de bodem. Is
de verontreiniging gesaneerd in die zin dat er geen ernstige verontreiniging in de
vaste bodem meer aanwezig is, dan zal geen opgave van dat besluit worden
gedaan en vervalt per Ï juli 2009 de registratie.

Deze inhaalsiag beperkingenbesluiten Wbh zal in meerdere opgaven van
beperkingenbesluiten aan de Dienst van het kadaster en de openbare registers
(hierna te noemen: de Dienst) worden aangeboden. Dit geschiedt in
overeenstemming met de hierover met de Dienst gemaakte afspraken. De
verontreinigingcontouren die met deze opgave worden geregistreerd zijn al bij
het kadaster in depot is gezet. In deze opgave zijn de oude besluiten gekoppeld
aan de depotnummers van de bijbehorende contouren.

Tabel met besluiten aangegeven met NH-code, kenmerk en het door de Dienst
toegekende depotnummer

.Locatiecode Depotnummer Kenmerk Datum Type besluit /
besluit besluit Type contour

NH043900003 20090818000833 97-512670 25-04-97 Ernstig! niet urgent (S)
01-1234 25-01-01 Ernstig! urgent
01-4691 07-02-01 Ernstig! urgent
01-22820 29-06-01 Ërnstig/gent

NH044800002 20090901000574 96-515552 12-08-1996 Ernstig! niet urgent (S) —

NH037300026 20090901000612 2001-20489 03-07-2001 Ernstig/urgent (1)

Internet www.nord-hoIland.nI

E-mail post@noord-holland.nI
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Verklaring
Latere bewerking van de kadastrale registers moeten uitsluitend gebaseerd zijn
op de contouren zoals ze in depot zijn opgenomen en behoren hij deze
inschrijving en niet zoals ze in het oorspronkelijke besluit staan aangegeven en
welke als bijlage zijn mee ingeschreven.

Hoogachtend,
Gedeouteerde Staten van Noord-Holland,

4

.

Internet www. noord-hotandnJ

E-mai post@noord-holland.nI
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Kleurverklaring

Onderge tekende, Jeroen Gerardus Maria Jansman, unitmanager Vergunningen
Bodem van de sector Subsidies, Handhaving en Vergunningen, Houtpleiri 33
2021 DE Haarlem, verklaart dat er in het ter inschrijving aangeboden stuk en de
bijlage behorend bij het ter inschrijving aangeboden stuk andere kleuren zijn
gebruikt dan zwart en wit.

Equivalentverklaring
Ondergetekende, Jeroen Gera rdus Ma ria Jansman, unitmanager Vergunningen
Bodem van de sector Subsidies, Handhaving en Vergunningen, Houtplein 33
2021 DE Haarlem, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste
weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

.

Internet wvvw noord-hIjandn1

E-maI post@noord-holland.nI
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1. 

Lucht Water A B C D AT AVBs Bouw Buitenland Consumenten DWBs 

Energie HDO Industrie Landbouw Raffinaderijen RWZIs Verkeer Diffuus Puntbron ZEZ 

Dit document is opgesteld in het kader van het verschijnen van de Voortgangsrapportage Milieubeleid voor 

Nederlandse Prioritaire Stoffen. Zie voor meer informatie over prioritaire stoffen www.rivm.nl/rvs/stoffen/prio. 

Ammoniak 

Algemeen 

Overzicht indeling stoffen CAS-nr. 

Overige stoffen  

Overige stoffen  

Ammoniak 7664-41-7 

Ammoniak (NH3) is een van nature voorkomende stikstofverbinding die door planten 

kan worden opgenomen. De stikstofkringlopen waar ammoniak deel van uitmaakt 

kunnen echter worden verstoord door de antropogene toevoer van stikstofverbindingen. 

Het huidige overschot aan ammoniak in het milieu is voornamelijk uit de landbouw 

(dierlijke mest) afkomstig. 

Emissie van ammoniak valt binnen de kaders van de thema’s Verzuring en Vermesting, 

niet onder het thema Verspreiding. 

Productie en gebruik 

Voor wat betreft de milieubelasting met ammoniak is de emissie door industriële 

productie en het gebruik door consumenten niet relevant in vergelijking met de 

landbouw (emissie uit dierlijke mest). Een belangrijke industriële toepassing van 

ammoniak betreft het gebruik als koelmiddel voor koude bewaring van voedsel en voor 

voedselbereiding: ammoniak neemt naar schatting 50-60% van het Europese industriële 

koelmiddelenmarktaandeel in, als een van de vervangers van CFK’s en HCFK’s
1
. 

Ammoniak wordt onder andere ook gebruikt in de lijmindustrie en als schoonmaak- en 

ontvettingsmiddel. 

Ammoniak is niet meegenomen in de recente “inventarisatie prioritaire stoffen” bij 

Nederlandse brancheorganisaties: chemische industrie (VNCI), rubber- en 

kunststofindustrie (NRK), verfindustrie (VVVF), metaalindustrie (FME), energie-

bedrijven (EnergieNed), papierindustrie (VNP), en zeepindustrie (NVZ). 

Bronnen en effecten 

Verreweg de belangrijkste emissiebron van ammoniak is dierlijke mest: de emissie van 

ammoniak, die voor bijna 100% naar lucht plaatsvindt, wordt voor circa 90% 

veroorzaakt door de “productie”, opslag en het gebruik van dierlijke mest. 

Nadat ammoniak in aanraking is gekomen met de bodem of het oppervlaktewater, kan 

het met behulp van zuurstof en bacteriën worden omgezet in salpeterzuur en zo 

bijdragen aan verzuring. Verder kan ammoniak bijdragen aan de eutrofiëring 

(vermesting) van oppervlaktewater en bodem. Directe effecten van ammoniak op 

                                                           
1
 CFK’s: chloorfluorkoolwaterstoffen; HCFK’s hydrochloorfluorkoolwaterstoffen. 
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planten, zoals verhoogde vorstgevoeligheid, zijn bekend, maar treden pas op bij (zeer 

plaatselijk voorkomende) hoge concentraties. 

Emissies van ammoniak kunnen lokaal leiden tot stankhinder en irritatie van ogen, 

neusslijmvliezen en keel. 

Zie ook de officiële EU 1272/2008 Annex VI classificatie. 

Milieuaspecten 

Normen 

Informatie over de milieukwaliteitsnormen voor het compartiment lucht en water staan 

in onderstaand overzicht. Eventuele informatie over het compartiment bodem is te 

vinden in het Besluit Bodemkwaliteit 2008 (www.senternovem.nl/Bodemplus/ 

bodembeheer/Besluit_bodemkwaliteit/index.asp) Actuele informatie over milieu-

kwaliteitsnormen is te vinden op de website Risico's van stoffen (www.rivm.nl/rvs/ 

normen/mil/). 

Milieukwaliteitsnormen voor lucht en water. 

Stof Lucht
 a)

 Water
 a)

 

 
MTR 

(ng/m3) 

SW 

(ng/m3) 

MTR 

(µg/L) 

SW 

(µg/L) 

Ammoniak (NH3), als N n.b. n.b. 20 n.b. 

Ammonium (NH4
+), als N n.b. n.b. n.b. n.b. b) 

a)
 n.b.: Waarde normstelling (nog) niet bekend. 

b) Voor ammonium(NH4
+)-verbindingen geldt voor grondwater een streefwaarde van 2000 µg/L (2 mg/L) 

voor zandgronden respectievelijk 10000 µg/L (10 mg/L) voor klei- en veengronden. In gebieden met 

mariene beïnvloeding (zout en brak grondwater) komen van nature hogere waarden voor. 
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Emissies 

Overzicht relevante emissiebronnen (doelgroepen) 

Doelgroep Type 

bron 
a)
 

Emissie 

lucht 
b)

 

Emissie 

water 
b)

 

Emissie 

bodem 
b)

 

Opmerkingen 

Afvalverwerkingsbedrijven P - - -  

Bouw D - - -  

Buitenland D/P - - -  

Consumenten D - - -  

Drinkwaterbedrijven P - - -  

Energiesector P - - -  

HDO  D - - -  

Industrie P - - -  

Landbouw D + - - “Productie”, opslag en 

gebruik van dierlijk mest 

Raffinaderijen P - - -  

RWZIs P - - -  

Verkeer en vervoer D - - -  

a) 
P, puntbron; D, diffuse bron 

b) 
Kwalitatieve indicatie: + = ja; - = nee of verwaarloosbaar (<5%). 

De emissies van ammoniak zijn in de periode 1990-2007 gedaald van circa 250 

kiloton/jaar tot circa 130 kiloton/jaar, dus in 2007 nog iets hoger dan de door de EU 

opgelegde NEC-doelstelling van 128 kiloton in 2010 (zie ook: Beleid). Het niveau van 

de ammoniak emissie is de laatste jaren (2005-2007) constant (ca. 130 kiloton/jaar). 

Voor 2010 is een uitstoot van circa 123 kiloton/jaar geschat op basis van vastgesteld en 

voorgenomen beleid, dus net beneden de NEC-doelstelling. Echter, de onzekerheid in 

deze schatting (15%) en de constante ammoniak emissie in de laatste jaren, suggereren 

dat de NEC-doelstelling voor 2010 mogelijk niet wordt gehaald. 

Milieukwaliteit 

In gebieden met intensieve veehouderij, zoals de Gelderse vallei, de Peel en de 

Achterhoek, komen gemeten jaargemiddelde ammoniakconcentraties voor van circa 14-

18 µg/m
3
, met maximum uurgemiddelde concentraties tot circa 250 µg/m

3
. Vanaf 1997 

lijken de jaargemiddelde ammoniakconcentraties redelijk gestabiliseerd te zijn op een 

gemiddelde waarde van circa 8 µg/m
3
. De op basis van emissieschattingen berekende 

concentraties zijn wat lager dan de gemeten concentraties (ook wel het ammoniakgat 

genoemd), maar laten dezelfde trend zien: stabilisatie rond 6 µg/m
3
. 

Voor wat betreft de milieukwaliteit van water en bodem draagt de ammoniakdepositie 

bij aan de verzuring en vermesting van oppervlaktewater en bodem; de gewenste 

milieukwaliteit is nog niet bereikt. (Zie ook: Beleid). 

Tussen 2000 en 2005 is met lokaal, gebiedsgericht beleid de ammoniakemissie met 15% 

gereduceerd in zones rond gevoelige natuur. Door deze veranderingen in depositie is de 

bodemkwaliteit meetbaar verbeterd. 
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Beleid
2
 

Internationaal 

De EU-Richtlijn Nationale Emissieplafonds (EU, 2001: NEC-richtlijn) verplicht 

Nederland om de ammoniakemissie te beperken tot 128 kiloton/jaar. Met dit doel wordt 

20-30% van de natuur voldoende beschermd. Voor 2020 wordt voor Nederland een 

emissieplafond voorgesteld van 105 kiloton/jaar (EU-strategie “Clean air for Europe”). 

In tegenstelling tot eerdere schattingen zijn er nu aanwijzingen dat de NEC-doelstelling 

in 2010 wellicht niet wordt gehaald (zie Emissies). 

Sinds 1996 is een Europese richtlijn van kracht die beoogt het milieu te beschermen 

door verontreiniging van bestaande industriële bedrijven te beperken, en die van nieuwe 

bedrijven te voorkomen (IPPC richtlijn). De grote intensieve veehouderijbedrijven met 

een jaarlijkse emissie van 2000 kg ammoniak of meer vallen onder deze richtlijn. Deze 

bedrijven of clusters van bedrijven mogen geen ‘belangrijke verontreiniging’ 

veroorzaken en mogen ook kwetsbare natuurgebieden (in het bijzonder de VHR-

gebieden
3
) niet ‘significant’ belasten. Om te voorkomen dat bij elke bedrijfsuitbreiding 

of nieuwvestiging de gevolgen voor de natuur moeten worden berekend, is in de Wet 

Ammoniak Veehouderij (WAV) een zonering rond beschermde natuurgebieden 

opgenomen. Concreet betekent dit dat bedrijven die zich binnen 1500 meter van VHR-

gebieden bevinden, te maken hebben met een emissieplafond van 2000 kg per jaar. 

Bovendien is nieuwvestiging en uitbreiding binnen 500 meter van VHR-gebieden 

verboden. Er is nog discussie of 500 meter zones ruim genoeg zijn om de VHR-

gebieden voldoende te beschermen. 

Nationaal 

Op lange termijn is de beleidsambitie om de depositieniveaus onder hun kritische 

waarden te brengen (VROM, 2001). Op weg naar dit duurzame niveau stelt het NMP4 

voor 2010 een nationaal emissieplafond van 100 kiloton/jaar. Hiermee wordt dan tevens 

voldaan aan het voor Nederland voorgestelde emissieplafond voor 2020. De nationale 

doelen zijn, in tegenstelling tot het NEC-doel, inspanningsverplichtingen. 

Het generiek Nederlands beleid richt zich vooral op het halen van de NEC richtlijn. De 

belangrijkste maatregelen zijn het onderwerken en injecteren van mest, afgedekte 

mestopslagen en het invoeren van emissiearme stallen in de pluimvee- en varkenssector 

(de AmvB Huisvesting). Om het halen van het NEC-doel zeker te stellen zijn extra 

generieke maatregelen van kracht geworden. Dit betreft de aanscherping van regels voor 

mestaanwending en het beperken van het stikstofgehalte in voer voor koeien (Brief aan 

Tweede Kamer van Van Geel en Veerman, 12-9-2003). Emissiearme stallen in de 

melkveehouderij kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de emissiereductie. 

Deze maatregel is relatief duur (van Pul et al., 2004), en zal daarom pas van stal gehaald 

worden als blijkt dat de doelmatigheid van het voerspoor tegenvalt. 

                                                           
2
 Uit Milieubalans 2005 en 2006, uitgezonderd de NeR-gegevens. 

3
 EU Vogel- en Habitat-Richtlijn 
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Om de bescherming van de natuur te vergroten zet het Rijk naast maatregelen om de 

totale emissies te verminderen (generiek beleid) ook in op gebiedsgerichte maatregelen. 

Zonering in het kader van de Wet Ammoniak Veehouderij (WAV) en ruimtelijke 

scheiding van functies door bedrijfsverplaatsingen (de reconstructie) zijn hierbij de 

belangrijkste instrumenten. 

De provincies hebben in 2004 aangegeven welke natuur via zonering beschermd moet 

worden. In het voorstel van de provincies wordt een geringer aantal kleine 

natuurgebieden via zonering beschermd, waardoor het totale areaal natuur, waar de 

WAV op van toepassing is, met 18% is afgenomen. 

In het kader van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) gelden de volgende 

klassenindeling en emissie-eisen: 

Stofnaam Klassenindeling Grensmassa-

stroom (g/uur) 

Emissie-eis 

(mg/m0
3) 

Ammoniak (gas of damp) gA.3 150 30 

 



• Gedeputeerde Staten

____

Provincie
Datum

DEC. 2009 Ons kenmerk 2009-72599 Noord—Holland

Onderwerp Wet bodembescherming: Stortplaats ‘t Horntje te Den Hoorn
Gemeente: Texel, locatiecode: NH/0448/00002 Bezoekadres

Houtplein 33

Haarlem

Gemeente Texel

Postadres

rustbus .uu Postbus 3007

1790 AE DEN BURG 2001 DA Haarlem

Tel 0800-9986734

Fax (023)514 4400

Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen Bijlage(n) -

Behandeld door Telefoon Uw kenmerk
- VERZONDEN 1 5 £Et. 2Üi19

E-mail

Monitoring
U heeft voor de locatie Stortplaats ‘t Homije te Den Hoorn monitoringsresultaten
van 2008 toegezonden.
De resultaten staan vermeld in het briefrapport ‘Nazorgrapportage monitoring
2008 locatie ‘t Hornije van Bodemzorg
(kenmerk SF/LL/200$.002067/BQD, d.d. 11 december 2008)’.

Wij hebben uw monitoringsresultaten ontvangen op 16 oktober 2009.

Reactie
Tijdens de monitoringsronde is het grondwater van 14 peïlbuizen (diepe en
ondiepe) bemonsterd en zijn 3 oppervlaktewater monsters genomen en
geanalyseerd op de macroparameters ammonium en nitraat.
Daarnaast zijn de sfijghoogten van de peilbuizen gemeten.

Uit de stijghoogte metingen (samen met de eerder uitgevoerde metingen) blijkt
dat ter plaatse van het stort voornamelijk sprake is van infiltratie en dat ter
plaatse van de aangrenzende polder sprake is van een kwelsiftiatie.

De geanalyseerde gehalten aan de macroparameters overschrijden de
signaalwaarden niet (zoals vastgesteld in het ‘Monitoringsplan het Hornije Texel’
van Iwaco B.V., kenmerk 1074340, d.d. 19 mei 1998).

Internet www.noord-hollandnl

Email : postnoord-holland.nl0
0
0
1
z
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Het ondiepe grondwater stroomafwaarts van het stort lijkt te worden beïnvloed
door het stort. Irhet grondwater van de ondiepe peilbuizen 103b t/m 1095
overschrijdt het gehalte aan ammonium de achtergrondwaarde (zoals
aangetroffen in de referentîepeilbuizen 113 en 114).
Het grondwater in de overige ondiepe peilbuizen lijkt niet te worden beïnvloed
door het stort. Er zijn geen verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde.

Het diepe grondwater lijkt eveneens te worden beïnvloed door het stort. Er
worden wisselend verhoging aan ammonium en nitraat ten opzichte van de
achtergrondwaarden gemeten.

Het oppervlaktewater ai de noordzijde wordt beïnvloed door het stort, zoals in
2002 middels onderzoek is vastgesteld. In alle drie de oppervtaktemonsters zijn

r gehalten aan ammonium boven de in 2002 vastgestelde achtergrondwaarde
gemeten. Daarnaast is in het oppervlaktewater van alleen meetpunt 4 een
verhoogd gehalte aan nitraat aangetroffen.

Vervolg
Het grondwater uit de ondiepe peilbuizen lOib, liOb, 1115 en 1125 dient (in
tegenstelling tot het advies uit het rapport) één keer in de 4 jaar te worden
meegenomen bij de monitoring.
In de volgende monitoringsronde dient het grondwater uit de ondiepe
peilbuizen aanvullend op BTEXN te worden geanalyseerd. Vanwege de sterk
gereduceerde omstandigheden van het stort is het weinig zinvol het grondwater
op nitraat te analyseren.
De monitoring kan worden voortgezet conform het geadviseerde
nazorgprogramma uit het rapport.

Wij verzoeken u de gegevens van de volgende monitoringsronde voor
1 maart 2010 aan te leveren.

Mededeling
Wij hebben afschriften van deze brief verzonden aan:
- Bodemzor.

Internet wwwnoord-holland.nI

E-mail post@noord-holland.nI
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Heeft u nn vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met
&lefoonnummei

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

nternet www.noord-hoUand.nI

E-maN post@noord-holland.nI
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BOD EMZORG

C.’n. . Te’
IKCEN

1 4 EL ZU1

mn Tpypl

rOSWUS UU

1790AE DEN BURG

Datum 11 februari 2011 Ons kenmerk PD/LQ/33391B0D
Uw kenmerk 10.UP3453

Betreft Briefrapportage monitoring 2010 Bijlage(n) 4

locatie ‘t Horntje te Texel

Geachte

In opdracht van de gemeente Texel heeft Bodemzorg in de periode september tot en met
november 2010 een monitoringsronde uitgevoerd op de voormalige stortplaats nabij ‘t Horntje
te Texel. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform onze offerte (kenmerk PNLQ/1424/BOD,
d.d. 8 maart 2010) en uw opdracht (kenmerk 10.UP3453, d.d. 5juh 2010).

De doelstelling van de monitocing, zoals vastgelegd in het rapport Aanleg monitoringsysteem
‘t Horntje Texel, eerste bemonstering (Iwaco, 12juli 1999), luidt:

het beschermen van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater van de polder Hoornder
Nieuwland, de Prins Hendrikpolder en het du,ngebied ten noordoosten van het stort.

In deze briefrapportage zijn de historie, de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten inclusief
de interpretatie daarvan besproken. Tot slot zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan
voor de toekomstige monitoring.

Historie
De stortplaats (oppervlakte circa 3,6 ha) is van 1972 tot medio 1992 door de gemeente Texel in
exploitatie geweest als stortplaats voor onder andere huishoudelijk afval en bedrijfsafval.
De stortplaats is ingericht in een voormalige natte duinvallei, die voor het storten is uitgediept.
Er is, zonder bodembeschermende voorzieningen, gedeeltelijk in het grondwater gestort. In 1991 is
aan de bovenzijde van de afvalstoffen een afdeklaag aangebracht bestaande uit 0,3 m klei met
daarbovenop 0,7 m zand. De dikte van de huidige afdeklaag is onbekend (geen onderzoek naar
verricht).

In 1996 heeft de provincie Noord-Holland een beschikking afgegeven waarin is gesteld dat sprake
is van een ernstige bodemverontreiniging. Door het ontbreken van humane, ecologische en
verspreidingsrisico’s is de bodemverontreiniging niet urgent (niet spoedeisend). De stortplaats
wordt met behulp van een monitoringssysteem gecontroleerd op eventuele verspreiding van
verontreinigingen.

BODEMZORG

______________________________________________________

BRL SIKB

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1568 ZO Assendeift
Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-maiI bodemzorg@afvalzorg.nl ntemet www.atval2org.nI
ING 65.39.72.989 IBAN NL95 INGB 0653972989 BIC INGBNC2A BTW 8038.74.583.8.01
Op a onze aanbedingen en met ons qeatoten oaereenkmnten zijnde &gemene voorwaarden van toepasaing de zijn gedeponeerd hij de Kar< darnterdan,, I,r 3400IGt4
Projemzorg voldoet aan do kwatitnitsstandaardn ISO 9001,150 14001 en VCA Bodonloorg is oodetdcel vOn NV Ataatzong Holding.
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Voor aanvullende (achtergrond)informatie verwijzen wij naar het voortgangsrapport 2004 
(Bodemzorg, kenmerk OVDK/NVW/2004.002448/BOD, 12 november 2004). 

Monitoringsstrategie verontreinigingssituatie 
De monitoringsstrategie voor de verontreinigingssituatie voor 2010 is op basis van de 
aanbevelingen uit het vorige voortgangsrapport (briefrapport Bodemzorg, kenmerk 
SF/LL/2008.002067/BOD, 11 december 2008) aangepast op de volgende punten: 
• doordat de horizontale en verticale grondwaterstroming inmiddels duidelijk in kaart is gebracht, 

is aanbevolen om de frequentie van de waterpassing van de peilbuizen te verlagen naar 
eenmaal per 6 jaar (volgende waterpasronde is in 2014); 

• op basis van de opgebouwde meetreeks blijkt dat het ondiepe grondwater ter plaatse van 
peilbuizen 101b, 110b, 111b en 112b niet door de stort beïnvloed is. Naar aanleiding hiervan is 
aanbevolen om de monitoring in deze peilbuizen te beëindigen; 

. gezien de toename van het ammoniumgehalte in het ondiepe grondwater ter plaatse van een 
aantal peilbuizen ten opzichte van de voorgaande monitoringsronde, is aanbevolen om 
peilbuizen 103b t/m 109b aanvullend te analyseren op de microparameters (vluchtige 
aromatische koolwaterstoffen BTEXN); 

• als gevolg van natuurlijke afbraak van stoffen die uit het stort treden, is vaak sprake van een 
gereduceerd milieu in het grondwater stroomafwaarts van het stort. Eventueel in het stort 
gevormd nitraat (als gevolg van nitrificatie) zal in dit milieu gereduceerd worden naar nitriet. 
Door de gereduceerde omstandigheden van het grondwater is nitraat in eerste instantie niet de 
meest geschikte parameter. Geadviseerd wordt tijdens volgende monitoringsronden nitraat niet 
meer als gidsparameter te gebruiken. 

De macroparameters fungeren als gidsparameters. Een toenemende trend van het gehalte aan 
gidsparameters kan wijzen op een toename van de microparameters in het grond- en 
oppervlaktewater. Een toenemende trend van de macroparameters geeft dan ook aanleiding tot het 
uitbreiden van het analysepakket met microparameters. 

De gehalten aan macroparameters in de monitoringspeilbuizen worden vergeleken met de 
gehalten in de referentiepeilbuizen (achtergrondkwaliteit). Daarnaast wordt gekeken naar het 
verloop van de concentraties in de monitoringspeilbuizen (toe- of afname). 

Uitgevoerde werkzaamheden 
De werkzaamheden in 2010 zijn uitgevoerd conform het nazorgprogramma en onze offerte. 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer A. van Brummelen van Bodemzorg conform 
de BRL SIKB 2000 en het onderliggende protocol 2002. 

In tabel 1 is het nazorgprogramma weergegeven. In tabel 2 is het monitoringssysteem en het 
analysepakket weergegeven. 

'S’óehee' 

BRL SIKB 



B
0Z

00
2 

Ons kenmerk PD/LQ/3339/BOD 

Datum 10 februari 2011 

Bladzijde 3 

Tabel 1 Nazorgprogramma 2010 
Activiteit Frequentie Uitgevoerd 

Meetprogramma beheerssysteem 

Meten stijg hoogten in peilbuizen 1 maal per 2 jaar (2010) 

Meet-en inspectieprogramma voorzieningen 
Interpreteren stijghoogten in peilbuizen  1 maal per 2 jaar (2010) ja 

Meetprogramma verontreinigingssituatie 
Bemonsteren en analyseren peilbuizen en 

3 oppervlaktewatermonsters  

1 maal per 2 jaar (2010) ja 

Meetprogramma meetmiddelen 
Inspecteren en controleren peilbuizen 

Waterpassen peilbuizen  

1 maal per 2 jaar 

Indien noodzakelijk (2014) 
ja 
n.v.t. 

Communicatie 
Overleg overheden en betrokkenen 

Opstellen jaarlijks voortgangsrapport 

indien wenselijk 

1 maal per 2 jaar 

n.v.t. 

ja  

Tabel 2 Analyses en stijghoogtemetingen 
Pakket Stijghoogtemetingen en analyses 

ondiep grondwater 

(tot circa 4 m-NAP) 

101b, 102b*, 103b**, 104b**, 105b**, 106b**, 107b**, 108b**, 109b**, 110b, 111b, 112b, 113b* 

(referentie), 114b* (referentie)  

diep grondwater 

(10 tot 13 m-NAP) 

101a*, 102a*, 103a*, 104a*, 105a*, 106a*, 107a*, 108a*, 109a*, 110a*, 111a*, 112a*, 113a* 

(referentie), 114a* (referentie)   

oppervlaktewater 3 oppervlaktewatermonsters (03*, 04* en 05*) 

* analyse op de gidsparameter ammonium, incl. temperatuur, pH en EC 

** bovenstaand pakket inclusief vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) 

De meetpunten uit het monitoringssysteem zijn op 1 september 2010 bemonsterd. Bij deze eerste 
bemonsteringsronde konden de volgende peilbuizen niet worden gevonden: 103a en b, 104a en b 
en 105a en b. Met behulp van één van de omwonenden zijn deze peilbuizen op 16 november 2010 
alsnog gevonden en bemonsterd. Tijdens de bemonsteringsronden zijn tevens de stijghoogten in 
de peilbuizen gemeten. Er zijn bij de bemonsteringen van de meetpunten geen bijzondere 
zintuiglijke waarnemingen gedaan. In bijlage 1 is een situatietekening opgenomen met de locatie 
van de meetpunten. 

De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde laboratorium 
ALcontrol te Hoogvliet (conform AS3000). De analysecertificaten zijn bij het laboratorium op te 
vragen (www.alcontrol.nl) door middel van de volgende rapportnummers en verificatienummers: 
■ bemonsteringsronde grondwater september 2010: 11592250, 1NVPMS6Q; 
■ bemonsteringsronde oppervlaktewater september 2010: 11592251, HX3MUIQ7; 
■ bemonsteringsronde grondwater november 2010: 11619092, SJUYGKLI. 

Waar van toepassing zijn de verkregen analyseresultaten getoetst aan de Streef- en 
interventiewaarden zoals opgenomen in de bijlage van de Circulaire bodemsanering 2009, 
welke is ingetreden per 1 april 2009. De (getoetste) analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

BRL SIKB 
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Resultaten en interpretatie 
Grondwaterstromingsrichting 
De gemeten stijghoogten (periode 2000 tot en met 2010) zijn opgenomen in bijlage 2. In de figuren 
1 en 2 wordt de grondwaterstroming in het ondiepe en diepe grondwater ter illustratie weergegeven 
door middel van isohypsen (lijnen van gelijke stijghoogte ten opzichte van NAP). 

Uit de stijghoogtegegevens blijkt dat de grondwaterstroming in zowel het ondiepe als diepe 
grondwater noord tot noordwestelijk gericht is. Dit komt overeen met de vastgestelde 
stromingsrichting in voorgaande jaren. De gemeten stijghoogten in 2010 bevestigen wederom de 
kwelsituatie in de noordelijk gelegen polder (polder Hoornder Nieuwland) en de infiltratiesituatie in 
het duingebied waarin de stortplaats gelegen is. 

Figuur 1 Grondwaterstroming ondiep (16 november 2010) 
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Achtergrondkwaliteit 
De achtergrondkwaliteit is bepaald met de gehalten ammonium in de referentiepeilbuizen 113 
en 114. In het verleden werd de achtergrondkwaliteit van nitraat eveneens vastgesteld, maar 
deze parameter wordt nu niet meer gebruikt als gidsparameter. Voor de bepaling van de 
achtergrondkwaliteit worden de hoogst gemeten gehalten in de periode 2000-2010 genomen als 
achtergrondwaarde. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het ondiepe en diepere grondwater. 
In tabel 3 zijn de gehalten aan ammonium van de afgelopen jaren weergegeven. 
De achtergrondwaarde is weergegeven in de laatste kolom van deze tabel. 

Tabel 3 Achtergrondwaarde macroparameters afgeleid uit de referentiepeilbuizen 
Parameter 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2010 bovengrens 

(achtergrond 
waarde)  

Ondiep grondwater 
Ammonium 

(mg/l) 

0,5-0,9 <0,5-0,8 0,4-1,2 0,5- 1,2 0,6- 1,3 1,3-5,3 0,5-1,2 0,5-1,1 5,3 

Diep grondwater 
Ammonium 

(mg/l) 

5,5-8,1 3,7-87 4,0-9,4 5,8-9,2 5,1 -9,3 0,5-7,0 5,0-8,2 5,1-9,4 9,4 

r.g. = rapportagegrens 

De in het verleden vastgestelde achtergrondwaarde voor ammonium in ondiep en diep grondwater 
is met de verkregen resultaten in 2010 niet gewijzigd. 

Waterkwaliteit 
In de tabellen 4 en 5 zijn de analyseresultaten voor gidsparameter ammonium in de periode 2000 
tot en met 2010 voor het ondiepe en diepe grondwater weergegeven. De resultaten die de 
achtergrondwaarden overschrijden zijn rood weergegeven. De in groen weergegeven resultaten 
overschrijden de achtergrondwaarden niet. 

Tabel 4 Overzicht analyseresultaten ammonium ondiep grondwater periode 2000-2010 

Vhee' 
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Tabel 5 Overzicht analyseresultaten ammonium diep grondwater periode 2000-2010 
Peilbuis Analyseresultaten (mg/l), incl. toetsing toetswaarde 

101-a 

102-a 

103-a 

104-a 

105 o 

mn-a 
107-a 

100-a 

109-a 

110-a 

111-a 

112 a 

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2010 

I 
m i ' . u'■fci- t j Wmk 

I* ~ 4 BSI >>i 

JJ (TA/Ml «la I tl , 

amw??'r   1' j-f'tp K ..IMi;,-';-- ^ if?s- 

LWl;'r ; : 
r.’ ^ 

.! • V\ o;,?"“ 

In 2010 is naar aanleiding van de verhoogd aangetoonde concentraties ammonium in 2008 het 
grondwater ter plaatse van de peilbuizen 103b tot en met 109b aanvullend geanalyseerd op de 
vluchtige aromaten (BTEXN). De getoetste analyseresultaten zijn in de volgende tabel 
weergegeven. Ter vergelijking zijn in bijlage 4 de verkregen analyseresultaten voor BTEXN in het 
ondiepe grondwater ter plaatse van de peilbuizen 103b tot en met 109b voorde periode 2000-2010 
weergegeven. 

Tabel 6 Overzicht toetsing BTEXN ondiep grondwater 2010 
Peilbuis > Streefwaarde > Tussenwaarde > Interventiewaarde 
103b 

104b naftaleen, benzeen, xylenen 

105b naftaleen, benzeen, xylenen 

106b 

107b naftaleen, benzeen, xylenen 

108b 

109b 

geen verhoogde gehalten 

Ondiep grondwater 
Uit de verkregen analyseresultaten voor ammonium blijkt dat in alle stroomafwaarts gelegen 
peilbuizen (met uitzondering van peilbuis 102b) in 2010 verhoogde gehalten ammonium ten 
opzichte van de achtergrondwaarde zijn aangetoond. Dit komt overeen met de resultaten in de 
afgelopen jaren. In de peilbuizen 104b, 105b, en 107b zijn de hoogste concentraties ammonium 
gemeten. De concentratie ammonium in peilbuis 107b is in 2010 op zijn hoogst. Ten opzichte van 
2008 is het gemeten gehalte ammonium in peilbuis 104b tevens toegenomen en dat in 105b 
lichtelijk afgenomen. Er lijkt sinds 2008 over het algemeen enige toename te zijn in de 
concentraties ammonium. 

i<x 
BRL SIKB 
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De analyseresultaten voor ammonium in 2010 zijn vergeleken met de gemiddelde concentratie in 
de twee referentiepeilbuizen (2002). Daarnaast zijn de resultaten van voorgaande monitoringsjaren 
per punt onderling vergeleken. De resultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven. De locatie 
van de monsterpunten zijn op de tekening in bijlage 1 weergegeven. 

Tabel 7 Analyseresultaten ammonium oppervlaktewater 2002-2010 
Meetpunt 

03 
04 

05 

Concentratie ammonium (in mg/l) 
2002 
48 
25 
30 

2006 
7,6 
79 
98 

2008 
100 
19 
51 

2010 
0,5 
36 
9,9 

Achtergrondwaarde 2002 
0,3 

0,3 
0,3 

Uit de tabel blijkt dat in de drie oppervlaktewatermonsters hogere concentraties ammonium 
gemeten zijn ten opzichte van de in 2002 vastgestelde achtergrondwaarde. Ter plaatse van 
meetpunt 3 is de concentratie ammonium aanzienlijk afgenomen ten opzichte van 2008 en is nu 
bijna gelijk aan de achtergrondwaarde. Het gehalte ammonium ter plaatse van meetpunt 5 is teven 
afgenomen en ter plaatse van meetpunt 4 is het gehalte toegenomen ten opzichte van 2008. 
Op basis van de verkregen resultaten in de afgelopen jaren kan worden gesteld dat het 
oppervlaktewater ten noorden van het stort door het stort wordt beïnvloed en dat de gehalten sterk 
kunnen fluctueren. 

Conclusies 
Stijghoogtemetingen 
Met de stijghoogtemetingen van de afgelopen jaren is een duidelijk beeld verkregen van de lokale 
geohydrologische situatie. De grondwaterstromingsrichting in zowel het ondiepe als diepe 
grondwater is noord tot noordwestelijk gericht. Ter plaatse van het stort is voornamelijk sprake van 
een infiltratiesituatie. In de noordelijk aangrenzende polder is sprake van een kwelsituatie. 

Ondiep grondwater en oppervlaktewater 
Het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater ten noorden (stroomafwaarts) van het stort 
worden beïnvloed door het stort. In de peilbuizen zijn de afgelopen jaren hogere gehalten 
ammonium aangetoond dan de vastgesteide achtergrondwaarde. De verkregen resultaten in 2010 
zijn over het algemeen niet afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren. In voorgaande jaren zijn 
eveneens hoge concentraties ammonium aangetoond. Vooralsnog is derhalve geen sprake van 
een duidelijke toe- of afnemende trend. Ook de gemeten gehalten ammonium in het 
oppervlaktewater fluctueren sterk. In 2010 zijn de gemeten gehalten ammonium in het 
oppervlaktewater over het algemeen gunstiger dan in 2008. 

Naar aanleiding van de in 2008 geconstateerde sterke toename in de concentratie ammonium 
(gidsparameter) is het ondiepe grondwater ter plaatse van de stroomafwaartse peilbuizen 
aanvullend geanalyseerd op de vluchtige aromaten (BTEXN). Uit de resultaten blijkt dat in het 
grondwater waar de hoogste concentraties ammonium zijn aangetoond maximaal 
streefwaardeoverschrijdingen van aromaten zijn aangetoond, De huidig verkregen resultaten zijn 
niet afwijkend ten opzichte van eerder verkregen resultaten in voorgaande jaren. 

BRL SIKB 
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Echter, zoals in 2008 al is opgemerkt, is er op basis van de opgebouwde meetreeks vanaf 2000 
geen duidelijke toenemende of afnemende trend te zien. 
Het is aannemelijk dat de verhoogde gehalten ammonium afkomstig zijn van het stort. Bodemzorg 
acht het minder aannemelijk (gezien de kwelsituatie in de polder) dat de verhoogde gehalten 
ammonium afkomstig zijn vanuit de polder (bemesting, inlaat gebiedsvreemd water, etc.). 

Opvallend is dat in het grondwater ter plaatse van de peilbuizen waar de hoogst gemeten gehalten 
ammonium zijn gemeten (104b, 105b en 107b), streefwaardeoverschrijdingen van naftaleen, 
benzeen en xylenen zijn aangetoond. In de overige peilbuizen zijn geen verhoogde gehalten aan 
vluchtige aromaten aangetoond. Uit de vergelijking van de verkregen analyseresultaten voor 
naftaleen, benzeen en xylenen in 2010 met die verkregen in voorgaande jaren blijkt dat de huidige 
resultaten niet afwijkend zijn. 

Diep grondwater 
In het diepe grondwater ter plaatse van de peilbuizen 107b tot en met 110b zijn hogere gehalten 
ammonium aangetoond dan de achtergrondwaarde. In peilbuis 108a is voor het eerst sinds 
2001 weer een verhoogd gehalte ammonium aangetoond. De resultaten van een volgende 
monitoringsronde dienen uit te wijzen of hier sprake is van een incidentele verhoging. De resultaten 
in de overige peilbuizen komen overeen met die in 2008. De overschrijdingen zijn met uitzondering 
van die in peilbuis 108a gering. Over het algemeen zijn de gehalten ammonium in het diepe 
grondwater op basis van de meetreeks van de afgelopen jaren relatief stabiel. 

De gemeten gehalten ammonium in peilbuizen 101a tot en met 106a en 112a liggen al vanaf het 
jaar 2000 ruim onder de vastgestelde achtergrondwaarde. Voorgesteld wordt om de monitoring van 
peilbuizen 106a en 112a, die grenzen aan de peilbuizen waar in het grondwater verhoogde 
gehalten ammonium worden aangetoond, voort te zetten. De monitoring in de peilbuizen 101a tot 
en met 105a kan dan worden beëindigd in de volgende monitoringsronden. Als ter plaatse van 
peilbuizen 106a en 112a in toekomstige monitoringsjaren verhoogde gehalten ammonium (ten 
opzichte van de achtergrondwaarde) worden gemeten, dan kan worden besloten om het meetnet 
weer te intensiveren. 

Oppervlaktewater 
In 2002 is onderzoek verricht naar de invloed van het stort op het oppervlaktewater en de vegetatie 
in de omliggende polders. De conclusie van dit onderzoek was dat het oppervlaktewater direct ten 
noorden wordt beïnvloed door het stort. Aan de west- en oostzijde van het stort is deze invloed 
minder of zelfs niet meetbaar. Om deze reden is de bemonstering van het oppervlaktewater 
(noordelijk van het stort, op drie punten) opgenomen in het monitoringsprogramma. 

In 2002 zijn twee referentiemonsters genomen van het oppervlaktewater dat buiten de 
invloedssfeer van het stort gelegen is. De gehalten in deze peilbuizen geven een indicatie van de 
kwaliteit van het oppervlaktewater dat niet onder invloed staat van het stort. Hierbij wordt 
opgemerkt dat door onder andere seizoensinvloeden de gehalten ammonium en nitraat in het 
oppervlaktewater kunnen verschillen. Daarnaast kunnen waterhuishoudkundige maatregelen 
(bijvoorbeeld de inlaat van gebiedsvreemd water) de kwaliteit van het oppervlaktewater 
beïnvloeden. 

CVF 
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Diep grondwater 
Het diepe grondwater staat eveneens onder invloed van het stort. De in 2010 verkregen resultaten 
zijn vergelijkbaar met de resultaten in voorgaande monitoringsjaren. Over het algemeen zijn de 
gehalten ammonium in het diepe grondwater op basis van de opgebouwde meetreeks in de 
afgelopen jaren relatief stabiel. 

Aanbevelingen 
Ondiep grondwater en oppervlaktewater 
In de vorige nazorgrapportage is aanbevolen om, op basis van de opgebouwde meetreeks, de 
monitoring van peilbuizen 101b, 110b, 111b en 112b te beëindigen. Ineen schriftelijke reactie 
hierop door de Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, wordt gesteld dat de 
monitoring van deze peilbuizen in tegenstelling tot de aanbeveling lx per 4 jaar dient te worden 
voortgezet. In de volgende monitoringsronde dient het grondwater in deze peilbuizen tevens te 
worden geanalyseerd op de vluchtige aromaten (BTEXN). 

Aanbevolen wordt om in de volgende monitoringsronde het ondiepe grondwater in alle overige 
peilbuizen enkel op ammonium te analyseren. Ook het oppervlaktewater wordt geanalyseerd op 
ammonium. Om een actuele referentiewaarde (achtergrondwaarde) voorde 
oppervlaktewaterkwaliteit te verkrijgen wordt aanbevolen om bij de volgende monitoringsronde 

1 oppervlaktewater kwaliteitgegevens in de omgeving van de locatie op te vragen bij het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Deze gegevens kunnen vervolgens 
worden vergeleken met de vastgestelde achtergrondwaarde in 2002 en de resultaten van het 
oppervlaktewater stroomafwaarts van het stort. 

Naar aanleiding van een overleg met de omwonenden aan de rand van de locatie (de heer Kikkert 
en de heer Bruijn), heeft de gemeente Texel de wens uitgesproken om de monitoring in het 
ondiepe grondwater uit te breiden met elk 2 peilbuizen op de terreinen van genoemde 
omwonenden. Deze 4 peilbuizen zullen tijdens de volgende monitoringsronde 2012 worden bij 
geplaatst, gespoeld, ingemeten en bemonsterd. 

Diep grondwater 
Gezien de gemeten gehalten ammonium in peilbuizen 101a tot en met 106a en 112a, die al vanaf 
het jaar 2000 ruim onder de vastgestelde achtergrondwaarde liggen, wordt voorgesteld om de 
monitoring van het grondwater in peilbuizen 101a tot en met 105a te beëindigen. De monitoring 
van de peilbuizen 106a en 112a wordt in de volgende monitoringsronden voortgezet. Indien tijdens 
toekomstige monitoringsronden lijkt dat verhoogde gehalten ammonium (ten opzichte van de 
achtergrondwaarde) worden gemeten, dan kan worden besloten om het meetnet te intensiveren. 
Aanbevolen wordt om het diepe grondwater te analyseren op gidsparameter ammonium. 

In tabel 8 is het voorgestelde monitoringsprogramma voor 2012 weergegeven. Hierin zijn tevens de 
aanbevelingen voor de volgende monitoringsronde opgenomen. In tabel 9 is het analysepakket 
weergegeven. 

BRL SIKB 
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Tabel 8 Nazorgprogramma 2012 
Activiteit Frequentie 
Meetprogramma beheerssysteem 
Meten stijghoogten in peilbuizen 1 maal per 2 jaar (2012) 

Meet- en inspectieprogramma voorzieningen 
Interpreteren stijghoogten in peilbuizen 1 maal per 2 jaar (2012) 

Meetprogramma verontreinigingssituatie 
Bemonsteren en analyseren peilbuizen en 3 oppervlaktewatermonsters 

Opvragen actuele oppervlaktewater kwaliteitgegevens HHNK 

1 maal per 2 jaar (2012) 

eenmalig 

Meetprogramma meetmiddelen 
Inspecteren en controleren peilbuizen 

Waterpassen peilbuizen 

1 maal per 2 jaar (tijdens monitoringsronde) 

Indien noodzakelijk (2014) 

Communicatie 
Overleg overheden en betrokkenen 

Opstellen jaarlijks voortgangsrapport 

indien wenselijk 

1 maal per 2 jaar (2012) 

Eenmalig 
Bijplaatsen 4 ondiepe peilbuizen, percelen de heren Kikkert en 
Bruijn, spoelen en bemonsteren, inmeten etc.  

2012 (eenmalig) 

Tabel 9 Monitoringssysteem en analysepakket 
Pakket Stijghoogtenmetingen en analyses* 

ondiep grondwater 

(tot circa 4 m-NAP) 

101b**, 102b, 103b, 104b, 105b, 106b, 107b, 108b, 109b, 110b**, 111b**, 112b**, 113b (ref), 

114b (ref) 

Nieuw te plaatsen:"' 

201b, 202b, 203b, 204b 

diep grondwater 

(10 tot 13 m-NAP) 

106a, 107a, 108a, 109a, 110a, 111a, 112a, 113a (ref), 114a (ref) 

oppervlaktewater 3 oppervlaktewatermonsters (03, 04 en 05) 

Analyse op de gidsparameter ammonium, incl. temperatuur, pH en Ec 

Aanvullende analyse op vluchtige aromaten: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen. 

Deze peilbuizen worden op het terrein van de omwonenden geplaatst. 

BRL SIKB 
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Bijlage 2: Stijghoogtemetingen 2000-2010 

Tabel 1 van 5. Stijghooqtemetinqen 

Peilbuis 

Filtertraject 

(m+NAP) 

Pakket 

101-a 101-b 102-a 102-b 

-9,68 tot -0,61 tot -10,94 tot -1,64 tot 

-11,68 -2,61 -12,94 -3,64 

103-a 103-b 

-10,93 tot -1,33 tot 

-12,93 -3,33 

11 jul 2000 

20 nov 2001 

11 sep 2002 

17 sep 2003 

26 okt 2004 

11 okt 2006 

14 okt 2008 

1 sep 2010 

16 nov 2010 

0,10 

0,00 

0,20 

0,03 

0,16 

-0,18 

0,13 

0,07 

-0,19 

-0,04 

0,04 

0,02 

-0,11 

0,08 

0,01 

0,13 

0,14 

-0,23 

-0,23 

-0,11 

-0,25 

-0,13 

-0,16 

-0,27 

-0,44 

-0,32 

-0,26 

-0,37 

-0,24 

-0,29 

-0,26 

-0,20 

-0,16 

-0,08 

-0,25 

-0,18 

-0,28 

0,11 

-0,18 

0,01 

-0,19 

-0,22 

-0,34 

-0,32 

-0,42 

-0,28 

-0,31 

-0,26 

-0,28 

Tabel 2 van 5. Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 

Filtertraject 

(m+NAP) 

Pakket 

104-a 104-b 105-a 105-b 106-a 106-b 

-10,95 tot -0,16 tot -10,12 tot -1,96 tot -10,51 tot -1,49 tot 

-12,95 -1,84 -12,12 -3,96 -12,51 -3,49 

11 jul 2000 

20 nov 2001 

11 sep 2002 

17 sep 2003 

26 okt 2004 

11 okt 2006 

14 okt 2008 

1 sep 2010 

16 nov 2010 

-0,16 

-0,28 

-0,17 

-0,34 

-0,24 

-0,05 

-0,30 

-0,42 

-0,38 

-0,37 

-0,46 

-0,36 

-0,40 

-0,32 

-0,23 

-0,20 

-0,31 

-0,26 

-0,38 

0,06 

-0,25 

-0,05 

-0,28 

-0,47 

0,63 

-0,41 

-0,51 

-0,41 

-0,42 

-0,35 

-0,30 

-0,24 

-0,37 

-0,33 

-0,43 

0,03 

-0,31 

-0,12 

-0,33 

0,07 

-0,41 

-0,31 

-0,34 

-0,52 

-0,37 

-0,37 

-0,31 

-0,18 

0,19 

Tabel 3 van 5. Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 

Filtertraject 
(m+NAP) 

Pakket 

107-a 107-b 

-10,53 tot -1,5 tot 
-12,53 -3,5 

108-a 108-b 109-a 109-b 

-10,55 tot -1,55 tot -9,24 tot -1,18 tot 
-12,55 -3,55 -11,24 -3,18 

11 jul 2000 

20 nov 2001 

11 sep 2002 

17 sep 2003 

26 okt 2004 

11 okt 2006 

14 okt 2008 

1 sep 2010 

16 nov 2010 

-0,23 

-0,22 

-0,24 

-0,36 

0,08 

-0,26 

-0,15 

-0,32 

-0,26 

-0,38 

-0,27 

-0,32 

-0,54 

-0,06 

-0,35 

-0,27 

-0,14 

-0,25 

-0,20 

-0,22 

-0,25 

-0,34 

0,04 

-0,25 

-0,09 

-0,16 

-0,12 

-0,58 

-0,25 

-0,29 

-0,56 

-0,29 

-0,33 

-0,23 

-0,12 

-0,18 

-0,15 

-0,21 

-0,26 

-0,26 

0,04 

-0,21 

-0,05 

-0,11 

-0,10 

-0,25 

-0,10 

-0,20 

-0,47 

-0,18 

-0,19 

-0,07 

-0,01 

0,01 



Tabel 4 van 5. Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 

Filtertraject 
(m+NAP) 

Pakket 

110-a 

-9,8 tot 

-11,8 

110-b 

-3,34 tot 

-5,34 

111-a 

-9,46 tot 

-11,46 

111-b 

-0,5 tot 

-2,5 

112-a 

-9,77 tot 

-11,77 

112-b 

-1,17 tot 

-3,17 

11 jul 2000 

20 nov 2001 

11 sep 2002 

17 sep 2003 

26 okt 2004 

11 okt 2006 

14 okt 2008 

1 sep 2010 

16 nov 2010 

-0,06 

-0,12 

-0,18 

-0,18 

0,12 

-0,07 

0,02 

-0,03 

-0,02 

-0,06 

0,03 

-0,07 

-0,33 

0,04 

-0,04 

0,10 

0,13 

0,02 

-0,05 

-0,11 

-0,14 

0,19 

0,01 

0,12 

0,00 

0,03 

-2,50 

0,36 

0,22 

-0,17 

0,31 

0,26 

-0,02 

0,37 

0,06 

0,03 

0,00 

-0,01 

0,25 

0,11 

0,22 

0,09 

0,09 

0,27 

0,39 

0,24 

0,01 

0,41 

0,29 

0,46 

0,37 

0,45 

Tabel 5 van 5. Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 

Filtertraject 

(m+NAP) 

Pakket 

113-a 113-b 114-a 114-b 

-9,21 tot -1,05 tot -10,77 tot -1,85 tot -3,85 

-11,21 -3,05 -12,77 

11 jul 2000 

20 nov 2001 

11 sep 2002 

17 sep 2003 

26 okt 2004 

11 okt 2006 

14 okt 2008 

1 sep 2010 

16 nov 2010 

0,07 

0,17 

0,22 

0,06 

0,20 

0,31 

0,39 

0,23 

0,07 

0,35 

0,56 

0,46 

0,28 

0,51 

0,59 

0,26 

0,47 

0,46 

-0,18 

-0,06 

-0,18 

0,09 

-0,09 

-0,03 

-0,14 

-0,28 

-0,35 

-0,27 

-0,36 

-0,28 

-0,34 

-0,35 

-0,32 

-0,30 



Bijlage 3: Getoetste analyseresultaten grondwater 2010 

Tabel 1 van 5. Analyseresultaten (gehalten in ijq/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

101-a 102-a 102-b 

1-09-10 1-09-10 1-09-10 

-9,68 tot -10,94 tot -1,64 tot 

-11,68 -12,94 -3,64 

103-a 103-b 

16-11-10 16-11-10 

-10,93 tot -1,33 tot 

-12,93 -3,33 

algemene parameters 

Temperatuur °C 

Zuurgraad (pH) - 

Geleidbaarheid uS/cm 

14,0-- 

8,6-- 

20000 - - 

13,7-- 

8,1 -- 

20000 - - 

13,5- 

7,9-- 

9650 ■ 

12,0-- 

7,8-- 

20000 - ■ 

11,8- 

7,4-- 

6190- 

macroparameters 

Ammonium (als N) mg/l 2,4-- 3,4-- 4,8 4,0-- 9,5-- 

PAK 

Naftaleen <0,05 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

Xylenen (som) 

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 

<0,2 

<0,2 

<0,2 

<0,3 

0,6-- 

Tabel 2 van 5. Analyseresultaten (gehalten in pg//, tenzij anders aangegeven). 

Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

104-a 104-b 

16-11-10 16-11-10 

-10,95 tot -0,16 tot 

-12,95 -1,84 

105-a 105-b 106-a 

16-11-10 16-11-10 1-09-10 

-10,12 tot -1,96 tot -10,51 tot 

-12,12 -3,96 -12,51 

algemene parameters 

Temperatuur °C 

Zuurgraad (pH) - 

Geleidbaarheid uS/cm 

11,8-- 

7,8-- 

20000 - 

12,1 -- 

7,2-- 

5360 - - 

12,5-- 

7,9-- 

20000 - ■ 

12,3 - 

7,1 -- 

4570- 

13,3-- 

8,2-- 

20000 - ■ 

macroparameters 

Ammonium (als N) mg/l 7,7-- 190 - - 6,5-- 240 - - 7,6-- 

PAK 

Naftaleen 0,60 ’ 0,19’ 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

Xylenen (som) 

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 

1,7 * 

<0,2 

<0,2 

0,54' 

2,5-- 

3,9 * 

0,35 

<0,2 

0,89 ' 

5,3-- 



Tabel 3 van 5. Analyseresultaten (gehalten in fjg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

106-b 107-a 107-b 108-a 108-b 

1-09-10 1-09-10 1-09-10 1-09-10 1-09-10 

-1,49 tot -10,53 tot -1,5 tot -10,55 tot -1,55 tot 

-3,49 -12,53 -3,5 -12,55 -3,55 

algemene parameters 

Temperatuur °C 

Zuurgraad (pH) - 

Geleidbaarheid uS/cm 

13,6-- 

8,4-- 

3120 - - 

13,0-- 

8,4-- 

20000 - - 

13,7-- 

8,3-- 

5800 - - 

13,6 -- 

8,4-- 

20000 - - 

13,4 - 

8,6-- 

1320 

macroparameters 

Ammonium (als N) mg/l 47-- 16 - - 320 - • 37-- 37-- 

PAK 

Naftaleen <0,05 0,27 ' <0,05 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen <0,2 

Tolueen <0,3 

Ethylbenzeen <0,3 

Xylenen (som) <0,3 

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 0,8 - - 

2,8 * 

<0,3 

<0,3 

1,5* 

4,7-- 

<0,2 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

0,8-- 

Tabel 4 van 5. Analyseresultaten (gehalten in fjg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

109-a 

1-09-10 

-9,24 tot 

-11,24 

109-b 

1-09-10 

-1,18 tot 

-3,18 

110-a 

1-09-10 

-9,8 tot 

-11,8 

111-a 

1-09-10 

-9,46 tot 

-11,46 

112-a 

1-09-10 

-9,77 tot 

-11,77 

algemene parameters 

Temperatuur °C 

Zuurgraad (pH) - 

Geleidbaarheid uS/cm 

13,7-- 

8,4-- 

20000 - - 

12,8-- 

8,2-- 

1830 - - 

12,4-- 

8,5-- 

17620- 

13,2- 

8,3-- 

7690- 

13,7-- 

8,2-- 

9410-- 

macroparameters 

Ammonium (als N) mg/l 25-- 16 - - 17 - • 7,2-- 7,1 -- 

PAK 

Naftaleen <0,05 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

Xylenen (som) 

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 

<0,2 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

0,8-- 



Tabel 5 van 5. Analyseresultaten (gehalten in jjg/l, tenzij anders aangegeven).  

Monster 113-a 113-b 114-a 114-b 

Datum monstername 1-09-10 1-09-10 1-09-10 1-09-10 

Filtertraject (m+NAP) -9,21 tot -1,05 tot -10,77 tot -1,85 tot 

 -11,21 -3,05 -12,77 -3,85 

algemene parameters 

Temperatuur °C 12,7-- 13,6-- 14,5-- 13,4-- 

Zuurgraad (pH) - 8,7-- 9,1-- 8,5-- 8,6-- 

Geleidbaarheid uS/cm 5210-- 550 - - 20000 - - 20000-- 

macroparameters 

Ammonium (als N) mg/l 5,1 -- 0,5-- 9,4-- 1,1 

PAK 

Naftaleen 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

Xylenen (som) 

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 

Toelichting VROM- toetsingskader: 
* Gehalte groter dan de streefwaarde; 

Gehalte groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 
*** Gehalte groter dan de interventiewaarde; 
! Analyseresultaten metalen zijn getoetst aan de toetsingswaarden voor diep grondwater; 
i Analyseresultaten zijn getoetst met indicatief niveau voor ernstige verontreiniging; 
- Geen toetsingswaarde gedefinieerd. 

Tabel Toetsingskader (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven).  
StofNaam Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

PAK 

Naftaleen 0,01 35 70 

vluchtige koolwaterstoffen 
Benzeen 0,2 

Ethylbenzeen 4 
Tolueen 7 

Xylenen (som) 0,2 

15 

77 
503 
35 

30 

150 
1000 
70 



Bijlage 4: Getoetste analyseresultaten BTEXN ondiep grondwater 
2000-2010 

Tabel 1 van 7. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 

Datum monstemame 

Filtertraject (m+NAP) 

103-b 103-b 103-b 103-b 103-b 

12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 

-1,33 tot -1,33 tot -1,33 tot -1,33 tot -1,33 tot 

-3,33 -3,33 -3,33 -3,33 -3,33 

PAK 

Naftaleen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen 0,3 * 0,3 * <0,2 <0,2 <0,2 

Tolueen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ethylbenzeen <0,2 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Xylenen (som) <0,5 1,5* <0,5 <0,5 <0,5 

Aromaten BTEX (som) <1-- 2,0-- <1-- <1-- <1-- 

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 

Tabel 2 van 7. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

103-b 

16-11-10 

-1,33 tot 

-3,33 

104-b 

12-07-00 

-0,16 tot 

-1,84 

104-b 

20-11-01 

-0,16 tot 

-1,84 

104-b 

11-09-02 

-0,16 tot 

-1,84 

104-b 

17-09-03 

-0,16 tot 

-1,84 

PAK 

Naftaleen <0,05 7,1 * 4,6 8,0’ 2,5 * 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

Xylenen (som) 

Aromaten BTEX (som) 

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 

<0,2 

<0,2 

<0,2 

0,6-- 

3,1 * 

0,3 

<0,2 

2,4 * 

5,9-- 

3,2* 

<0,2 

<0,2 

1,0 * 

4,3-- 

6,9 * 

3,0 

3,0 

11 * 

24-- 

3,4* 

0,3 

<0,2 

0,7 * 

4,4 -- 



Tabel 3 van 7. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

104-b 104-b 

26-10-04 16-11-10 

-0,16 tot -0,16 tot 

-1,84 -1,84 

105-b 105-b 105-b 

12-07-00 20-11-01 11-09-02 

-1,96 tot -1,96 tot -1,96 tot 

-3,96 -3,96 -3,96 

PAK 

Naftaleen 1,5 * 0,60 1,1 * <0,2 <0,2 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen 2,6* 1,7* 5,1* 3,1* 3,9* 

Tolueen <0,2 <0,2 0,3 <0,2 0,2 

Ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Xylenen (som) <0,5 0,54 * 4,0 * 3,6 * 4,0 * 

Aromaten BTEX (som) 2,9-- 9,4-- 6,7-- 8,2-- 

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 2,5 - - 

Tabel 4 van 7. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

105-b 105-b 105-b 106-b 106-b 

17-09-03 26-10-04 16-11-10 12-07-00 20-11-01 

-1,96 tot -1,96 tot -1,96 tot -1,49 tot -1,49 tot 

-3,96 -3,96 -3,96 -3,49 -3,49 

PAK 

Naftaleen <0,2 <0,2 0,19 0,6 2,0 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen 3,0 * 3,3 * 3,9 * 0,8 * 0,9 * 

Tolueen <0,2 <0,2 0,35 <0,2 <0,2 

Ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Xylenen (som) 1,6* 3,2* 0,89* 0,5* 0,6* 

Aromaten BTEX (som) 4,7-- 6,5-- 1,3-- 1,5-- 

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 5,3 - - 

Aromaten BTEXN (som) 

Tabel 5 van 7. Analyseresultaten (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

106-b 106-b 106-b 106-b 107-b 

11-09-02 17-09-03 26-10-04 1-09-10 12-07-00 

-1,49 tot -1,49 tot -1,49 tot -1,49 tot -1,5 tot 
-3,49 -3,49 -3,49 -3,49 -3,5 

PAK 

Naftaleen 1,0 ’ 1,3* 0,5 ' 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen 1,1 * 1,2 * 0,8 * 

Tolueen <0,2 <0,2 <0,2 

Ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 

Xylenen (som) 0,7 * 0,6 * 0,7 * 

Aromaten BTEX (som) 1,9-- 1,9-- 1,6-- 

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 

<0,05 

<0,2 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

0,8-- 

<0,2 

2,8* 

0,2 

<0,2 

1,4* 

4,4-- 



Tabel 6 van 7. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

107-b 107-b 107-b 107-b 107-b 

20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 1-09-10 

-1,5 tot -1,5 tot -1,5 tot -1,5 tot -1,5 tot 

-3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 

PAK 

Naftaleen <0,2 0,9 * <0,2 <0,2 0,27 ’ 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen 2,3 * 2,7 * 2,6 * 3,5 * 2,8 * 

Tolueen <0,2 0,3 0,3 0,3 <0,3 

Ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,3 

Xylenen (som) 1,5* 2,2* 1,2* 2,6* 1,5* 

Aromaten BTEX (som) 3,8-- 5,2-- 4,1-- 6,5-- 

Aromaten BTEX totaal (0,7 factor) 4,7 - - 

Tabel 7 van 7. Analyseresultaten (gehalten in yg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 

Datum monstername 

Filtertraject (m+NAP) 

108-b 

12-07-00 

-1,55 tot 

-3,55 

108-b 

1-09-10 

-1,55 tot 

-3,55 

109-b 

12-07-00 

-1,18 tot 

-3,18 

109-b 

1-09-10 

-1,18 tot 

-3,18 

PAK 

Naftaleen <0,2 <0,05 <0,2 <0,05 

vluchtige koolwaterstoffen 

Benzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Tolueen <0,2 <0,3 0,3 <0,3 

Ethylbenzeen <0,2 <0,3 <0,2 <0,3 

Xylenen (som) <0,5 <0,3 <0,5 <0,3 

Aromaten BTEX (som) <1-- <1-- 

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 0,8 - - 0,8 - - 

Toelichting VROM- toetsingskader: 
' Gehalte groter dan de streefwaarde: 

Gehalte groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 
*** Gehalte groter dan de interventiewaarde; 
! Analyseresultaten metalen zijn getoetst aan de toetsingswaarden voor diep grondwater; 
i Analyseresultaten zijn getoetst met indicatief niveau voor ernstige verontreiniging; 

Geen toetsingswaarde gedefinieerd. 

Tabel Toetsingskader (gehalten in py/l, tenzij anders aangegeven). 
StofNaam Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

PAK 
Naftaleen 0,01 35 70 

vluchtige koolwaterstoffen 
Benzeen 0,2 

Ethylbenzeen 4 

Tolueen 7 

Xylenen (som) 0,2 

15 

77 

503 

35 

30 

150 

1000 

70 
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Burgemeester en Wethouders Texel
Postbus 200
1 790 AE DEN BURG

Betreft: Wet bodembescherming:Stortplaats ‘t Horntje te Den Hoorn
Gemeente: Texel, locatiecode: NH/044$/00002
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Uw contactpersoon
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Doorkiesnum niet

VERZONDEN 7O JUNt 7ji i 2

Kenmerk

201 1-31225 1 4 JUNI 2070

Monitoring
U heeft voor de locatie Stortplaats ‘t Horntje te Den Hoorn
monitoringresuftaten van 2010 toegezonden.

Wij hebben uw monitoringresultaten ontvangen op 14 maart 2011.
De monitoringresultaten staan in het volgende document:
- Briefrapportage monitoring 201 0 van Bodemzorg (kenmerk

PD/L013339/BOD, d.d. 11 februari 201 1).

Reactie
In onze beschikking van 12 auqustus 1996 (kenmerk 96-515552) is , -

vastgesteld dat er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging, waarvoor geen ontoelaatbare milieuhygiënische
risico’s aanwezig zijn. Daarnaast hebben wij bepaald dat een
monitoringprogramma moet worden opgesteld. De huidige monitoring
vîndt plaats op basis van het monitoringplan van 1 9 mei 1 998 (IWACO,
kenmerk 1074340).

Uw kenmerk

De huidige monitoring laat wederom voor de microparameters geen
overschrijdingen van de signaalwaarden zien. Voor de stof ammonium
wordt de achtergrondwaarde overschreden in de monitoringpeilbuizen
en oppervlaktewatermonsters. Deze situatie is al vanaf de beginsituatie
in wisselende concentraties aanwezig.
In 2002 is onderzoek uitgevoerd naar de omvang en risico’s van de
beïnvloeding van het oppervlaktewater en vegetatie. Geconcludeerd is
dat voor wat betreft de microparameters zoals vluchtige aromaten de
beïnvloeding onder de normen blijven, dat verder van het stort de
concentraties ammonium snel afnemen en dat de vegetatie primair
gestuurd wordt door het zoutgehalte. Vanaf 2004 zijn
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Haarlem [2035 VA]
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oppervlaktewatermonsters in de monitoring standaard meegenomen.

De monitoringfrequentie is vanaf 2004 2-jaarlijks.

Wij kunnen ons vinden in de resultaten van de monitoring 2010 en de

aanbevelingen van Bodemzorg:

- de monitoring te beëindigen voor de volgende diepe peilbuizen:

101 a, 1 02a, 1 04a en 1 05a.

- in afwijking van de aanbeveling dient peilbuis 103a in de 4

jaarlijkse monitoring wel te worden meegenomen, zoals gesteld

in onze brief van 2009 (kenmerk 2009-72599).

- de bemonstering van peilbuis 111 b kan in afwijking van het

gestelde in onze brief van 2009 achterwege worden gelaten.

- het plaatsen van 4 extra peilbuizen in de polders en deze mee te

nemen in de volgende monitoring.

- het vergelijken van de monitoringgegevens van de afgelopen

jaren met de kwaliteitsgegevens van het Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier van het oppervlaktewater in de

omgeving (studie naar verspreidingsgedrag).

Vervolg

Wij verzoeken u ons voor 1 maart 201 3 de monitoring resultaten van

201 2 aan ons toe te sturen.

Indien u vragen heeft over deze brief, kunt u zich wenden tot

unit Vergunningen Bodem, onder telefoonnummer

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

I-Föiiraadschap Hollands Noorderkwartier
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: TEXEL G 613 
30-1-
2014

Landsdiep  DEN HOORN TEXEL 15:40:32

Uw referentie: horntje

Toestandsdatum: 29-1-2014

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: TEXEL G 613 

Grootte: 71 ha 14 a 6 ca

Coördinaten: 113993-557750

Omschrijving 
kadastraal object:

WEGEN

Locatie: Landsdiep 

DEN HOORN TEXEL

Molwerk 

DEN HOORN TEXEL

Pontweg 

DEN HOORN TEXEL

Pontweg 1 A 

1797 SN  DEN HOORN TEXEL

Pontweg 2 B 

1797 SR  DEN HOORN TEXEL

Pontweg 4 

1797 SR  DEN HOORN TEXEL

Pontweg 7 

1797 SN  DEN HOORN TEXEL

Watermolenweg 

DEN HOORN TEXEL

Z HAAKS 

DEN HOORN TEXEL

Ontstaan op: 27-12-2010

Ontstaan uit: TEXEL G 596 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET 

BODEMBESCHERMING (ZIE TEKENING)

Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken 
bestuursorgaan: 

Provincie Noord-Holland

Ontleend aan: HYP4  57184/2   d.d. 11-9-2009  

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)

Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken 
bestuursorgaan: 

De Staat (Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie)

Ontleend aan: HYP4  56356/121   d.d. 5-3-2009  

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
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Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken 
bestuursorgaan: 

De Staat (Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie)

Ontleend aan: HYP4  56356/122   d.d. 6-3-2009  

Brondocumenten 
mogelijk van belang:

HYP4  61814/131   d.d. 6-8-2012  

Gerechtigde

EIGENDOM

De Staat (Infrastructuur en Milieu)

Korte Voorhout 7 

2511 CW  'S-GRAVENHAGE

Postadres: Postbus: 16350

2500 BJ  'S-GRAVENHAGE

Zetel: 'S-GRAVENHAGE

Recht ontleend aan: 84  TEL00/21043     d.d. 13-7-1989  

Eerst genoemde object 
in brondocument:

TEXEL G 542 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4  59220/14   d.d. 8-12-2010  

NAAMSWIJZIGING

HYP4  57667/38   d.d. 23-12-2009  

REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet.
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BODEMZORG

MONITORINGSRAPPORTAGE 2013

Locatie ‘t Horntje te Texel

Definitief, versie 2

Opdrachtgever:

Projectnummer:

Kenmerk:

Opgesteld door:

Collegiale toets:

Projectleider:

Gemeente Texel

210023-014

PD/SF/08500/BOD

Datum: 18 februari 2014

tWa

BRL SIKB



Bodemzorg

Horntje, Texel [13675]

210023

11903207

19-06-2013

jack

18-06-2013

27-06-2013

Blad 2 van 3

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Oppervlaktewater O13 O13

002 Oppervlaktewater O-4 O-4

003 Oppervlaktewater O-5 O-5

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

DOC mg/l  50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

ammonium mgN/l Q 3.0
 

83
 

130
 

 
 

 
 

bromide mg/l Q 16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fosfaat (tot.) mgP/l Q 4.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

chloride mg/l Q 4200
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kjeldahl-stikstof mgN/l  13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



Bodemzorg

Horntje, Texel [13675]

210023

11903207

19-06-2013

jack

18-06-2013

27-06-2013

Blad 3 van 3

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

DOC Oppervlaktewater Conform NEN-EN 1484

ammonium Oppervlaktewater Conform NEN 6604

bromide Oppervlaktewater Conform NEN-EN-ISO 10304-1

fosfaat (tot.) Oppervlaktewater Eigen methode (destructie eigen methode, analyse destruaat conform NEN-EN-

ISO 15681-2)

chloride Oppervlaktewater Conform NEN 6604

kjeldahl-stikstof Oppervlaktewater Eigen methode (voorbehandeling conform NEN 6646 meting conform NEN-EN-

ISO 11732)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B5556239 19-06-2013 19-06-2013 ALC207 Theoretische monsternamedatum

001 H7295024 19-06-2013 19-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

001 H7314266 19-06-2013 19-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

001 Q0144400 19-06-2013 19-06-2013 ALC230 Theoretische monsternamedatum

001 T0125746 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

002 T0129441 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

003 T0129408 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum
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flnalvsecertificaat

Datum: 31-01-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaat nummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnoam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2014007765/1
210023

Horntje, Texel [14032]

210023-014

30-01-20 14

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico BV.

Gildeweg 44-46
3771 NB Borneveld
P0. Box 459
3770 NL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Poribos 5.8. 227 9245 28
Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.901
0-mail info-env@eurofins.nI KvK No. 09088623
Site www.eurofans.nI IBAN: NL718NPA0227924525

BIC: BNPANL2R

Ourofins Analytico BV. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door
rüv en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-0WD)
en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEv).
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum nonstername

Monsternener

Monstermatrix

flnalyse

210023

Horntje, Texel [r4o32]

210023-014

30-01-2014

Water; 0ppervI.wor?

Eenheid 1

Certificaatnunmer/Versie

Startdatun

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2 3

2014007765/1

28-01-2014

31—01-20 14/17: 14

R,c

1/1

4

Voorbehandeling

Filtreren 0.45 iim DOC

Metalen

Q fosfor totaal (P)

Q Fosfor totaal (Pot)

Q Fosfor totaal (P205)

Fysisch-chemische analyses

Dissolved Organic Carbon (DOC)

Anorganische verbindingen S natte chemie

Q Ammonium (NH4-N)

Q Fimmonium (NH4)

Carbonaat

Bicarbonoat (HC03)

Q Chloride

Bron id e

Nitroat (N03-N)

Nitroat (N03)

Nitriet (N02-N)

Nitriet (N02)

Q Stikstof volgens Kjeldahl (N)

An alyti co-nr.

7948573

7948576

7948577

7946578

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

mg/L 1.5 0.63 0.46

mgPO4/L 4.5 1.9 1.4

mg P205/L 1.4 1.1

mg/L 11 27 28

Q

Q

Q
Q
Q

mg N/L

mg/L

mg/C

mg/L

m g/L

mg/L
mg N/L

mg/L

13

16

<5.0

610

13200

40

<0.20

<0.90

140

180

6.3

8.1

<5.0

520

6860

21

0.90

4.0

0.03 1

0.10

0.68

0.88

<5.0

5.5

54

0.056

0.28

1.2

<0.0 10

<0.030

mg Nu 0.012

mg/L 0.039

mg/t 15 11 2.7

Mr.

1

2

3

Monsteromschrijvinq

011

012

014

4 0-3

Eurofine Rnelytice B.V.

Nildeweg 44-46

3771 NS Sarneveld

P0. Box 45?

3770 #t Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

0-mail info-env@eurofinon(

Site www.eurofinsnl

BNP Paribas 5.9. 227 9245 25

VNT/BTW No. NL 6043.t4.883.BOi

XvK No. 09088623

IBAN: N1718NPR0227924525

BIC: BNPANL2A

Q: door RyN geaccrediteerde verrichting

8: 9P04 erkende verrichting

5: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Rnolytico B.V. is 350 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNL),

het Brusselse Gewest (Biu), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (NOV).

Rkkoord

Pr.coörd.

AB

TESTEN
RvA [010







Bijlage 7: Getoetste analyseresultaten 2012, reguliere nazorgwerkzaamheden 

Tabel 1 van 6. Analyseresultaten (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 101-b 102-b 103-a 103-b 104-b 

Datum monstername 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 

Filtertraject (m+NAP) -0,61 tot -

2,61 

-1,64 tot -

3,64 

-10,93 tot 

-12,93 

-1,33 tot -

3,33 

-0,16 tot -

1,84 

      

algemene parameters      

Temperatuur °C 13.5 - - 12,1 - - 12,2 - - 12,3 - - 12,8 - - 

NTU - 6,30 - - 8,10 - - 2,08 - - 9,38 - - 9,8 - - 

Zuurgraad (pH) - 7,51 - - 7,48 - - 8,2 - - 7,63 - - 7,36 - - 

Redoxpotentiaal mV -159,2 - - 9,9 - - -18,6 - - -11,9 - - -16,4 - - 

 298 - - 6429 - - 4141 - - 2563 - - 5395 - - 

Zuurstof [O] mg/l 0,25 - - 0,28 - - 0,27 - - 0,39 - - 0,46 - - 

      

macroparameters     

Ammonium (als N) mg N/l 0,4 - - 7,7 - - 3,7 - - 27 - - 180 - - 

      

PAK      

Naftaleen (BTEXN) <0,05     

      

vluchtige koolwaterstoffen      

Benzeen <0,2     

Tolueen <0,2     

Ethylbenzeen <0,2     

o-Xyleen <0,1     

p- en m-Xyleen <0,2     

Xylenen (0.7 factor) 0,21 
a
     

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 0,6 - -     

      

 

Tabel 2 van 6. Analyseresultaten (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 105-b 106-a 106-b 107-a 107-b 

Datum monstername 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 

Filtertraject (m+NAP) -1,96 tot -

3,96 

-10,51 tot 

-12,51 

-1,49 tot -

3,49 

-10,53 tot 

-12,53 

-1,5 tot -

3,5 

      

algemene parameters      

Temperatuur °C 11,4 - - 11,8 - - 11,0 - - 12,5 - - 12,1 - - 

NTU - 2,49 - - 0,93 - - 33,6 - - 0,98 - - 10,7 - - 

Zuurgraad (pH) - 7,34 - - 7,89 - - 7,44 - - 7,81 - - 7,34 - - 

Redoxpotentiaal mV -1,9 - - -144,8 - - -26,0 - - -82,7 - - -13,3 - - 

 4317 - - 41510 - - 2438 - - 42950 - - 6483 - - 

Zuurstof [O] mg/l 0,30 - - 0,34 - - 0,23 - - 0,36 - - 0,37 - - 

      

macroparameters     

Ammonium (als N) mg N/l 180 - - 5,3 - - 91 - - 17 - - 310 - - 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitoringsrapportage 2013,   

 

Bijlage 7 

 

Analyseresultaten grondwater en oppervlaktewater  



Tabel 3 van 6. Analyseresultaten (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 108-a 108-b 109-a 109-b 110-a 

Datum monstername 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 

Filtertraject (m+NAP) -10,55 tot 

-12,55 

-1,55 tot -

3,55 

-9,24 tot -

11,24 

-1,18 tot -

3,18 

-9,8 tot -

11,8 

      

algemene parameters      

Temperatuur °C 12,1 - - 11,7 - - 13.0 - - 11.9 - - 11.8 - - 

NTU - 0,98 - - 2,07 - - 1.58 - - 1.90 - - 12.2 - - 

Zuurgraad (pH) - 7,93 - - 7,8 - - 8.03 - - 7.67 - - 8.08 - - 

Redoxpotentiaal mV -78,4 - - -55,7 - - -225,9 - - -178,1 - - -175,5 - - 

 41140 - - 1260 - - 34360 - - 1700 - - 16790 - - 

Zuurstof [O] mg/l 0,75 - - 0,45 - - 0.28 - - 0.20 - - 0.12 - - 

      

macroparameters     

Ammonium (als N) mg N/l 36 - - 29 - - 24 - - 13 - - 17 - - 

      

 

Tabel 4 van 6. Analyseresultaten (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 110-b 111-a 112-a 112-b 113-a 

Datum monstername 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 

Filtertraject (m+NAP) -3,34 tot -

5,34 

-9,46 tot -

11,46 

-9,77 tot -

11,77 

-1,17 tot -

3,17 

-9,21 tot -

11,21 

      

algemene parameters      

Temperatuur °C 11.4 - - 12.6 - - 11.4 - - 11,3 - - 11,1 - - 

NTU - 9,93 - - 3,00 - - 2,73 - - 1,46 - - 1,51 - - 

Zuurgraad (pH) - 8,2 - - 8,04 - - 7,84 - - 7,52 - - 8,17 - - 

Redoxpotentiaal mV -163,1 - - -124,3 - - -115,6 - - -89,1 - - -151,9 - - 

 702 - - 11110 - - 8976 - - 649 - - 786 - - 

Zuurstof [O] mg/l 0,20 - - 3,7 - - 2,4 - - 2,1 - - 3,3 - - 

      

nutiënten & zuurstofbindende stoffen     

Ammonium (als N) mg N/l 1,6 - - 9,3 - - 6,4 - - <0,15 - - 0,7 - - 

      

vluchtige koolwaterstoffen      

Benzeen <0,2   <0,2  

Tolueen <0,2   <0,2  

Ethylbenzeen <0,2   <0,2  

o-Xyleen <0,1   <0,1  

p- en m-Xyleen <0,2   <0,2  

Xylenen (0.7 factor) 0,21 
a
   0,21 

a
  

Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 0,6 - -   0,6 - -  

      

 

  



Tabel 5 van 6. Analyseresultaten (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 113-b 114-a 114-b 201-b 202-b 

Datum monstername 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 

Filtertraject (m+NAP) -1,05 tot -

3,05 

-10,77 tot 

-12,77 

-1,85 tot -

3,85 

-1,37 tot -

3,37 

-1,04 tot -

3,04 

      

algemene parameters      

Temperatuur °C 11,3 - - 11,5 - - 10,9 - - 11,5 - - 11,4 - - 

NTU - 1,65 - - 6,66 - - 1,97 - - 26,8 - - 32,0 - - 

Zuurgraad (pH) - 8,07 - - 8,06 - - 8,05 - - 7,23 - - 6,86 - - 

Redoxpotentiaal mV -152,4 - - -8,9 - - -2,8 - - -2,9 - - -212,6 - - 

 574 - - 40600 - - 38970 - - 45020 - - 27670 - - 

Zuurstof [O] mg/l 11.2 - - 0,17 - - 0,23 - - 0,22 - - 0,97 - - 

      

macroparameters     

Ammonium (als N) mg N/l 1,6 - - 6,5 - - 1,5 - - 16 - - 11 - - 

      

 

Tabel 6 van 6. Analyseresultaten (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 203-b 204-b 

Datum monstername 19-06-13 19-06-13 

Filtertraject (m+NAP) 0,07 tot  

-1,93 

- 0,07 tot  

-2,07 

   

algemene parameters   

Temperatuur °C 14,8 - - 13,1 - - 

NTU - 19,6 - - 29,2 - - 

Zuurgraad (pH) - 6,17 - - 6,99 - - 

Redoxpotentiaal mV 252 - - -15,9 - - 

 198 - - 173 - - 

Zuurstof [O] mg/l 2,44 - - 2,86 - - 

   

macroparameters  

Ammonium (als N) mg N/l 0,4 - - 0,2 - - 

   

 

Toelichting VROM- toetsingskader: 

* Gehalte groter dan de streefwaarde; 

** Gehalte groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 

*** Gehalte groter dan de interventiewaarde; 
a
 Gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel 

 kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

! Analyseresultaten metalen zijn getoetst aan de toetsingswaarden voor diep grondwater; 

¡ Analyseresultaten zijn getoetst met indicatief niveau voor ernstige verontreiniging; 

-- Geen toetsingswaarde gedefinieerd. 



Tabel Toetsingskader (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven). 

StofNaam Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde  

      

PAK      

Naftaleen (BTEXN) 0,01 35 70   

      

vluchtige koolwaterstoffen      

Benzeen 0,2 15 30   

Ethylbenzeen 4 77 150   

o-Xyleen 0,2 35 70   

p- en m-Xyleen 0,2 35 70   

Tolueen 7 503 1000   

Xylenen (0.7 factor) 0,2 35 70   

      

 



Bijlage 7: Analyseresultaten 2013, aanvullend onderzoek  

Tabel 1 van 1. Analyseresultaten (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster 104-b 105-b 107-b 113-b 201-b 203-b 

Datum monstername 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 

Filtertraject (m+NAP) -0,16 tot -

1,84 

-1,96 tot -

3,96 

-1,5 tot -3,5 -1,05 tot -

3,05 

-1,37 tot -

3,37 

0,07 -1,93 

       

algemene parameters       

Temperatuur °C 12,8 11,4 12,1 11,3 11,5 14,8 

NTU - 9,8 2,49 10,7 1,65 26,8 19,6 

Zuurgraad (pH) - 7,36 7,34 7,34 8,07 7,23 6,17 

Redoxpotentiaal mV -16,4 -1,9 -13,3 -152.4 -2,9 252 

 5395 4317 6483 574 45020 198 

Zuurstof [O] mg/l 0,46 0,30 0,37 11,2 0,22 2,44 

       

macroparameters       

Ammonium (als N) mg N/l 180 180 310 0,7 16 0,4 

Stikstof (N; vlgs Kjeldahl)  mg/l 165 186 329 2,1 16 2,1 

Fosfaat (totaal) mg/l 1,5 1,9 2,6 0,97 1,3 <0,15 

       

zouten       

Chloride (AA) mg/l 350 440 660 200 16000 46 

Bromide (vrij) [Br-] 1,8 2,4 3,9 0,67 59 <0,3 

       

screeningsparameters       

DOC 38 59 100 6,1 6,4 32 

       

 

 



Bijlage 7: Analyseresultaten oppervlaktewater, 2013 

Tabel 1 van 2. Analyseresultaten (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster O11 O12 O13 O14 

Datum monstername 19-06-13 19-06-13 19-06-13 19-06-13 

     

algemene parameters     

Temperatuur °C   18,5  

Zuurgraad (pH) -   7,82  

Redoxpotentiaal mV   -212,9  

   12850  

Zuurstof [O] mg/l   1,3  

     

macroparameters    

Ammonium (als N) mg N/l   3,0  

Stikstof (N; vlgs Kjeldahl)  mg/l   13  

Fosfaat (totaal) mg/l   4,6  

     

zouten     

Chloride (AA) mg/l   4200  

Bromide (vrij) [Br-]   16  

     

screeningsparameters     

DOC   50  

     

 

Tabel 2 van 2. Analyseresultaten (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster O-3 O-4 O-5  

Datum monstername 19-06-13 19-06-13 19-06-13  

     

algemene parameters     

Temperatuur °C  19,0 17,4  

Zuurgraad (pH) -  8,08 7,3  

Redoxpotentiaal mV  -52,0 -99,9  

  2920 4521  

Zuurstof [O] mg/l  53,2 41,3  

     

macroparameters 

Ammonium (als N) mg N/l  83 130  

     

 



Bijlage 7: Analyseresultaten oppervlaktewater, aanvullend in 2014 

Tabel 1 van 1. Analyseresultaten (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven). 

Monster O11 O12 O14 O-3  

Datum monstername 30-01-14 30-01-14 30-01-14 30-01-14  

      

algemene parameters      

Temperatuur °C 5,1  4,8  5,3  6,3   

Zuurgraad (pH) - 7,17  7,39  6,80  7,00   

Redoxpotentiaal mV -26  -2,5  +89,6  -120,7   

 37230  19040  0214  3677   

Zuurstof [O] mg/l 4,04  6,22  3,02  1,36   

      

macroparameters     

Ammonium (als N) mg N/l 13  6,3  0,68  140   

Ammonium (als NH4) mg/l 16  8,1  0,88  180   

Nitraat (als N) mg N/l <0,20  0,90  0,28    

Nitraat (als NO3) mg/l <0,90  4,0  1,2    

Nitriet (als NO2) mg/l 0,039  0,10  <0,030    

Nitriet (als N) mg N/l 0,012  0,031  <0,010    

Stikstof (N; vlgs Kjeldahl)  mg/l 15  11  2,7    

Fosfaat (totaal) mg/l 4,5  1,9  1,4    

      

zouten      

Chloride (AA) mg/l 13200  6860  54   

Bromide (vrij) [Br-] 40  21  0,056    

Bicarbonaat 610  520  5,5    

Carbonaat mg/l <5,0  <5,0  <5,0    

      

screeningsparameters      

DOC 11  27  28    

      

 

 



Bijlage 7: Gemeten concentraties m.b.v indicatorsticks in het veld (mg/l) 

 

Grondwater Nitraat Nitriet Alkaliniteit (Bicarbonaat) 

104-b 0 0 240 

105-b 0 0 240 

107-b 0 0 740 

113-b 0 0 80 

201-b 0 0 80 

203-b 0 0 0 

    

Oppervlaktewater Nitraat Nitriet Alkaliniteit (Bicarbonaat) 

O11 droog droog droog 

O12 droog droog droog 

O13 0 0 720 

O14 droog droog droog 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitoringsrapportage 2013,   

 

Bijlage 8 

 

Oppervlaktewatergegevens HHNK  





Ammonium (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

3-1-1985 4,5

20-3-1985 4,7

11-4-1985 4

9-5-1985 1,6

10-6-1985 4,6

9-7-1985 0,7

7-8-1985 5,2

9-9-1985 5,7

8-10-1985 6,2

6-11-1985 7,4

9-12-1985 6,6

7-1-1986 4,9

22-1-1986 6,9

10-3-1986 6,7

20-4-1988 2,5 1,1 0,1 0,1 0,1

26-5-1988 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1

20-6-1988 1,3 0,6 0,04 0,06 0,05

19-7-1988 4,7 0,37 0,05 0,02 0,04

15-8-1988 4,1 0,34 0,02 0,07 0,03

19-9-1988 5,3 0,66 0,22 0,14 0,02

25-10-1988 6,3 1 0,47 0,02 0,04

10-11-1988 6,3 1,1 0,45 0,03 0,02

15-12-1988 6,1 1,2 0,62 0,02

12-1-1989 6,2 1,1 0,58 0,02

9-2-1989 6,3 1,1 0,03

14-3-1989 5 0,7 0,32 0,02 0,02

18-4-1991 0,38

6-5-1991 0,84

3-6-1991 0,52

3-7-1991 0,27

5-8-1991 0,45

2-9-1991 0,54

2-10-1991 0,25

31-10-1991 12

2-12-1991 3,2

31-12-1991 2,1

30-1-1992 1,4

2-3-1992 0,65

1-4-1992 0,46

10-6-1992 0,83

9-7-1992 0,46

10-8-1992 0,83

9-9-1992 0,18

8-10-1992 4,6

8-11-1992 8,5

8-12-1992 4,8

7-1-1993 2,5

8-2-1993 1,6

8-3-1993 0,2

6-4-1993 3,11 0,38 0,63 0,07 0,03 0,02

26-5-1993 4,4 0,33 1,3 0,05 0,05 0,02

16-6-1993 0,8 0,08 0,06

17-6-1993 0,05



Ammonium (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

21-6-1993 1,6 0,53

20-7-1993 0,8 0,03 0,16

21-7-1993 5,8 0,92

17-8-1993 0,68 0,08 0,06 0,06

19-8-1993 7,1 0,27

15-9-1993 0,68 0,42 0,08 0,09

20-9-1993 4,1 0,4

19-10-1993 4,9 5,6

25-10-1993 0,69 0,45 0,37 0,38

18-11-1993 5,35 6,15

23-11-1993 1,1 0,72 0,025

13-12-1993 1 0,89 0,04 0,03

20-12-1993 4,3 5,3

17-1-1994 5,2 1,85

25-1-1994 0,79 0,54 0,04 0,03

21-5-1997 0,15

17-6-1997 0,14

14-7-1997 0,21

26-8-1997 0,27

25-9-1997 0,14

28-10-1997 0,47

20-11-1997 0,35

9-12-1997 0,59

15-1-1998 0,53

4-2-1998 0,68

16-2-1998 0,35

9-3-1998 0,39

16-3-1998 0,26

20-4-1998 0,22

22-4-1998 0,17

12-5-1998 0,1

18-5-1998 0,07

25-5-1998 0,78

11-6-1998 0,45

16-6-1998 0,38

8-7-1998 0,22

16-7-1998 0,21

21-7-1998 0,32

17-8-1998 0,12

18-8-1998 0,28

2-9-1998 0,18

15-9-1998 0,56

21-9-1998 0,24

16-10-1998 0,44

3-11-1998 0,5

16-11-1998 0,45

15-12-1998 0,41

11-1-1999 0,41

10-2-1999 0,45

15-3-1999 0,27

18-3-1999 0,89 3,6 0,06

13-4-1999 0,32 0,49

17-5-1999 0,88 0,22



Ammonium (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

18-5-1999 0,33 2,8 0,05

9-6-1999 0,45 3,2 0,1

15-6-1999 2 0,19

8-7-1999 0,32 3,6 0,06

13-7-1999 0,83 0,09

4-8-1999 0,09 0,29 0,11

5-8-1999 0,63 0,13

14-9-1999 2,6 0,1

16-9-1999 0,47 3,5 0,55

12-10-1999 0,56

9-11-1999 0,93 6 0,06

10-11-1999 0,43

14-12-1999 0,62

6-4-2001 0,43

3-5-2001 0,13

29-5-2001 1,7

30-5-2001 0,43

26-6-2001 1,5

3-7-2001 0,13

23-7-2001 0,42

2-8-2001 0,22

22-8-2001 0,63

6-9-2001 0,21

11-9-2001 0,65

4-10-2001 0,42

7-11-2001 0,69

5-12-2001 0,47

29-1-2002 0,35

25-2-2002 0,35

1-3-2002 4,4

21-3-2002 0,41

26-4-2002 0,08

3-5-2002 2,6

28-5-2002 0,23

13-6-2002 3,6

25-6-2002 0,35

11-7-2002 5,4

24-7-2002 0,14

12-8-2002 5,4

29-8-2002 0,28

10-9-2002 4,3

27-9-2002 0,21

30-10-2002 0,44

15-11-2002 5,1

26-11-2002 0,56

24-1-2003 0,48

25-2-2003 0,45

6-3-2003 0,85 0,22 0,04

27-3-2003 0,17

22-4-2003 0,19

23-4-2003 0,1

7-5-2003 0,24 0,48 0,24

23-5-2003 0,39



Ammonium (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

4-6-2003 0,34 0,22 1,3

25-6-2003 0,17 0,12

7-7-2003 0,25 0,06 2,6

22-7-2003 0,25 0,22

6-8-2003 0,15 0,11 1,1

19-8-2003 0,37 1,2

1-9-2003 0,18 0,06 5,2

16-9-2003 0,31 0,09

3-11-2003 0,95 0,34 0,38

3-5-2004 0,05 0,1

22-6-2004 0,1 0,33

21-9-2004 0,15 0,08

11-4-2005 0,35

27-4-2005 0,14

6-6-2005 0,03

24-6-2005 0,15

12-7-2005 0,22

11-8-2005 0,82

6-9-2005 0,54

23-9-2005 0,09

16-3-2006 5,3

7-6-2006 0,3

5-9-2006 5,4

10-11-2006 5,2

5-3-2007 0,84 0,35 0,07

6-6-2007 0,38 0,2 0,06

5-9-2007 0,52 0,03 0,14

6-11-2007 0,78 0,29 0,13

5-2-2008 5,3

3-3-2008 5,2

7-4-2008 3,7

9-5-2008 0,62

4-6-2008 0,63

2-7-2008 1,7

8-8-2008 5,1

3-9-2008 6,2

6-10-2008 1,7

28-10-2008 4,8

11-11-2008 2,7

4-12-2008 4,3

11-2-2010 0,94 5,3 0,54 0,11

2-3-2010 0,03

11-3-2010 0,86 0,23 3,9 0,66 0,03 0,03 0,07 0,03

1-4-2010 0,04 0,04 0,06

14-4-2010 0,35 0,04 1,5 0,03 0,03 0,03 0,06 0,03

20-5-2010 0,09 1,8 0,03 0,12 0,04 0,32 0,07

17-6-2010 0,41 0,13 3,5 0,12 0,15 0,23 0,03

12-7-2010 0,14 0,04 0,06 0,93 0,03 0,4

12-8-2010 0,53 0,1 2,9 0,03 1,5 0,03 0,25

16-9-2010 0,69 0,04 4,9 0,31 0,07 0,25 0,04

11-10-2010 0,73 5,6 5,5 0,29 0,13 0,58 0,03

1-11-2010 0,78 0,04 5,2 0,28 0,08 0,29 0,1

29-11-2010 0,96 1,7 6,2 0,51 0,05 0,18 0,03



Ammonium (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

7-1-2013 0,16 4,9

31-1-2013 0,75 0,5 0,03 0,03 0,26 0,03

11-2-2013 0,91 0,03 5,1 0,53 0,15

13-3-2013 0,99 3,3 4,9 0,34 0,07

19-3-2013 0,03 0,03 0,04

gemiddeld 4,41 0,65 1,56 3,93 0,30 0,33 0,05 0,24 0,15

hoogst 7,4 1,2 12 6,2 0,89 5,2 0,38 0,78 1,2

laagst 0,10 0,09 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03

aantal metingen 48 54 62 32 107 52 26 32 18

Beschrijving meetpunten



Stikstof Kjeldahl (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

11-4-1985 4,9

9-5-1985 4,3

10-6-1985 7

9-7-1985 4,8

7-8-1985 6

9-9-1985 6,4

20-4-1988 4,7 2,6 2,3 2,2 1,3

26-5-1988 3 1,3 2,1 1,7 1,9

20-6-1988 5,1 1,6 1,8 2,6 3

19-7-1988 6,6 1,1 1,5 1,8 2,2

15-8-1988 5,7 1,2 1,8 1,7 2,2

19-9-1988 7,1 1,6 1,7 1,6 1,6

25-10-1988 7,4 1,9 1,9 2,2 1,6

10-11-1988 7,4 2 1,5 1,7 1,1

15-12-1988 7,6 1,9 2 1,1

12-1-1989 7,8 1,7 1,7 1,1

9-2-1989 6,6 1,8 0,6

14-3-1989 6,4 2 2,3 1,7 1,3

18-4-1991 23

6-5-1991 21

3-6-1991 8,9

3-7-1991 9

5-8-1991 13

2-9-1991 9,8

2-10-1991 8,9

31-10-1991 20

2-12-1991 15

31-12-1991 12

30-1-1992 12

2-3-1992 13

1-4-1992 11

10-6-1992 8,7

9-7-1992 3,8

10-8-1992 2,7

9-9-1992 3,3

8-10-1992 8,6

8-11-1992 9,8

8-12-1992 6,9

7-1-1993 4,4

8-2-1993 4,3

8-3-1993 6,9

6-4-1993 4,2 1,32 7,46 1,89 1,19 0,89

26-5-1993 7,8 1,2 4,4 1,7 1,6 7,033

16-6-1993 1,5 1,5 1,5

17-6-1993 1,8

21-6-1993 4,1 4,4

20-7-1993 1,7 1,7 2,2

21-7-1993 7,7 2,2

17-8-1993 1,7 1,7 2 6,4

19-8-1993 7,6 7,1

15-9-1993 2 2,1 2 4,3

20-9-1993 6,2 4,3

19-10-1993 6,8 9,2



Stikstof Kjeldahl (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

25-10-1993 2 2,2 1,5 1,5

18-11-1993 5,6 7,6

23-11-1993 2,3 2,4 1,3

13-12-1993 3 3,1 1,1 0,75

20-12-1993 5,5 7,6

17-1-1994 6 5,9

25-1-1994 2,7 2,3 1,4 0,75

21-5-1997 1,8

17-6-1997 1,7

14-7-1997 1,6

26-8-1997 2,1

25-9-1997 1,6

28-10-1997 1,6

20-11-1997 1,5

9-12-1997 1,5

15-1-1998 1,7

16-2-1998 1,6

16-3-1998 1,7

8-4-1998 2,4

20-4-1998 1,8

22-4-1998 0,93

18-5-1998 2,1

25-5-1998 5,8

11-6-1998 2 2

16-6-1998 2,4

16-7-1998 1,6

20-7-1998 2

21-7-1998 0,66

17-8-1998 2,1

18-8-1998 0,77

2-9-1998 1,5

15-9-1998 3,3

21-9-1998 0,96

16-10-1998 2,3

19-10-1998 2,8

16-11-1998 2,4

2-12-1998 2,6

15-12-1998 2,2

11-1-1999 2,1

10-2-1999 1,8

15-2-1999 2

15-3-1999 1,8

7-4-1999 2,3 0,44

13-4-1999 5,2 2,8

17-5-1999 14 2,3

20-5-1999 2,3

8-6-1999 1,6

15-6-1999 5,5 2,1

13-7-1999 4,1 1,6

29-7-1999 2,2

5-8-1999 11 2,3

6-9-1999 1,6

9-9-1999 1,9



Stikstof Kjeldahl (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

14-9-1999 19 1,3

12-10-1999 2,1

10-11-1999 2,1

7-12-1999 2,2

14-12-1999 3,1

5-4-2000 2,1 0,23

6-6-2000 1,5

6-7-2000 0,24

17-7-2000 2

4-9-2000 2,1

7-9-2000 1,5

26-10-2000 2,1

5-12-2000 2,3

8-2-2001 2,8

6-4-2001 9,2 1,7

3-5-2001 2,4

9-5-2001 2,1

29-5-2001 21

30-5-2001 2,4

11-6-2001 0,72

26-6-2001 7,9

3-7-2001 1,7

11-7-2001 2,4 5

23-7-2001 5,6

2-8-2001 2,1

22-8-2001 4,5

6-9-2001 1,6

11-9-2001 14 2,1

27-9-2001 0,41

4-10-2001 2,7

29-10-2001 2,3

7-11-2001 1,8

5-12-2001 2,8

14-12-2001 2,1

29-1-2002 2

14-2-2002 1,9

25-2-2002 2,1

21-3-2002 2,2

8-4-2002 2,2

26-4-2002 0,86

15-5-2002 2,1

28-5-2002 2

25-6-2002 1,8

11-7-2002 2,1

24-7-2002 1,9

29-8-2002 1,8

10-9-2002 2,6

27-9-2002 1,5

15-10-2002 1,6

30-10-2002 2,4

26-11-2002 1,9

15-1-2003 2,1

24-1-2003 2,3



Stikstof Kjeldahl (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

14-2-2003 1,8

25-2-2003 1,7

27-3-2003 2

22-4-2003 0,53

23-4-2003 2,4

23-5-2003 2 0,32

25-6-2003 1,3 3,9

22-7-2003 0,61 3

6-8-2003 2,7

19-8-2003 1,4 2,7

1-9-2003

16-9-2003 1,8 1,2 4,5

23-10-2003 1,4

15-12-2003 1,9

20-2-2004 3,3

7-4-2004 1,6

3-5-2004 0,62 2,4

10-5-2004 1,8

22-6-2004 1,1 4

7-7-2004 1,9

6-9-2004 1,4

21-9-2004 0,91 2,7

6-10-2004 1,9

8-12-2004 1,6

24-2-2005 1,4

11-4-2005 20 1,7

27-4-2005 1,4

6-6-2005 24

24-6-2005 1,4

12-7-2005 26

11-8-2005 22

6-9-2005 12

23-9-2005 1,8 1,6

17-10-2005 1,7

7-12-2005 0,4

27-2-2006 1,7

20-4-2006 1,8

19-5-2006 3

19-7-2006 2,3

22-9-2006 2,6

24-10-2006 2,3

18-12-2006 2,4

23-2-2007 1,9

21-5-2007 1,9

19-7-2007 2,5

21-9-2007 1,7

15-10-2007 1,9

17-12-2007 1,9

5-2-2008 6,6

3-3-2008 6,2

7-4-2008 5,1

9-5-2008 3,7

4-6-2008 4,5



Stikstof Kjeldahl (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

2-7-2008 3

8-8-2008 6,8

3-9-2008 7,4

6-10-2008 3,5

28-10-2008 6

11-11-2008 4

4-12-2008 5,8

4-2-2009 6,7

3-3-2009 5,5

3-4-2009 4,4

23-4-2009 6,4

28-5-2009 5,2

24-6-2009 2,9

21-7-2009 8

6-8-2009 5

8-9-2009 6,1

14-10-2009 6,9

6-11-2009 7,5

11-12-2009 7,2

11-2-2010 7,3 2,8 6,6 2 1,2

2-3-2010 5,1

11-3-2010 6,8 2,1 10 5,7 2,8 1,2 2,6 0,9 1,5

1-4-2010 1,7 4,5 2,3

14-4-2010 3,5 1,5 11 4,9 2,1 1,3 2,6 1,4 1,5

20-5-2010 5,6 1,4 4,8 2,2 2,1 12 2 2,6

17-6-2010 7,2 1,6 8 11 2,4 2,4 1,9 2,5

12-7-2010 5,1 1,9 4,6 3 4,4 4,2 2,6

12-8-2010 6,5 1,5 8,5 4,4 1,5 4,6 3,3 1,3

16-9-2010 6,5 2,6 8,7 6,6 2,4 2,6 1,5 1,8

11-10-2010 7,8 1,7 10 6,5 1,9 2,3 3,9 2,6

1-11-2010 7,3 1,6 7,9 6 1,8 1,8 1,4 4,4

29-11-2010 7,9 1,9 18 7,2 2,1 5,1 2,3 2,7

28-1-2011 6,8

10-2-2011 6,7

8-3-2011 6,2

4-4-2011 4,6

10-5-2011 4,6

6-6-2011 5,2

5-7-2011 4,8

4-8-2011 7,1

6-9-2011 6,8

3-10-2011 8,1

7-11-2011 7,2

7-12-2011 6

9-1-2012 6

22-2-2012 5,8

6-3-2012 6,6

2-4-2012 4,8

8-5-2012 4,9

4-6-2012 4

3-7-2012 2,7

2-8-2012 6,3

4-9-2012 6,6



Stikstof Kjeldahl (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

17-10-2012 4,9

5-11-2012 5,4

5-12-2012 5,7

7-1-2013 6,9 3 5,8

31-1-2013 2,2 2,3 1,1 1,9 0,7 1,8

11-2-2013 6 2,3 3,6 5,7 1,9 1,7

22-2-2013 1,8 1,2 1,8

13-3-2013 5,5 2 4,9 6,1 1,9 1,3

19-3-2013 1,7 1,2 2

gemiddeld 5,92 1,87 10,00 6,14 2,03 1,85 2,90 1,46 2,67

hoogst 8,1 3 26 11 3,3 4,6 12 5,8 4,5

laagst 2,7 1,1 2,2 4,4 0,4 0,6 0,75 0,23 1,5

aantal metingen 90 36 62 14 152 35 27 42 19

Beschrijving meetpunten



Orthofosfaat (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

20-4-1988 0,17 0,53 0,03 0,03 0,01

26-5-1988 0,08 0,5 0,01 0,01 0,01

20-6-1988 0,24 0,37 0,01 0,01 0,01

19-7-1988 0,58 0,38 0,12 0,01 0,01

15-8-1988 0,49 0,43 0,05 0,01 0,01

19-9-1988 0,84 0,5 0,06 0,03 0,01

25-10-1988 0,58 0,53 0,12 0,04 0,02

10-11-1988 0,49 0,43 0,07 0,01 0,01

15-12-1988 0,55 0,49 0,07 0,02

12-1-1989 0,49 0,4 0,1 0,01

9-2-1989 0,5 0,5 0,01

14-3-1989 0,36 0,35 0,06 0,01 0,01

18-4-1991 0,78

6-5-1991 0,95

3-6-1991 0,4

3-7-1991 0,38

5-8-1991 1,1

2-9-1991 0,62

2-10-1991 0,36

31-10-1991 0,77

2-12-1991 0,5

31-12-1991 0,38

30-1-1992 0,33

2-3-1992 0,66

6-4-1993 0,52 0,39 0,83 0,12 0,03 0,02

26-5-1993 0,62 0,48 0,7 0,05 0,1 0,06

16-6-1993 0,59 0,11 0,06

17-6-1993 0,04

21-6-1993 0,53 0,63

20-7-1993 0,68 0,08 0,12

21-7-1993 1,5 0,3

17-8-1993 0,66 0,33 0,06 0,1

19-8-1993 1 0,12

15-9-1993 0,77 0,33 0,11 0,16

20-9-1993 0,77 0,54

19-10-1993 0,62 1,6

25-10-1993 0,6 0,195 0,13 0,04

18-11-1993 0,73 0,59

23-11-1993 0,5 0,29 0,05

13-12-1993 0,85 0,55 0,05 0,04

20-12-1993 0,62 0,235

17-1-1994 0,31 0,35

25-1-1994 0,53 0,34 0,07 0,06

21-5-1997 0,01

17-6-1997 0,03

14-7-1997 0,03

26-8-1997 0,06

25-9-1997 0,04

28-10-1997 0,06

20-11-1997 0,05

9-12-1997 0,17

15-1-1998 0,11

16-2-1998 0,09

16-3-1998 0,18

20-4-1998 0,13



Orthofosfaat (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

22-4-1998 0,28

18-5-1998 0,02

25-5-1998 0,79

11-6-1998 0,15

16-6-1998 0,09

16-7-1998 0,05

21-7-1998 0,2

17-8-1998 0,11

18-8-1998 0,2

15-9-1998 0,36

21-9-1998 0,25

16-10-1998 0,35

16-11-1998 0,44

15-12-1998 0,29

11-1-1999 0,32

10-2-1999 0,26

15-3-1999 0,29

18-3-1999 0,63 0,72 0,01

7-4-1999 0,19

13-4-1999 0,28

17-5-1999 1,7 0,07

18-5-1999 0,42 0,73 0,06

8-6-1999 0,41

9-6-1999 0,48 0,72 0,01

15-6-1999 1,5 0,05

8-7-1999 0,52 1,3 0,02

13-7-1999 0,89 0,12

4-8-1999 0,43 0,61 0,09

5-8-1999 1,1 0,08

9-9-1999 0,69

14-9-1999 6,1 0,1

16-9-1999 0,62 0,94 0,21

12-10-1999 0,14

9-11-1999 0,52 0,9 0,06

10-11-1999 0,15

14-12-1999 0,34

5-4-2000 0,13

6-6-2000 0,77

6-7-2000 0,19

7-9-2000 0,67

3-5-2001 0,16

29-5-2001 1,3

30-5-2001 0,07

11-6-2001 0,32

26-6-2001 0,66

3-7-2001 0,06

11-7-2001 0,11

23-7-2001 0,13

2-8-2001 0,28

22-8-2001 0,5

6-9-2001 0,42

11-9-2001 0,35

27-9-2001 0,22

4-10-2001 0,28

7-11-2001 0,1



Orthofosfaat (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

5-12-2001 0,32

29-1-2002 0,25

25-2-2002 0,29

1-3-2002 0,71

21-3-2002 0,24

26-4-2002 0,09

3-5-2002 0,54

28-5-2002 0,17

13-6-2002 1,3

25-6-2002 0,21

11-7-2002 1,1

24-7-2002 0,15

12-8-2002 1,8

29-8-2002 0,19

10-9-2002 1,5

27-9-2002 0,19

30-10-2002 0,19

15-11-2002 0,73

26-11-2002 0,16

24-1-2003 0,3

25-2-2003 0,29

6-3-2003 0,66 0,18 0,03

27-3-2003 0,07

22-4-2003 0,17

23-4-2003 0,06

7-5-2003 0,48 0,04 0,11

23-5-2003 0,22

4-6-2003 0,53 0,08 0,4

25-6-2003 0,27 0,03

7-7-2003 0,53 0,04 0,66

22-7-2003 0,23 0,02

6-8-2003 0,49 0,04 0,1

19-8-2003 0,22 0,14

1-9-2003 0,44 0,04 0,5

16-9-2003 0,16 0,02

3-11-2003 0,56 0,11 0,17

3-5-2004 0,21 0,07

22-6-2004 0,17 0,13

21-9-2004 0,16 0,04

27-4-2005 0,12

24-6-2005 0,046

23-9-2005 0,12

16-3-2006 0,44

7-6-2006 0,081

5-9-2006 0,89

10-11-2006 0,57

5-3-2007 0,66 0,065 0,021

6-6-2007 0,71 0,021 0,043

5-9-2007 0,62 0,021 0,035

6-11-2007 0,64 0,031 0,034

5-2-2008 0,32

3-3-2008 0,25

7-4-2008 0,5

9-5-2008 0,047

4-6-2008 0,12



Orthofosfaat (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

2-7-2008 0,26

8-8-2008 1,1

3-9-2008 1

6-10-2008 0,71

28-10-2008 0,43

11-11-2008 0,47

4-12-2008 0,38

11-2-2010 0,4 0,11 0,007 0,16

2-3-2010 0,035

11-3-2010 0,51 0,035 0,26 0,005 0,011 0,005 0,12 0,005

1-4-2010 0,006 0,005 0,005

14-4-2010 0,48 0,04 0,22 0,005 0,022 0,005 0,14 0,005

20-5-2010 0,39 0,12 0,005 0,086 0,016 0,21 0,005

17-6-2010 0,63 0,32 0,94 0,005 0,14 0,22 0,005

12-7-2010 0,52 0,034 0,005 0,25 0,005 0,18

12-8-2010 0,56 0,23 0,78 0,006 0,16 0,005 0,2

16-9-2010 0,59 0,98 0,4 0,009 0,11 0,15 0,01

11-10-2010 0,5 0,88 0,39 0,005 0,11 0,12 0,005

1-11-2010 0,54 0,15 0,36 0,005 0,033 0,21 0,008

29-11-2010 0,42 0,083 0,15 0,005 0,64 0,14 0,005

7-1-2013 0,5 0,21

31-1-2013 0,56 0,018 0,056 0,015 0,12 0,005

11-2-2013 0,4 0,077 0,23 0,005 0,14

22-2-2013 0,008 0,005 0,018

13-3-2013 0,51 0,33 0,44 0,025 0,16

19-3-2013 0,005 0,005 0,005

17-4-2013 0,46 0,15 0,36 0,005 0,031 0,06

26-4-2013 0,005 0,005

7-5-2013 0,7 0,91 0,088 0,005 0,044 0,042

24-5-2013 0,007 0,005

17-6-2013 0,56 2,4 0,52 0,007 0,13 0,067

20-6-2013 0,07 0,005

12-7-2013 0,56 0,93 0,018 0,009 0,19 0,15

18-7-2013 0,005

14-8-2013 0,51 1 1 0,011 0,23

22-8-2013 0,024 0,005

11-9-2013 0,65 0,72 0,76 0,12 0,77 0,18

20-9-2013 0,007 0,005

gemiddeld 0,53 0,53 0,74 0,60 0,13 0,10 0,04 0,22 0,02

hoogst 1,5 0,85 6,1 1,8 0,55 0,77 0,64 0,79 0,14

laagst 0,047 0,35 0,035 0,018 0,005 0,005 0,005 0,042 0,005

aantal metingen 34 60 50 38 107 58 32 48 25

Beschrijving meetpunten



Bicarbonaat (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

5-2-2008 490

3-3-2008 470

7-4-2008 440

9-5-2008 410

4-6-2008 450

2-7-2008 470

8-8-2008 480

3-9-2008 500

6-10-2008 260

28-10-2008 490

11-11-2008 110

4-12-2008 470

4-2-2009 450

3-3-2009 460

3-4-2009 440

23-4-2009 370

28-5-2009 460

24-6-2009 460

21-7-2009 470

6-8-2009 460

8-9-2009 460

14-10-2009 470

6-11-2009 490

11-12-2009 470

11-2-2010 440 260 400 130 210

2-3-2010 190

11-3-2010 440 250 210 420 140 150 110 220 140

1-4-2010 170 100 150

14-4-2010 180 250 140 410 140 210 110 280 130

20-5-2010 440 230 410 160 190 110 300 130

17-6-2010 470 250 190 480 180 180 280 140

12-7-2010 440 230 340 190 200 110 290

12-8-2010 470 270 160 370 200 230 110 300

16-9-2010 480 260 400 460 150 180 260 160

11-10-2010 500 260 540 450 170 200 270 170

1-11-2010 510 270 230 470 130 200 260 160

29-11-2010 530 270 380 500 160 150 260 150

28-1-2011 480

10-2-2011 500

8-3-2011 490

4-4-2011 450

10-5-2011 300

6-6-2011 490

5-7-2011 460

4-8-2011 490

6-9-2011 470

3-10-2011 520

7-11-2011 510

7-12-2011 510

9-1-2012 490

22-2-2012 480

6-3-2012 470

2-4-2012 410



Bicarbonaat (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 802014 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

8-5-2012 470

4-6-2012 410

3-7-2012 440

2-8-2012 470

4-9-2012 500

17-10-2012 450

5-11-2012 450

5-12-2012 490

7-1-2013 490 250 460

31-1-2013 250 110 140 120 230 150

11-2-2013 500 280 240 460 120 320

22-2-2013 150 130 150

13-3-2013 460 270 510 480 140 310

19-3-2013 160 120 150

17-4-2013 440 260 430 420 170 190 270

26-4-2013 130 150

7-5-2013 390 270 500 330 170 220 320

24-5-2013 120 150

17-6-2013 430 260 830 470 200 240 290

20-6-2013 130 140

12-7-2013 470 260 570 330 210 260 280

18-7-2013 110

14-8-2013 500 260 520 450 230 260

22-8-2013 80 90

11-9-2013 420 230 400 370 130 230 250

20-9-2013 130 130

gemiddeld 451,47 257,00 371,67 424,00 161,50 194,44 117,33 273,00 141,67

hoogst 530 280 830 500 230 260 150 320 170

laagst 110 230 140 330 110 140 80 210 90

aantal metinge 68 20 18 20 20 18 15 20 18

Beschrijving meetpunten



Nitraat (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

18-3-1999 0,36 1,1 0,02

17-5-1999 0,01

18-5-1999 0,05 0,48 0,02

9-6-1999 0,11 0,73 0,02

15-6-1999 0,09

8-7-1999 0,05 0,22 0,03

13-7-1999 0,04

4-8-1999 0,07 0,07 0,06

5-8-1999 0,1

14-9-1999 0,01

16-9-1999 0,11 0,34 0,1

9-11-1999 0,13 0,91 0,03

29-5-2001 0,21

26-6-2001 0,9

23-7-2001 0,01

22-8-2001 0,07

11-9-2001 0,08

1-3-2002 4,2

3-5-2002 1,8

13-6-2002 0,39

11-7-2002 0,2

12-8-2002 0,2

10-9-2002 0,75

15-11-2002 4,1

6-3-2003 0,22 0,2

22-4-2003 0,2

7-5-2003 0,2 0,2

23-5-2003 0,2

4-6-2003 0,54 0,2

25-6-2003 0,2 0,2

7-7-2003 0,2 0,2

22-7-2003 0,2 0,2

6-8-2003 0,2 0,2

19-8-2003 0,2 0,2

1-9-2003 0,2 0,2

16-9-2003 0,2 0,2

3-11-2003 0,2 0,2

3-5-2004 0,2 0,2

22-6-2004 0,2 0,2

21-9-2004 0,2 0,2

27-4-2005 0,1

24-6-2005 0,3

23-9-2005 0,1

6-6-2007 0,1 0,1

5-9-2007 0,1 0,1

6-11-2007 0,1 0,1

5-2-2008 2,1

3-3-2008 1,8

7-4-2008 2,2

9-5-2008 0,4

4-6-2008 0,3

2-7-2008 0,3

8-8-2008 0,6

3-9-2008 0,2

6-10-2008 3,3



Nitraat (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

28-10-2008 2,4

11-11-2008 2,7

4-12-2008 2,5

4-2-2009 1

3-3-2009 1,1

3-4-2009 1,3

23-4-2009 0,2

28-5-2009 0,5

24-6-2009 0,2

21-7-2009 0,1

6-8-2009 0,2

8-9-2009 0,2

14-10-2009 0,3

6-11-2009 0,3

11-12-2009 3,8

11-2-2010 1,4 0,5 1,4 0,8

2-3-2010 0,1

11-3-2010 1,4 0,3 0,1 1,3 0,1 0,1 0,8 0,1

1-4-2010 0,1 0,1 0,1

14-4-2010 1,2 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 0,1

20-5-2010 0,8 0,1 0,8 0,1 0,1 0,2 0,1

17-6-2010 0,4 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1

12-7-2010 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

12-8-2010 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

16-9-2010 1,9 0,1 0,1 1,9 0,1 0,1 0,1

11-10-2010 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

1-11-2010 0,5 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1

29-11-2010 1,2 0,1 0,1 1,1 0,1 0,9 0,1

28-1-2011 1,2

10-2-2011 0,9

8-3-2011 1,3

4-4-2011 1

10-5-2011 0,1

6-6-2011 0,1

5-7-2011 0,1

4-8-2011 0,2

6-9-2011 0,2

3-10-2011 0,1

7-11-2011 0,2

7-12-2011 1,7

9-1-2012 2,3

22-2-2012 1,7

6-3-2012 1,2

2-4-2012 0,8

8-5-2012 1,2

4-6-2012 0,4

3-7-2012 0,2

2-8-2012 0,4

4-9-2012 0,4

17-10-2012 2,4

5-11-2012 2,4

5-12-2012 1,8

7-1-2013 0,8 0,1 0,6

31-1-2013 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1

11-2-2013 1,2 0,3 0,1 0,9 1,8



Nitraat (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

22-2-2013 0,1 0,1 0,1

13-3-2013 1 0,2 0,3 0,8 1,4

19-3-2013 0,1 0,1 0,1

17-4-2013 0,8 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1

26-4-2013 0,1 0,1

7-5-2013 0,6 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1

24-5-2013 0,1 0,1

17-6-2013 0,5 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1

20-6-2013 0,1 0,1

12-7-2013 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

18-7-2013 0,2

14-8-2013 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

22-8-2013 0,1 0,1

11-9-2013 0,7 0,1 0,1 0,4 0,9 0,1

20-9-2013 0,1 0,1

16-10-2013 1,9 0,3 0,1 1,8 0,1 0,2

31-10-2013 0,1 0,1

19-11-2013 1,2 0,2 0,9 1 0,1 0,3

27-11-2013 0,1 0,1

10-12-2013 1 0,2 0,6 0,7 0,1 0,3

16-12-2013 0,1 0,1

gemiddeld 0,98 0,17 0,17 0,88 0,13 0,10 0,32 0,13

hoogst 3,8 0,54 0,9 4,2 0,9 0,1 1,8 0,2

laagst 0,1 0,05 0,01 0,07 0,02 0,1 0,1 0,1

aantal metingen 71 40 31 37 38 18 35 28

Beschrijving meetpunten



Nitriet (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

6-5-1991 0,25

5-8-1991 0,02

2-12-1991 0,08

2-3-1992 0,03

1-4-1992 0,1

10-6-1992 0,05

9-7-1992 0,02

10-8-1992 0,35

9-9-1992 0,03

8-10-1992 0,02

8-11-1992 0,01

8-12-1992 0,03

7-1-1993 0,09

8-2-1993 0,07

8-3-1993 0,12

6-4-1993 0,12 0,01 0,2 0,01 0

26-5-1993 0,17 0,01 0,01 0,01 0,01

16-6-1993 0,01 0,01

17-6-1993 0,01

21-6-1993 0,39 0,02

20-7-1993 0,01 0,01

21-7-1993 0,09 0,02

17-8-1993 0,02 0,01 0,02

19-8-1993 0,12 0,01

15-9-1993 0,07 0,01 0,01

20-9-1993 0,14 0,01

19-10-1993 0,09 0,01

25-10-1993 0,06 0,02 0,02

18-11-1993 0,06 0,07

23-11-1993 0,03 0,01

13-12-1993 0,04 0,01 0,01

20-12-1993 0,08 0,03

17-1-1994 0,05 0,05

25-1-1994 0,03 0,01 0,01

22-4-1998 0,01

25-5-1998 0,04

11-6-1998 0,01

21-7-1998 0,01

18-8-1998 0,01

21-9-1998 0,03

18-3-1999

17-5-1999

18-5-1999

9-6-1999

15-6-1999

8-7-1999

13-7-1999

4-8-1999

5-8-1999

14-9-1999

16-9-1999

9-11-1999

29-5-2001

26-6-2001

23-7-2001



Nitriet (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

22-8-2001

11-9-2001

1-3-2002

3-5-2002

13-6-2002

11-7-2002

12-8-2002

10-9-2002

15-11-2002

6-3-2003

22-4-2003 0,05

7-5-2003

23-5-2003 0,05

4-6-2003

25-6-2003 0,05 0,05

7-7-2003

22-7-2003 0,05 0,05

6-8-2003

19-8-2003 0,05 0,05

1-9-2003

16-9-2003 0,05 0,05

3-11-2003

3-5-2004 0,06 0,06

22-6-2004 0,06 0,06

21-9-2004 0,06 0,06

27-4-2005 0,01

24-6-2005 0,01

23-9-2005 0,01

6-6-2007

5-9-2007

6-11-2007

5-2-2008 0,07

3-3-2008 0,12

7-4-2008 0,14

9-5-2008 0,18

4-6-2008 0,23

2-7-2008 0,14

8-8-2008 0,1

3-9-2008 0,18

6-10-2008 0,07

28-10-2008 0,08

11-11-2008 0,07

4-12-2008 0,06

4-2-2009 0,04

3-3-2009 0,06

3-4-2009 0,19

23-4-2009 0,08

28-5-2009 0,23

24-6-2009 0,17

21-7-2009 0,25

6-8-2009 0,24

8-9-2009 0,25

14-10-2009 0,15

6-11-2009 0,07

11-12-2009 0,1



Nitriet (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

11-2-2010 0,04 0,02 0,03 0,02

2-3-2010 0,01

11-3-2010 0,04 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01

1-4-2010 0,01 0,01 0,01

14-4-2010 0,2 0,01 0,01 0,18 0,01 0,01 0,01 0,01

20-5-2010 0,21 0,01 0,14 0,01 0,01 0,02 0,01

17-6-2010 0,25 0,01 0,01 0,13 0,01 0,02 0,01

12-7-2010 0,14 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

12-8-2010 0,09 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01

16-9-2010 0,12 0,01 0,01 0,12 0,01 0,04 0,01

11-10-2010 0,12 0,01 0,01 0,07 0,01 0,02 0,01

1-11-2010 0,08 0,01 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01

29-11-2010 0,04 0,01 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01

28-1-2011 0,04

10-2-2011 0,06

8-3-2011 0,05

4-4-2011 0,16

10-5-2011 0,01

6-6-2011 0,11

5-7-2011 0,23

4-8-2011 0,08

6-9-2011 0,15

3-10-2011 0,06

7-11-2011 0,07

7-12-2011 0,06

9-1-2012 0,08

22-2-2012 0,07

6-3-2012 0,08

2-4-2012 0,15

8-5-2012 0,22

4-6-2012 0,2

3-7-2012 0,26

2-8-2012 0,11

4-9-2012 0,08

17-10-2012 0,09

5-11-2012 0,06

5-12-2012 0,04

7-1-2013 0,05 0,01 0,04

31-1-2013 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01

11-2-2013 0,04 0,02 0,01 0,03 0,03

22-2-2013 0,01 0,01 0,01

13-3-2013 0,05 0,02 0,02 0,04 0,04

19-3-2013 0,01 0,01 0,01

17-4-2013 0,19 0,01 0,01 0,15 0,01 0,02

26-4-2013 0,01 0,01

7-5-2013 0,17 0,01 0,01 0,11 0,01 0,01

24-5-2013 0,01 0,01

17-6-2013 0,23 0,01 0,16 0,3 0,01 0,01

20-6-2013 0,01 0,01

12-7-2013 0,17 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

18-7-2013 0,01

14-8-2013 0,23 0,01 0,01 0,21 0,01

22-8-2013 0,01 0,01

11-9-2013 0,1 0,05 0,02 0,06 0,1 0,01

20-9-2013 0,01 0,01



Nitriet (mg/l)

Meetpuntcode 801001 801004 801006 801007 808001 809001 BDV001 BDV048

Datum waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde

16-10-2013 0,06 0,03 0,02 0,05 0,01 0,02

31-10-2013 0,01 0,01

19-11-2013 0,06 0,03 0,06 0,06 0,01 0,02

27-11-2013 0,01 0,01

10-12-2013 0,07 0,03 0,08 0,06 0,01 0,04

16-12-2013 0,01 0,01

gemiddeld 0,12 0,02 0,05 0,09 0,01 0,01 0,03 0,02

hoogst 0,39 0,07 0,35 0,3 0,1 0,02 0,06 0,06

laagst 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0,01 0,01

aantal metingen 81 33 46 23 31 26 41 28

Beschrijving meetpunten
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Foto 1: Droogstand sloot ter plaatse van meetpunt O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Droogstand sloot ter plaatse van meetpunt O11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Foto 3: Droogstand sloot ter plaatse van meetpunt O12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Droogstand sloot ter plaatse van meetpunt O13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Foto 5: Droogstand sloot ter plaatse van meetpunt O14 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemzorg maakt deel uit van NV Afvalzorg Holding en is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm 

EN-ISO-9001:2008 de veiligheidsnorm VCA**: 2008, de milieunorm EN-ISO-14001: 2004 en de normen BRL SIKB 2000 en 

6000. De aandacht van Bodemzorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu wordt zoveel als mogelijk geïntegreerd in 

de bedrijfsvoering, waarbij de doelen meetbaar worden gemaakt.  

 

Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval onder de 

aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en 

nazorgtechnieken. Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en ervaring 

streven naar het toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt. 

 

Bodemzorg verklaart dat de werkzaamheden wat betreft het kritische functiegedeelte van de milieukundige begeleiding 

onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000. De uitvoering van de nazorg heeft 

plaatsgevonden conform de BRL SIKB 6000, protocol 6004. De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden conform de 

BRL SIKB 2000. 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de opdrachtgever. 
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1 INLEIDING

1.1 Algemeen
Bodemzorg voert vanaf 2000 de monitoring uit van het grondwater op en rondom voormalig
stortplaats ‘t Hornije op Texel. Sinds 2001 wordt dit gedaan in opdracht van de gemeente Texel.
In 2013 heeft Bodemzorg in opdracht van de gemeente Texel weer een monitoringsronde uitgevoerd
op deze locatie. Naast de reguliere monitoringswerkzaamheden, is in 2013 tevens een aanvullend
onderzoek verricht naar de hoge ammoniumgehalten in het oppervlaktewater. De werkzaamheden
zijn uitgevoerd conform onze offerte (kenmerk PD/EV/6041/BOD, d.d. 12juni 2012) en de schriftelijke
opdracht door de gemeente (kenmerk 13.UP00591 d.d. 5 maart 2013).

In 2012 is door Bodemzorg in opdracht van de provincie Noord-Holland een beslismodel opgesteld
waarmee op basis van het nieuwe bodem beleid, de milieuhygiënische historie van een locatie en de
beschikbare datareeks, nut en noodzaak van de nazorg voor individuele locaties kunnen worden
beoordeeld (herijking van de nazorg op een locatie). Ook voor onderhavige locatie is in 2013 een
herijking verricht. De resultaten hiervan zijn beschreven in het herijkingsrapport (Bodemzorg, kenmerk
HR/AvB/PD/05091/BOD, 29 augustus 2013). De uitkomsten van de herijking zijn in deze rapportage
kort besproken (zie hoofdstuk 4).

1.2 (Monitorings)doelstelling
De doelstelling van de monitoring, zoals vastgelegd in het rapport ‘Aanleg monitoringsysteem
‘t Horntje Texel, eerste bemonstering” (Iwaco, 12 juli 1999), luidt:
• het beschermen van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater van de polder Hoornder

Nieuwland, de Prins Hendrikpolder en het duingebied ten noordoosten van het stort.

Het doel van het in 2013 uitgevoerde aanvullend onderzoek is te verifiëren of de kwaliteit van het
oppervlaktewater in de sloten stortbeïnvioed is of beïnvloed is door vermesting van het grasland.

1.3 Erkenning en certificering
De volgende gecertificeerde partijen en/of personen zijn betrokken bij de uitvoering van de
werkzaam heden:
• de milieukundige procesmonitoring (VKB protocol 6flL14__iliuk.wdiie verificatie is uitgevoerd

door de projectleider en milieukundige begeleidr an Bodemzorg;
• rie zijn uitgevoerd door ian Bodemzorg en

n Sialtech te Houten conform de Bl-L 2000 en cie onderliggende
protoöfli;

- de plaatsing van de nieuwe peilbuizen is uitgevoerd door ian Sialtech te
Houten conform de BRL 2000 en onderliggend VKB-protocol 2007.

1.4 Opbouw rapport
In deze monitoringsrapportage komen achtereenvolgens aan de orde:
• Hoofdstuk 2: locatiegegevens
• Hoofdstuk 3: geohydrologie
• Hoofdstuk 4: verontreinigingssituatie
• Hoofdstuk 5: voorzieningen en! of gebruiksbeperkingen
• Hoofdstuk 6: conclusies en aanbevelingen

BODEMZORG
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Figuur 2.1 Regionale ligging van de locatie 

 

2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Omgeving stortplaats 

De omgeving van de stortplaats kan als volgt worden omschreven: 

 westen en noorden: polder Hoornder Nieuwland met daarnaast polder Prins Hendrik 

 noordoosten/oosten: duinen 

 zuiden/zuidoosten: dijk met daarachter de Mokbaai 

 

In de polders ten noorden van de stortplaats 

bevinden zich enkele boerderijen op een 

afstand van circa 50 tot 275 m afstand van het 

stort. In figuur 2.1 is de regionale ligging van de 

locatie weergegeven. 

 

2.2 Historie 

De stortplaats (oppervlakte circa 3,6 ha) is van 

1972 tot medio 1992 door de gemeente Texel in 

exploitatie geweest als stortplaats voor onder 

andere huishoudelijk afval en bedrijfsafval. 

 

De stortplaats is ingericht in een voormalige 

natte duinvallei, die voor het storten is uitgediept. 

Er is, zonder bodembeschermende 

voorzieningen, gedeeltelijk in het grondwater 

gestort.  

In 1991 is aan de bovenzijde van de afvalstoffen 

een afdeklaag aangebracht bestaande uit 0,3 m 

klei met daarbovenop 0,7 m zand.  

De dikte van de huidige afdeklaag is onbekend 

(geen onderzoek naar verricht). 

 

In 1996 heeft de provincie Noord-Holland een beschikking afgegeven waarin is gesteld dat sprake is 

van een ernstige bodemverontreiniging. Door het ontbreken van humane, ecologische en 

emverontreiniging niet urgent (niet spoedeisend). De stortplaats wordt 

met behulp van een monitoringssysteem gecontroleerd op eventuele verspreiding van 

verontreinigingen. 

 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

De onderstaande beschrijving van de bodemopbouw en geohydrologie komt uit het 

voortgangsrapport 2004 (Bodemzorg, kenmerk OVDK/NVW/2004.002448/BOD, 12 november 2004). 

 

Onder de stortplaats bevindt zich tot NAP -80 m één watervoerend pakket, bestaande uit fijne en 

matige grove zanden met wisselende doorlatendheden. Lokaal komt op een diepte van NAP -1 m een 

kleihoudende laag voor. Het is onduidelijk in hoeverre deze laag onder het stort continu voorkomt, 

hoe groot de dikte is en of deze laag een hydrologische barrière vormt voor de verplaatsing van het 

grondwater onder het stort. Mogelijk is deze laag tijdens het uitdiepen van de duinvallei, voorafgaand 

aan het storten van het afval, geheel of gedeeltelijk verwijderd. 

 

Het grondwater stroomt in noordelijke richting en kwelt op in de polders. Het ondiepe grondwater 

onder de stortplaats zal alzijdig wegstromen. Verwacht wordt dat geen substantiële verspreiding 

plaatsvindt in zuidelijke richting, waar de stortplaats door een dijk wordt begrensd. 

 

Regionale ligging 
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2.4 Vergunningen 

Voor de locatie zijn in het kader van de monitoringsactiviteiten geen vergunningen van kracht. 

 

2.5 Regulier nazorgprogramma 2013 

Op basis van de aanbevelingen uit de laatste voortgangsrapportage 2010 (briefrapport, kenmerk 

PD/LQ/3339/BOD, 11 februari 2011) en de opmerkingen op het voortgangsrapport door 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland (brief Provincie Noord-Holland, kenmerk  

2011-31225, 20 juni 2011) is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het nazorgprogramma voor 2012. 

De monitoringswerkzaamheden zijn uiteindelijk in 2013 verricht. De wijzigingen op het programma zijn 

hieronder beschreven: 

 In het voortgangsrapport wordt aanbevolen om in 2012 het ondiepe grondwater ter plaatse van 

peilbuizen 101b, 110b en 112b te analyseren op BTEXN en ammonium. Het grondwater in alle 

overige freatische peilbuizen zal enkel op ammonium worden geanalyseerd. Ook het 

oppervlaktewater wordt geanalyseerd op ammonium. Om een actuele referentiewaarde 

(achtergrondwaarde) voor de oppervlaktewaterkwaliteit te verkrijgen is aanbevolen om bij de 

volgende monitoringsronde oppervlaktewaterkwaliteit gegevens in de omgeving van de locatie op 

te vragen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna HHNK). Deze gegevens 

kunnen vervolgens worden vergeleken met de vastgestelde achtergrondwaarde in 2002 en de 

resultaten van het oppervlaktewater stroomafwaarts van het stort; 

 Naar aanleiding van een overleg met de omwonenden aan de rand van de locatie, heeft de 

gemeente Texel de wens uitgesproken om de monitoring in het ondiepe grondwater uit te breiden 

met elk 2 peilbuizen op de terreinen van deze omwonenden. Deze 4 peilbuizen dienen tijdens de 

volgende monitoringsronde in 2013 te worden bij geplaatst en bemonsterd; 

 Gezien de gemeten gehalten ammonium in peilbuizen 101a tot en met 106a en 112a, die al vanaf 

het jaar 2000 ruim onder de vastgestelde achtergrondwaarde liggen, is in het voortgangsrapport 

van 2010 voorgesteld om de monitoring van het grondwater in peilbuizen 101a tot en met 105a te 

beëindigen. In afwijking op deze aanbeveling heeft de provincie Noord-Holland aangegeven dat 

de monitoring in peilbuis 103a dient te worden voortgezet; 

 In de brief van de provincie Noord-Holland wordt aangegeven dat de monitoring van peilbuis 111b 

achterwege mag worden gelaten. 
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In de volgende tabellen zijn de reguliere nazorgwerkzaamheden voor 2013 opgenomen.  

In tabel 2.1 is tevens aangegeven of de werkzaamheden zijn uitgevoerd in welke hoofdstukken de 

resultaten zijn beschreven. De situering van de peilbuizen en de meetpunten in het oppervlaktewater 

zijn op tekening weergegeven in de bijlagen 1 en 2. 
 

Tabel 2.1 Nazorgprogramma 2013 

Activiteit  Frequentie  Uitgevoerd Uitwerking 

Meetprogramma beheerssysteem 

Meten stijghoogten in peilbuizen  

 

 

1 x per 2 jaar (2013) 

 

Ja 

 

§ 3.1 

Meet- en inspectieprogramma voorzieningen 

Interpreteren stijghoogten in peilbuizen 

 

 

1 x per 2 jaar (2013) 

 

Ja 

 

§ 3.1 

Meetprogramma verontreinigingssituatie 

 Bemonsteren en analyseren peilbuizen en 3 

oppervlaktewatermonsters 

 Opvragen actuele oppervlaktewater kwaliteitgegevens HHNK 

 Bijplaatsen 4 ondiepe peilbuizen, percelen twee omwonenden 

 

1 x per 2 jaar (2013) 

 

Eenmalig (2013) 

Eenmalig (2013) 

 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

§ 4.1 t/m 4.3 

 

§ 4.3 

§ 4.1 en 5.3 

Meetprogramma meetmiddelen 

 Inspecteren en controleren peilbuizen 

 Waterpassen peilbuizen 

 

 

1 x per 2 jaar (2013) 

Indien nodig (2015) 

 

Ja 

Ja (nieuwe 

peilbuizen) 

 

§ 5.2 

§ 5.3 

 

Communicatie 

 Overleg overheden en betrokkenen 

 Opstellen jaarlijks voortgangsrapport 

 

Indien wenselijk 

1 x per 2 jaar (2013) 

 

 

Nvt 

Ja 

 

- 

- 

 

Tabel 2.2 Monitoringssysteem en analysepakket 

Pakket Stijghoogtemetingen en analyses* 

Ondiep grondwater 

(tot circa 4 m-NAP) 

101b**, 102b, 103b, 104b, 105b, 106b, 107b, 108b, 109b, 110b**, 112b**, 113b (ref),  

114b (ref) 

Nieuw te plaatsen:*** 

201b, 202b, 203b, 204b 

Diep grondwater 

(10 tot 13 m-NAP) 

103a, 106a, 107a, 108a, 109a, 110a, 111a,  112a, 113a (ref), 114a (ref) 

Oppervlaktewater 3 oppervlaktewatermonsters (O3, O4 en O5) 

*  Analyse op de gidsparameter ammonium, incl. temperatuur, pH en Ec, redox, NTU en O2.  

** Aanvullende analyse op vluchtige aromaten: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen. 

*** Deze peilbuizen worden op het terrein van de omwonenden geplaatst. 
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2.6 Aanvullend onderzoek oorzaak verhoogde ammoniumconcentraties  

In het oppervlaktewater noordwestelijk van de stortplaats, worden verhoogde concentraties aan 

stikstof (ammonium) waargenomen (meetpunten 3, 4 en 5). In de nabije peilbuizen 104b, 105b en 

107b zijn ook verhoogde concentraties ammonium aangetoond.  

 

Middels het aanvullend onderzoek wordt vastgesteld of de verhoogde ammoniumconcentraties 

daadwerkelijk het gevolg zijn van stortbeïnvloeding of dat deze voornamelijk veroorzaakt worden door 

vermesting van het grasland. De onderzoeksresultaten worden besproken in hoofdstuk 4. Om de 

kwaliteit in het oppervlaktewater te verifiëren zijn 4 nieuwe meetpunten in de noordelijk gelegen sloten 

bepaald. Op de tekening in bijlage 2 zijn deze aanvullende meetpunten weergegeven. Om de 

achtergrondkwaliteit van het oppervlaktewater vast te stellen, is tevens gebruik gemaakt van de 

meetgegevens van het HHNK in de omgeving van het stort. 

 

De relatief grote massa van het water in de sloten kan zorgen voor verdunning van concentraties. 

Daarom is ook het freatische grondwater ter plaatse van de peilbuizen tussen het stort en de 

noordelijke sloot meegenomen in het aanvullend onderzoek (peilbuizen 104b, 105b en 107b), evenals 

2 van de 4 nieuwe peilbuizen ter plaatse van de percelen van de bewoners in de omgeving van het 

stort. De achtergrondwaarden voor de aanvullend geanalyseerde parameters 

zijn vastgesteld ter plaatse van referentiepeilbuis 113. 

 

Stortbeïnvloeding 

Om te controleren of het grondwater en het oppervlaktewater in de omgeving stortbeïnvloed is, 

worden specifieke parameters ingezet om stortbeïnvloeding danwel vermesting aan te tonen.  

De verhouding tussen het chloride- en bromidegehalte geeft een indicatie voor de afbraak van 

organisch materiaal (vanuit het stort). In geval er geen sprake is van afbraak, is de verhouding 

chloride/bromide in principe overal gelijk (geen verschil in oppervlaktewater, grondwater of zeewater). 

Indien er afbraak van organisch materiaal plaatsvindt, is de concentratie bromide verhoogd, waardoor 

de verhouding chloride-bromide verlaagd is ten opzichte van de normale chloride-bromide 

verhouding. Andere indicatorparameters beftreffen de concentratie DOC en bicarbonaat.  

 

Vermesting 

Indien de hoge ammoniumconcentraties in de sloten het gevolg zijn van vermesting van het grasland, 

zullen de eerder genoemde parameters geen afwijkende waarden vertonen. Om te controleren of het 

oppervlaktewater beïnvloed is door vermesting, worden de grondwater- en oppervlaktewatermonsters 

aanvullend op nitraat, nitriet, stikstof-kjeldahl en fosfaat-totaal onderzocht.    

 

Voor het aanvullend onderzoek is - waar mogelijk - gebruik gemaakt van indicatorsticks; deze geven 

in eerste instantie een indicatie van de aanwezigheid van de te meten parameter(s) gemeten stof. 

Indien nodig zullen hier laboratoriumanalyses uit voortvloeien.   

In onderstaande tabel is het voorstel voor het aanvullende onderzoek schematisch weergegeven.  

De situering van de peilbuizen en de meetpunten in het oppervlaktewater zijn op tekening 

weergegeven in de bijlagen 1 en 2. 

 

Tabel 2.3 Monitoringsmeetnet aanvullend onderzoek en analysepakket 

Onderdeel  Meetpunten Analysepakket 

Oppervlaktewater Nieuwe meetpunten: 

O11, O12, O13, O14 

 Veldparameters: pH, Ec, temp, NTU, zuurstof 

en redoxpotentiaal 

 Indicatorsticks: bicarbonaat, nitraat, nitriet  

 Analyse in laboratorium: ammonium*, chloride, 

bromide, DOC, stikstof-kjeldahl, fosfaat-totaal 

Ondiep grondwater 

(tot circa 4 m-NAP) 

104b, 105b, 107b, 113b (ref) 

Nieuw te plaatsen: 

201b, 203b 

* Ammonium is enkel ter plaatse van de meetpunten in het oppervlaktewater aanvullend geanalyseerd op ammonium. 

Ter plaatse van de peilbuizen is reeds in de reguliere monitoring rekening gehouden met de analyse op ammonium.  
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3 GEOHYDROLOGIE 

 

3.1 Stijghoogtemetingen 

De stijghoogtemetingen zijn verricht in juni 2013. De situering van de peilbuizen is op tekening 

weergegeven in bijlage 1. De NAP-hoogten van de al bestaande peilbuizen stammen uit 2008 en die 

van de nieuw geplaatste peilbuizen zijn verkregen in 2013. Uit eerdere waterpassing in het verleden 

is gebleken dat de grond ter plaatse van de peilbuizen weinig aan zetting onderhevig is.  

Uit vergelijking van de waterpasgegevens uit 2000 en 2008 is gebleken dat de NAP-hoogten 1 à 2 cm 

verschilden. Gezien het geringe verschil wordt aangenomen dat de waterpasgegevens uit 2008 ook in 

2013 representatief zijn.   

 

De gemeten stijghoogten in de periode 2000 tot en met 2013 zijn opgenomen in bijlage 3. In de 

volgende paragraaf zijn de resultaten besproken. 

 

3.2 Grondwaterstroming 

 

3.2.1 Horizontale grondwaterstroming 

In de figuren in bijlage 4 is de horizontale grondwaterstroming in het ondiepe en diepe grondwater ter 

illustratie weergegeven door middel van isohypsen (lijnen van gelijke stijghoogte ten opzichte van 

NAP). De isohypsen geven een goede indicatie van de grondwaterstroming weer. Opgemerkt wordt 

dat in deze figuren geen rekening is gehouden met de invloed van de aanwezige sloten. Bovendien 

geeft de vorm van de isohypsen ter plaatse van een beperkt aantal peilbuizen (113, 201 en 202) een 

vertekenend beeld (sterke kromming van de isohyps). De globale grondwaterstromingsrichting is 

echter goed af te leiden.  

 

Uit de stijghoogtegegevens blijkt dat de grondwaterstroming in zowel het ondiepe als diepe 

grondwater noord tot noordwestelijk gericht is. Dit komt overeen met de vastgestelde 

stromingsrichting in voorgaande jaren. Enkel ter plaatse van de diepe peilbuizen 103 en 114 zijn 

enigszins afwijkende stijghoogten gemeten, waardoor er nu ook sprake is van een oostelijke 

stromingscomponent. Aangezien de stijghoogten in 2013 eenmalig zijn verkregen, kan niet met 

andere metingen worden geverifieerd of dit een eenmalige afwijking is of een structurele wijziging.  

Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat de metingen in de voorgaande jaren en in de overige 

peilbuizen representatief zijn voor de horizontale grondwaterstromingsrichting en dat hier sprake is 

van een incidentele afwijking (mogelijk een meetfout in het veld).     

 

3.2.2 Verticale grondwaterstroming 

In de figuren 3.1 en 3.2 zijn grafieken opgenomen waarin de verticale grondwaterstroming is 

weergegeven voor een viertal representatieve peilbuizen. Uit de stijghoogten ter plaatse van 

peilbuizen 103-a, 103-b, 108-a en 108-b (figuur 3.1) is op te maken dat er over het algemeen sprake 

is van een kwelsituatie in de noordelijk gelegen polder (polder Hoornder Nieuwland). Op basis van de 

stijghoogten ter plaatse van de peilbuizen 110-a, 110-b, 112-a en 112-b (figuur 3.2) is sprake van een 

infiltratiesituatie in het duingebied waarin de stortplaats gelegen is. Deze resultaten komen overeen 

met die in voorgaande jaren. 
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Figuur 3.1 Verticale grondwaterstroming polder Hoornder Nieuwland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2 Verticale grondwaterstroming duingebied 
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4 VERONTREINIGINGSSITUATIE 

4.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

De 4 nieuwe, ondiepe peilbuizen aan de rand van de terreinen van de twee omwonenden zijn 

geplaatst op 19 juni 2013. De bemonstering van deze nieuwe peilbuizen is een week na plaatsing 

uitgevoerd op 26 juni 2013. De bemonstering van de overige peilbuizen en van het oppervlaktewater 

is conform het monitoringsprogramma uitgevoerd op 19 en 26 juni 2013.  

 

Tijdens de plaatsing van de peilbuizen zijn geen bijzonderheden geconstateerd die mogelijk duiden 

op een bodemverontreiniging. De boorprofielen zijn opgenomen als bijlage 5. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden die plaatsvonden in juni 2013 is geconstateerd dat een aantal sloten 

droog stonden. Hierdoor kon ter plaatse van 4 van de 7 meetpunten in het oppervlaktewater (O3, 

O11, O12 en O14) geen meting worden verricht. Na beoordelen van de verkregen analyseresultaten 

ter plaatse van de overige meetpunten O4, O5 en O13, werd alsnog  bemonsteren van de overige 

meetpunten niet noodzakelijk geacht (zie verder paragraaf 4.3.4 en 4.4).  

In bijlage 9  

 

In het overleg van januari 2014 tussen de gemeente Texel, het HHNK en het bevoegd gezag, de 

provincie Noord-Holland, is afgesproken om de niet bemonsterde meetpunten in het oppervlaktewater 

alsnog te bemonsteren en te analyseren. Dit om een definitief en volledig beeld van de 

verontreiniging van het oppervlaktewater in de omgeving van het stort te verkrijgen. Hiertoe is op 30 

januari 2014 het oppervlaktewater aanvullend bemonsterd ter plaatse van de meetpunten O3, O11, 

O12 en O14. Tijdens de bemonstering waren alle sloten watervoerend. De resultaten van de 

 

  

4.2 Uitgevoerde analyses 

De analyses van de grondwater- en oppervlaktewatermonsters in 2013 zijn (indien van toepassing) 

conform AS3000 uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde laboratorium 

ALcontrol te Hoogvliet. De analyses van de aanvullend verkregen oppervlaktewatermonsters in 2014 

zijn uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde laboratorium Eurofins 

Analytico te Barneveld. De analysecertificaten zijn aan het rapport toegevoegd als bijlage 6.  

 

4.3 Resultaten reguliere grondwatermonitoring 

De (getoetste) analyseresultaten van de reguliere monitoring in 2013 zijn opgenomen in bijlage 7. In 

de volgende paragrafen worden de resultaten besproken.   

 

4.3.1 Achtergrondkwaliteit ammonium in grondwater 

De achtergrondkwaliteit is bepaald met de gemeten gehalten ammonium in de referentiepeilbuizen 

113 en 114. Voor de bepaling van de achtergrondkwaliteit worden de hoogst gemeten gehalten in de 

periode 2000-2013 genomen als achtergrondwaarde. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het 

ondiepe en diepere grondwater. In tabel 4.1 zijn de gehalten aan ammonium van de afgelopen jaren 

weergegeven. De achtergrondwaarde is weergegeven in de laatste kolom van deze tabel. 
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Tabel 4.1 Achtergrondwaarde macroparameters afgeleid uit de referentiepeilbuizen 

Parameter 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2010 2013 bovengrens 

(achtergrond 

waarde) 

Ondiep grondwater          

Ammonium  

(mg/l) 

0,5-0,9 <0,5-0,8 0,4-1,2 0,5-1,2 0,6-1,3 1,3-5,3 0,5-1,2 0,5-1,1 1,5-1,6 5,3 

Diep grondwater          

Ammonium  

(mg/l) 

5,5-8,1 3,7-8,7 4,0-9,4 5,8-9,2 5,1-9,3 0,5-7,0 5,0-8,2 5,1-9,4 0,7-6,5 9,4 

 

De in het verleden vastgestelde achtergrondwaarde voor ammonium in ondiep en diep grondwater 

is met de verkregen resultaten in 2013 niet gewijzigd. 

 

4.3.2 Grondwaterkwaliteit ammonium 

In de tabellen 4.2 en 4.3 zijn de analyseresultaten voor gidsparameter ammonium in de periode 2000 

tot en met 2013 voor het ondiepe en diepe grondwater weergegeven. De resultaten die de 

achtergrondwaarden overschrijden zijn rood weergegeven. De in groen weergegeven resultaten 

overschrijden de achtergrondwaarden niet. In de grafieken 4.1 en 4.2 zijn de in de periode 2000-2013 

de gemeten concentraties ammonium in het ondiepe en diepe grondwater uitgezet in de tijd.  

 

Tabel 4.2 Overzicht analyseresultaten ammonium ondiep grondwater periode 2000-2013 

Peilbuis Analyseresultaten (mg/l), inclusief toetswaarde 

 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2010 2013 

102-b 7,0  5,4  2,7  3,8  12  9,7  4,4  4,8 7,7 

103-b 7,2  5,7  2,7  35  33  9,1  12  9,5 27 

104-b 130  140  8,9  140  8,3  6,4  110  190 180 

105-b 230  180  8,6  8,8  7,8  8,7  270  240 180 

106-b 120  89  32  140  140  8,7  100  47 91 

107-b 160  130  8,9  7,5  7,1  6,0  6,8  320 310 

108-b 24  27  23  68  64  70  31  37 29 

109-b 14  9,7  5,7  12  13  10 11  16 13 

 

 
Tabel 4.3 Overzicht analyseresultaten ammonium diep grondwater periode 2000-2013 

Peilbuis Analyseresultaten (mg/l), inclusief toetswaarde 

 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2010 2013 

101-a 5,1  2,0 2,2 2,1 2,2 2,0 2,0 2,4 n.b. 

102-a 3,1  2,6  2,7  2,6  2,6  2,3  2,6  3,4 n.b. 

103-a 3,5  3,3  2,9  2,7  2,7  2,4  3,0  4,0 3,7 

104-a 4,7  6,8  4,2  3,3  3,8  4,2  6,7  7,7 n.b. 

105-a 8,0  7,4  4,2  4,1  4,6  4,2  5,1  6,5 n.b. 

106-a 5,1  9,1  3,2  3,0  3,3  4,1  5,3  7,6 5,3 

107-a 22  16  4,1  9,6  15  9,1  16  16 17 

108-a 7,0  29  <0,15  <0,15  <0,15  4,6  4,9  37 36 

109-a 22  19  <0,15  21  15  23  25  25 24 

110-a 16  13  2,7  13  15  12  15  17 17 

111-a 10  8,6  <0,15  9,4  8,9  8,9  7,2  7,2 9,3 

112-a 8,4  6,1  7,9  7,5  6,3  7,4  6,6  7,1 6,4 

n.b.  Het gehalte ammonium is niet bepaald. Op basis van de positieve resultaten uit de vorige monitoringsronden is 

 besloten om de bemonstering van deze peilbuizen vanaf 2013 te beëindigen. Het bevoegd gezag heeft hiermee 

 ingestemd. 
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Ondiep grondwater 

Uit de verkregen analyseresultaten voor ammonium, blijkt dat in alle stroomafwaarts gelegen 

peilbuizen in 2013 verhoogde gehalten ammonium ten opzichte van de achtergrondwaarde zijn 

aangetoond. Dit komt overeen met de resultaten in de afgelopen jaren. In de peilbuizen 104b, 105b, 

en 107b zijn de hoogste concentraties ammonium gemeten. De gemeten gehalten ammonium in 

2013 komen overeen met de resultaten verkregen in 2008 en 2010. In de loop der tijd is gebleken dat 

de concentraties ammonium in het ondiepe grondwater wel sterk kunnen fluctueren (zie grafiek 4.1). 

Er is op basis van de resultaten in 2013 geen verslechtering van de grondwaterkwaliteit opgetreden.  

 

Gezien de hoogte van de concentraties ammonium is het aannemelijk dat de aangetoonde 

concentraties ammonium afkomstig zijn van het stort. Zeker gezien de kwelsituatie in de polder wordt 

het minder aannemelijk geacht dat de verhoogde gehalten ammonium afkomstig zijn vanuit de polder 

zelf (bemesting, inlaat gebiedsvreemd water, etc.). Dit zal verder worden toegelicht in de volgende 

paragraaf 4.4.  

 

Diep grondwater 

In het diepe grondwater ter plaatse van de peilbuizen 107a tot en met 110a zijn hogere gehalten 

ammonium aangetoond dan de achtergrondwaarde. In peilbuis 108a is in 2010 voor het eerst sinds 

2001 weer een verhoogd gehalte ammonium aangetoond. De resultaten in 2013 komen overeen met 

die in 2010, dus er is geen sprake van een incidentele verhoging. De resultaten in de overige 

peilbuizen komen overeen met die in voorgaande jaren. De overschrijdingen zijn met uitzondering van 

die in peilbuis 108a gering. De gemeten concentraties ammonium in het diepe grondwater zijn 

aanzienlijk lager dan die gemeten in het ondiepe grondwater en over het algemeen stabiel te noemen 

op basis van de opgebouwde meetreeks in de afgelopen jaren (zie grafiek 4.2). 

 

Grafiek 4.1 Concentratieverloop ammonium (mg/l) ondiep grondwater in periode 2000-2013 
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Grafiek 4.2 Concentratieverloop ammonium (mg/l) diep grondwater in periode 2000-2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.3 Grondwaterkwaliteit vluchtige aromaten 

In 2013 is op basis van de aanbevelingen in het voorgaande voortgangsrapport en de reactie van de 

provincie op dit rapport enkel het ondiepe grondwater ter plaatse van de peilbuizen 101b, 110b en 

112b aanvullend geanalyseerd op de vluchtige aromaten (BTEXN). De verkregen analyseresultaten 

zijn getoetst aan de Streef- en interventiewaarden zoals opgenomen in de bijlage van de Circulaire 

bodemsanering 2013. Uit de getoetste resultaten blijkt dat er geen verhoogde gehalten aan vluchtige 

aromaten zijn aangetoond. Alle verkregen gehalten liggen onder de rapportagegrens.  

 

4.3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 

In 2002 zijn twee referentiemonsters genomen van het oppervlaktewater dat buiten de invloedssfeer 

van het stort gelegen is. De gemeten gehalten van diverse macroparameters ter plaatse van deze 

meetpunten geven een indicatie van de kwaliteit van het oppervlaktewater dat niet onder invloed staat 

van het stort (achtergrondwaarde ammonium op basis van de verkregen resultaten is 0,3 mg/l). 

Hierbij wordt opgemerkt dat door onder andere seizoensinvloeden de gehalten macroparameters 

(waaronder ammonium) in het oppervlaktewater kunnen verschillen. Daarnaast kunnen 

waterhuishoudkundige maatregelen (bijvoorbeeld de inlaat van gebiedsvreemd water) de kwaliteit van 

het oppervlaktewater beïnvloeden.   

 

Om de in 2002 vastgestelde referentiewaarden van de achtergrondkwaliteit van het oppervlaktewater 

buiten het stort te verifiëren, zijn meetresultaten van het HHNK opgevraagd. In bijlage 8 zijn de 

gemeten gehalten ammonium ter plaatse van een aantal meetpunten in oppervlaktewateren in de 

omgeving van het stort weergegeven. De resultaten zijn verkregen in de periode 1985-2013.  

De ligging van de meetpunten is op kaart weergegeven in dezelfde bijlage 8. Uit deze gegevens blijkt 

dat sinds 1985 de maximaal gemeten gehalte ammonium in de omgeving 12 mg/l bedraagt. 

Gemiddeld liggen de gemeten gehalten ammonium tussen de 0,05 en 4,41 mg/l.    

 

In de volgende tabel zijn de gemeten gehalten ammonium ter plaatse van de meetpunten in de ten 

noorden van het stort gelegen sloten opgenomen in de periode 2002-2013. De locaties van de 

meetpunten zijn op de tekening in bijlage 2 weergegeven. 
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Tabel 4.4 Analyseresultaten ammonium oppervlaktewater 2002-2013 

Meetpunt Concentratie ammonium (in mg/l) 

 2002 2006  2008 2010 2013 

O3 48 7,6 100  0,5 180 * 

O4  25 79 19 36 83 

O5 30 98 51 9,9 130 

* in 2013 niet bepaald, maar in 2014 alsnog verkregen bij aanvullende bemonstering  

 van het oppervlaktewater (zie bespreking  

 

Tijdens het veldwerk kon meetpunt O3 niet worden bemonsterd, omdat de sloot droog stond.  

Uit de tabel blijkt dat in de overige twee oppervlaktewatermonsters hogere concentraties ammonium 

gemeten zijn ten opzichte van de gemeten concentraties in de jaren daarvoor. De gehalten fluctueren 

sterk in de tijd. Ook liggen de gemeten gehalten in 2013 aanzienlijk hoger dan de in 2002 

vastgestelde achtergrondwaarde en de gemiddelde en hoogst gemeten gehalten ammonium in de 

omgeving buiten de onderzoekslocatie (gegevens HHNK). De hogere gehalten in 2013 zijn 

vermoedelijk  gerelateerd aan de relatief warme periode waarin het veldwerk is uitgevoerd 

(seizoensinvloed). Er is meer verdamping en daardoor minder water in de sloten (sommige sloten 

stonden zelfs droog) waardoor de stoffen geconcentreerder aanwezig kunnen zijn. Gezien de 

gemeten gehalten ammonium in de meetpunten O4 en O5 in vergelijking tot de gemeten gehalten 

ammonium in de omgeving is het aannemelijk dat het oppervlaktewater ten noorden van het stort 

door het stort wordt beïnvloed. In de volgende paragrafen wordt hier verder op ingegaan.  

 

Fase 2 

In 2014 is meetpunt O3 alsnog meegenomen tijdens de aanvullende bemonstering van het 

oppervlaktewater. Uit de analyseresultaten blijkt dat in januari 2014 hogere concentraties ammonium 

zijn gemeten ten opzichte van de gemeten concentraties in de jaren daarvoor. De gehalten fluctueren 

sterk in de tijd. Ook liggen de gemeten gehalten in 2013 aanzienlijk hoger dan de in 2002 

vastgestelde achtergrondwaarde en de gemiddelde en hoogst gemeten gehalten ammonium in de 

omgeving buiten de onderzoekslocatie (gegevens HHNK). Het verkregen gehalte ammonium ter 

plaatse van meetpunt O3 bevestigt de aanname dat het oppervlaktewater direct ten noorden van het 

stort door het stort wordt beïnvloed. 

 

4.4 Resultaten aanvullend onderzoek  

Het aanvullend onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd met de reguliere monitoringswerkzaamheden  

op 19 en 26 juni 2013. In het oppervlaktewater kon in 2013 enkel aanvullend meetpunt O13 worden 

bemonsterd. De sloten, waarin de overige drie meetpunten O11, O12 en O14 gelegen zijn, stonden 

droog (zie bijlage 2 voor de situering van de oppervlaktewatermeetpunten). Aangezien meetpunt O13 

het dichtst bij het stort en in stroomafwaartse richting gelegen is ten opzichte van de overig 

aanvullende meetpunten in het oppervlaktewater (O11, O12 en O14), gaat Bodemzorg er van uit dat 

de oppervlaktewaterkwaliteit ter plaatse van meetpunt O13 representatief is voor de overige 

meetpunten.  

 

In bijlage 7 zijn de analyseresultaten van het aanvullend onderzoek weergegeven. De in het veld 

verkregen resultaten met behulp van de indicatorsticks (nitraat, nitriet en alkaliniteit) zijn tevens aan 

deze bijlage toegevoegd. De verkregen concentraties voor het oppervlaktewater zijn ter referentie 

vergeleken met de meetresultaten van het HHNK (bijlage 8). In de volgende paragrafen worden de 

resultaten besproken.   

 

In plaats van bicarbonaat is in het veld met behulp van de indicatorstick de totale alkaliniteit gemeten. 

Alkaliniteit is een maat voor de capaciteit van water om een zuur (pH < 7.0) te neutraliseren. In de 

natuurlijke omgeving (grondwater, zeewater, land-oppervlaktewater) wordt de alkaliniteit voor het 

grootste deel bepaald door de ionen carbonaat en bicarbonaat.  
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Andere componenten die kunnen bijdragen zijn boraat, hydroxide, fosfaat, silicaat, nitraat, opgelost 

ammoniak, de geconjugeerde basen van sommige organische zuren en sulfide. De in het veld 

verkregen concentraties voor alkaliniteit zijn derhalve niet geheel representatief voor de concentraties 

aanwezige bicarbonaat,  

maar geven wel een indicatie hiervan.  

 

Fase 2  

In 2014 zijn de meetpunten O11, O12 en O14 alsnog bemonsterd. De resultaten zijn weergegeven in 

bijlage 7. Bij de aanvullende bemonstering is geen gebruik gemaakt van indicatorsticks maar zijn de 

parameters nitraat, nitriet en bicarbonaat in het laboratorium geanalyseerd.  

   

4.4.1 Resultaten stortbeïnvloeding 

Om te controleren of het grondwater en het oppervlaktewater in de omgeving stortbeïnvloed is,  

zijn onder andere de concentraties chloride en bromide en de onderlinge verhouding onderzocht.  

In de literatuur is beschreven dat deze verhouding onder natuurlijke omstandigheden ongeveer  

285-300 bedraagt.  

 

Hieronder zijn de verkregen concentraties chloride en bromide en de onderlinge verhouding per 

meetpunt (in grond- en oppervlaktewater) in een overzicht weergegeven. De resultaten worden 

vergeleken met die in de referentiepeilbuis 113-b, die stroomopwaarts van het stort is gelegen en 

waarvan wordt uitgegaan dat deze derhalve niet stortbeïnvloed is.   

 

Tabel 4.5 Verhouding concentraties (mg/l) chloride-bromide 

Meetpunt 104-b 105-b 107-b 201-b 203-b O11 O12 O13 O14 113-b* 

Parameter           

chloride 350 440 660 16.000 46 13.200 6.860 4.200 54 200 

bromide 1,8 2,4 3,9 59 0,21** 40 21 16 0,056 0,67 

verhouding 

Cl/Br 

194 183 169 271 219 330 326 263 964 299 

* referentiepeilbuis 

** de gemeten gehalte bromide lag onder de door het laboratorium ALcontrol gehanteerde rapportagegrens (<0,3 mg/l). 

 Om de Cl/Br-verhouding te kunnen berekenen, is een correctie toegepast door het gehalte 0,3 te vermenigvuldigen 

 met de factor 0,7.  

 

Uit de resultaten blijkt dat: 

 de chloride-bromideverhouding ter plaatse van referentiepeilbuis 113-b goed overeenkomt met de 

genoemde waarden voor natuurlijke omstandigheden uit de literatuur. Ook de Cl-Br verhouding in 

het oppervlaktewater ter plaatse van O11, O12 en O13 en in de peilbuizen 201-b en 203-b op de 

percelen van de omwonenden komen hiermee overeen;  

 de gehalten chloride en bromide ter plaatse van peilbuis 201-b behoorlijk hoog zijn. De hoge 

concentratie chloride is naar alle waarschijnlijkheid gerelateerd aan het zoute grondwater dat in 

de polder opkwelt. Ook het oppervlaktewater in de noordelijke sloten ter plaatse van meetpunten 

O11, O12 en O13 is hierdoor relatief erg zout; 

 het verkregen gehalte bromide ter plaatse van meetpunt O14 dermate laag is, dat niet wordt 

verwacht dat hier afbraak van organisch materiaal plaatsvindt. Dit geeft een indicatie dat de sloot 

ter plaatse van meetpunt O14 niet stortbeïnvloed is. Overigens wordt beïnvloeding van deze sloot 

door het stort niet verwacht, aangezien deze sloot ten noordoosten van het stort gelegen is en 

dus niet in de grondwaterstromingsrichting. Het gehalte bromide bevestigt deze verwachting. Ook 

 

 het grondwater in de peilbuizen direct ten noorden van het stort een lagere chloride-bromide 

verhouding vertoont.  
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Naast de chloride-bromideverhouding zijn tevens de concentraties van DOC (hoeveelheid opgelost 

organisch koolstof), de alkaliniteit en aanvullend ammonium en stikstof Kjeldahl gemeten.  

 

Uit de resultaten van deze analyses blijkt dat: 

 de hoeveelheid beschikbare DOC over het algemeen hoger is ter plaatse van peilbuizen 104-b, 

105-b en 107-b dan in de overige peilbuizen; 

 er in het veld relatief lagere gehalten voor alkaliniteit zijn aangetoond ter plaatse van de 

referentiepeilbuis en de peilbuizen 201-b en 203-b (concentraties tussen 0 en 80 mg/l). Ter 

plaatse van de peilbuizen 104-b, 105-b en 107-b en oppervlaktewatermonster O13 ligt het gehalte 

voor alkaliniteit hoger (tussen 240 en 740 mg/l). Uit de meetgegevens van het HHNK blijkt dat 

voor bicarbonaat in het oppervlaktewater in de omgeving gehalten tussen de 80 en 830 mg/l 

voorkomen. Het gemeten gehalte alkaliniteit ter plaatse van meetpunt O13 is in dat opzicht 

derhalve niet afwijkend. Zoals aangegeven geeft de alkaliniteit puur een indicatie voor het gehalte 

bicarbonaat; 

 ter plaatse van meetpunten O11 en O12 relatief hoge gehalten bicarbonaat zijn gemeten 

(respectievelijk 610 en 520 mg/l). Deze zijn echter niet afwijkend ten opzichte van de gemeten 

gehalte bicarbonaat in het oppervlaktewater in de omgeving (zie vorig punt). Het gehalte 

bicarbonaat ter plaatse van meetpunt O14 is relatief lager dan de gemeten gehalten in het 

oppervlaktewater in de omgeving.   

 de gemeten gehalten ammonium en stikstof Kjeldahl in peilbuizen 201-b en 203-b overeenkomen 

met het ammoniumgehalte in de referentiepeilbuis; de gemeten gehalten zijn een factor 10 tot 

700 lager dan de gemeten gehalten ammonium en stikstof Kjeldahl in de peilbuizen 104-b, 105-b 

en 107-b; 

 ook de gemeten gehalten ammonium in het oppervlaktewater ter plaatse van meetpunt O11 tot 

en met O14 aanzienlijk lager zijn dan de gemeten gehalten ter plaatse van meetpunten O3, O4 

en O5. De gemeten gehalten ammonium en stikstof Kjeldahl ter plaatse van O11 tot en met O14 

komen goed overeen met de meetgegevens van het HHNK voor ammonium en stikstof Kjeldahl 

in oppervlaktewateren in de omgeving (gemeten concentraties variëren respectievelijk tussen de 

0,02 en 12 mg/l en tussen 0,23 en 26 mg/l). 

 

4.4.2 Resultaten vermesting 

Om te controleren of het grondwater en het oppervlaktewater beïnvloed zijn door vermesting, zijn de 

parameters nitraat, nitriet en fosfaat onderzocht.  

 

Met de indicatorsticks zijn in het grondwater en in het oppervlaktewater geen concentraties nitraat of 

nitriet gemeten (alle verkregen concentraties zijn 0 mg/l). De in het laboratorium verkregen gehalten 

nitraat en nitraat voor de meetpunten O11, O12 en O14 liggen onder de rapportagegrens of zijn 

relatief laag. De gemeten gehalten nitraat en nitriet ter plaatse van deze meetpunten komen 

bovendien overeen met de meetresultaten in het oppervlaktewater uit de omgeving (uit 

meetgegevens HHNK variëren de gemeten concentraties nitraat tussen 0,001 en 4,2 mg/l in de 

periode 1999-2013 en nitriet tussen 0,01 en 0,39 mg/l in de periode 1991-2013).  

 

Ook de in het laboratorium gemeten concentraties fosfaat in het grondwater en oppervlaktewater zijn 

relatief laag. De verkregen gehalten in de peilbuizen komen redelijk goed overeen met die van de 

referentiepeilbuis. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 203-b ligt de fosfaatconcentraties zelfs 

onder de rapportagegrens. De fosfaatconcentraties gemeten ter plaatse van 

oppervlaktewatermeetpunten O11 tot en met O14, komen overeen met de meetresultaten in het 

oppervlaktewater uit de omgeving (uit meetgegevens HHNK variëren de gemeten concentraties 

tussen 0,005 en 6,1 mg/l in de periode 1988-2013).  
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4.5 Herijking nazorg op de locatie en in de omgeving 

Zoals in de inleiding is aangegeven, is voor onderhavige locatie in 2013 in opdracht van provincie 

Noord-Holland door Bodemzorg een herijking van de nazorg verricht. Voorafgaand aan de 

beoordeling van de nazorg is bekeken of het monitoringsnetwerk en de monitoringsstrategie, en 

daarmee de opgebouwde datareeks, voldoen aan de eisen van het beslismodel om de locatie op 

basis van de beschikbare data te beoordelen. De wijze waarop de kwaliteit van het 

monitoringsnetwerk en de beschikbare data worden beoordeeld, is nader beschreven in het 

herijkingsdocument (Herijking nazorg provincie Noord-Holland, Bodemzorg, kenmerk 

HR/AvB/04006/BOD, d.d. 26 juli 2012).  

 

De resultaten ijn beschreven in het 

herijkingsrapport (Bodemzorg, kenmerk HR/AvB/PD/05091/BOD, definitief rapport d.d. 29 augustus 

2013). Voor de locatie is gekozen voor een monitoringsstrategie waarbij sinds 2004 uitsluitend wordt 

gemonitord op enkele macroparameters (sinds 2008 enkel nog ammonium). Wanneer de concentratie 

ammonium sterk toeneemt, wordt de monitoring uitgebreid met de microparameters. 

 

Door deze monitoringsstrategie is een beperkte datareeks beschikbaar van de verontreinigende 

stoffen in het kader van de Wet bodembescherming (BTEXN en VOCl voor deze locatie). Hierdoor is 

een standaard beoordeling van de locatie volgens het beslismodel niet mogelijk. Wel zijn de 

monitoringsresultaten van 2000-2010 bekeken ter beoordeling van nut en noodzaak van de 

nazorgwerkzaamheden op de locatie. Uit de monitoringsresultaten blijkt dat het ondiepe grondwater 

buiten het stort in stroomafwaartse richting maximaal licht verontreinigd is met de onderzochte 

microparameters. In het diepe grondwater buiten de stort is geen verontreiniging met de onderzochte 

microparameters aangetoond.  

 

Het voormalige stort is gelegen in een vogelrichtlijngebied (Portaal Kaderrichtlijn Water) en grenst aan 

de westzijde aan een habitatrichtlijngebied en aan de zuidzijde aan de Waddenzee (valt onder 

schelpdierwateren). Gezien de noordelijke grondwaterstromingsrichting vormt de lichte verontreiniging 

met vluchtige aromaten naar verwachting geen bedreiging voor de aan de locatie grenzende 

kwetsbare objecten de Waddenzee (zuidzijde) en het habitatrichtlijngebied (westzijde). 

 

De resultaten van de monitoring en het aanvullend onderzoek in 2013 zijn niet meegenomen in de 

herijking. In de aanbevelingen van het rapport is beschreven dat er in het kader van de Wbb geen 

In het rapport is aangegeven dat toekomstige monitoring op de locatie afhangt van de uitkomsten van 

het aanvullend onderzoek in 2013. Als met het aanvullend onderzoek wordt aangetoond dat de hoge 

gehalten ammonium in het grondwater niet stortgerelateerd is, kan de nazorg op de locatie in het 

kader van de Wbb volledig worden beëindigd.  

 

Met het in 2013 uitgevoerd aanvullende onderzoek is inmiddels aangetoond dat de gemeten hoge 

ammoniumgehalten in het grond- en oppervlaktewater op de locatie wel gerelateerd zijn aan het stort. 

In de aanbevelingen in paragraaf 6.2 zal verder ingegaan worden op de toekomstige monitoring.  
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5 VOORZIENINGEN EN/OF GEBRUIKSBEPERKINGEN 

5.1 Voorzieningen 

Voorzieningen zijn in het kader van nazorg gedefinieerd als technische onderdelen die nodig zijn  

om de verontreinigingen te beheersen, alsmede alle activiteiten die nodig zijn om de voorzieningen in 

stand te houden. Op de locatie zijn als voorzieningen de monitoringspeilbuizen aanwezig. 

 

De nazorgactiviteiten ten aanzien van deze voorzieningen bestaan uit inspectie, onderhoud, 

vervanging, reparaties en waterpassing. Indien afwijkingen worden geconstateerd, wordt zo spoedig 

mogelijk actie ondernomen om de peilbuizen in goede staat of werking terug te brengen. 

 

5.2 Inspectie bestaande peilbuizen 

De staat en het functioneren van de peilbuizen is tijdens het peilen en bemonsteren van het 

grondwater gecontroleerd. Bij de inspectie van de peilbuizen zijn geen afwijkingen of andere 

bijzonderheden geconstateerd.  

 

5.3 Plaatsing nieuwe peilbuizen 

Op 19 juni 2013 zijn de nieuwe peilbuizen 201-b tot en met 204-b geplaatst. De boorprofielen zijn 

opgenomen onder bijlage 5. De peilbuizen zijn na plaatsing ingemeten ten opzichte van NAP. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusies 

Bodemzorg voert vanaf 2000 de monitoring uit van het grondwater op en rondom voormalig 

racht van de gemeente Texel.  

In 2013 heeft Bodemzorg in opdracht van de gemeente Texel weer een monitoringsronde uitgevoerd 

op deze locatie. Naast de reguliere monitoringswerkzaamheden is in 2013 tevens een aanvullend 

onderzoek verricht naar de hoge ammoniumgehalten in het oppervlaktewater.  

 

 

 

 het beschermen van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater van de polder Hoornder 

Nieuwland, de Prins Hendrikpolder en het duingebied ten noordoosten van het stort. 

 

Het doel van het in 2013 uitgevoerde aanvullend onderzoek is te verifiëren of de kwaliteit van het 

oppervlaktewater in de sloten daadwerkelijk stortbeïnvloed is of beïnvloed is door vermesting van het 

grasland.  

 

Op basis van de verkregen veld- en analyseresultaten in 2013 kan het volgende worden 

geconcludeerd. 

 

Grondwaterstroming 

Uit de stijghoogtegegevens blijkt dat de grondwaterstroming in zowel het ondiepe als diepe 

grondwater noord tot noordwestelijk gericht is. Dit komt overeen met de vastgestelde 

stromingsrichting in voorgaande jaren. Plaatselijk zijn in 2013 in het diepe grondwater afwijkende 

stijghoogten gemeten, waardoor nu ook sprake is van een oostelijke stromingscomponent. 

Bodemzorg gaat er vooralsnog vanuit dat de metingen in de voorgaande jaren en in de overige 

peilbuizen representatief zijn voor de horizontale grondwaterstromingsrichting en dat er sprake is van 

een incidentele afwijking.     

 

In het duingebied, waarin het stort gelegen is, is voornamelijk sprake van een infiltratiesituatie. In de 

noordelijk aangrenzende polder Hoornder Nieuwland is sprake van een kwelsituatie. Deze resultaten 

komen over het algemeen overeen met die in voorgaande jaren. 

 

Kwaliteit ondiep grondwater  

In het ondiepe grondwater ten noorden (stroomafwaarts) van het stort zijn in de afgelopen jaren 

hogere gehalten ammonium aangetoond dan de vastgestelde achtergrondwaarde. De gemeten 

gehalten ammonium in 2013 komen goed overeen met de resultaten verkregen in 2008 en 2010.  

Er is op basis van de resultaten in 2013 geen verslechtering van de grondwaterkwaliteit opgetreden.  

 

Ter plaatse van de peilbuizen ten noordoosten van het stort, is het ondiepe grondwater in 2013 

aanvullend geanalyseerd op vluchtige aromaten. Uit de getoetste resultaten blijkt dat er geen 

verhoogde gehalten aan vluchtige aromaten zijn aangetoond. Alle verkregen gehalten liggen onder de 

rapportagegrens.  

 

Kwaliteit diep grondwater 

In het diepe grondwater ten noorden (stroomafwaarts) van het stort zijn in de afgelopen jaren 

plaatselijk hogere gehalten ammonium aangetoond dan de vastgestelde achtergrondwaarde.  

De in 2013 verkregen resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten in voorgaande monitoringsjaren. 

Over het algemeen zijn de gehalten ammonium in het diepe grondwater op basis van de opgebouwde 

meetreeks in de afgelopen jaren relatief stabiel. 
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Kwaliteit oppervlaktewater 

Op basis van de monitoringsresultaten in de afgelopen jaren blijkt dat de concentraties ammonium in 

het oppervlaktewater ten noorden van het stort de achtergrondwaarde overschrijden en sterk 

fluctueren. Ten opzichte van de meetresultaten van het HHNK in oppervlaktewateren in de omgeving 

van het stort zijn de gemeten concentraties ammonium in de sloten direct ten noorden van het stort 

eveneens aanzienlijk hoger. De in 2013 en 2014 gemeten gehalten ammonium zijn hoger dan 

gemeten in de voorgaande jaren. Vermoedelijk komt dit door de relatief warme (droge) periode, 

waarin de monitoring heeft plaatsgevonden.  

 

Aanvullend onderzoek stortbeïnvloeding 

Op basis van het aanvullend onderzoek, de onderlinge vergelijking van de resultaten van de 

aanvullend onderzochte parameters en de vergelijking met de meetgegevens van HHNK, kan worden 

geconcludeerd dat het oppervlaktewater en het grondwater in de peilbuizen, die direct ten noorden 

van het stort gelegen zijn, stortbeïnvloed zijn. Op basis van het aanvullend onderzoek wordt 

geconcludeerd dat het grondwater in de peilbuizen aangrenzend aan de percelen van de omwonende 

niet stortbeïnvloed is. De resultaten ter plaatse van deze peilbuizen komen goed overeen met die ter 

plaatse van de referentiepeilbuis. Ook het oppervlaktewater verder noordwaarts gelegen is niet 

stortbeïnvloed. De resultaten voor het oppervlaktewater zijn gebaseerd op één meetpunt (O13). 

Aangezien dit meetpunt het dichtst bij het stort en in stroomafwaartse richting gelegen is ten opzichte 

van de overig aanvullende meetpunten in het oppervlaktewater (O11, O12 en O14), gaat Bodemzorg 

er van uit dat de oppervlaktewaterkwaliteit ter plaatse van deze overige meetpunten ook niet 

stortbeïnvloed is. Om dit te verifiëren heeft in 2014 alsnog bemonstering plaatsgevonden van de 

meetpunten O11, O12 en O14. Uit de resultaten ter plaatse van deze meetpunten blijkt dat de 

noordelijke sloten niet stortbeïnvloed zijn. De verkregen resultaten komen overeen met de 

meetresultaten van het HHNK voor oppervlaktewateren in de omgeving. De gemeten gehalten 

ammonium ter plaatse van deze meetpunten liggen ruimschoots onder de gemeten gehalten 

ammonium ter plaatse van de (stortbeïnvloede) sloten direct ten noorden van het stort.  

   

De concentraties van nitraat, nitriet en fosfaat, de parameters die in dit onderzoek maatgevend zijn 

voor vermesting van het land, in het grond- en oppervlaktewater wijken niet af van de gemeten 

concentraties ter plaatse van de referentiepeilbuis en de oppervlaktewatergegevens uit de omgeving.  

 

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de hoge ammoniumgehalten, die in de directe 

omgeving van het stort worden gemeten, afkomstig zijn van het stort. Verder stroomafwaarts heeft op 

basis van de verkregen onderzoeksresultaten geen beïnvloeding van het stort plaatsgevonden. 

 

6.2 Aanbevelingen 

Met het aanvullend onderzoek is aangetoond dat de gemeten verhoogde ammoniumgehalten in het 

grond- en oppervlaktewater in de directe omgeving van het stort gerelateerd zijn aan het stort.  

De verhoogde ammoniumgehalten hebben geen direct negatief effect op de volksgezondheid.  

De hoge gehalten ammonium hebben hoogstwaarschijnlijk een verwaarloosbaar negatief effect op  

de vegetatie in de omgeving; in het voortgangsrapport van 2002 is reeds aangegeven dat het 

vegetatietype eerder beïnvloed wordt door het hoge zoutgehalte in de polder dan door het 

ammoniumgehalte. Desalniettemin blijft de stortplaats zorgen voor onrust onder de omwonenden. 

Daarom wordt voorgesteld om nog het één 

 

 

Extra grondwateronderzoek directe omgeving stort 

Met de monitoringsresultaten in de afgelopen jaren is aangetoond dat er maximaal licht verhoogde 

gehalten vluchtige aromaten in het grondwater aanwezig zijn in de directe omgeving van het stort (de 

stroomafwaartse peilbuizen liggen circa 50 meter van de stortcontour af). Er is geen sprake van 

h  
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Gezien de ouderdom van het stort en de beperkte mate waarin verspreiding van de verontreiniging 

met vluchtige aromaten tot op heden is opgetreden, wordt ook niet verwacht dat er in de toekomst 

. Om te verifiëren of er überhaupt sprake is van een pluim met gehalten 

boven de interventiewaarden, stelt Bodemzorg voor om tussen het stort en de stroomafwaartse 

peilbuis waarin de hoogste concentraties ammonium zijn aangetoond  

(peilbuis 107-b) een drietal peilbuizen, met het filter in zowel het ondiepe als diepere grondwater, te 

plaatsen (op ca. 10 meter afstand van het stort, met een onderlinge afstand van 10 meter).  

 

Middels deze peilbuizen kan worden vastgesteld of er direct naast het stort sprake is van verhoogde  

concentraties microparameters. Om onzekerheden uit te sluiten wordt voorgesteld om het grondwater 

op het uitgebreide standaardpakket grondwater (STAPW) te laten analyseren. Indien blijkt dat er 

sprake is van een pluim, kan met behulp van een grondwatermodellering onderzoek gedaan worden 

. Hierbij wordt tevens gekeken naar de verschillende processen in de 

bodem (natural attenuation). 

 

Indien uit het extra onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een pluim in de directe nabijheid van 

het stort, is het gezien de ouderdom van de locatie niet aannemelijk dat er in de toekomst wel sprake 

zal zijn van een pluim en  

 

Extra oppervlaktewateronderzoek directe omgeving stort 

Nu is aangetoond dat er stortbeïnvloeding richting de directe omgeving optreedt, kan ook aanvullend 

onderzoek worden gedaan naar de omvang van de stortbeïnvloeding in de poldersloten. Met de 

resultaten ter plaatse van meetpunten O11 tot en met O14 is reeds vastgesteld dat de sloten hier niet 

stortbeïnvloed is. Ter plaatse van de meetpunten O3, O4 en O5 (in de directe omgeving van het 

stort), zijn de sloten wel stortbeïnvloed. Om te verifiëren in hoeverre de verhoogde concentraties 

ammonium ter plaatse van de O3, O4 en O5 zich verder verspreiden via de poldersloten wordt 

voorgesteld om in stroomafwaartse richting op meerdere meetpunten (momentele wordt uitgegaan 

van 5 meetpunten) de oppervlaktewaterkwaliteit (concentraties ammonium) te bepalen. In eerste 

instantie is het dan van belang te weten in welke richting het oppervlaktewater in de sloten stroomt en 

of de sloten onderling met elkaar verbonden zijn. Voorgesteld wordt om deze informatie bij het HHNK 

op te vragen. Indien er geen informatie hierover beschikbaar is, zal in het veld worden bepaald wat de 

stromingsrichting van het oppervlaktewater is. 

 

Op basis van de uitkomsten van bovengenoemde extra onderzoeken wordt vastgesteld in hoeverre 

toekomstige monitoring op de locatie noodzakelijk is en in welke vorm. Als blijkt dat verdere 

monitoring noodzakelijk is, wordt aanbevolen om het een en ander aan werkzaamheden, doelen en 

actiewaarden formeel vast te leggen middels een nazorgplan, dat door het bevoegd gezag dient te 

worden goedgekeurd. 

 

In tabel 6.1 zijn de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemde extra onderzoeken in een 

overzicht weergegeven. We bevelen aan om de werkzaamheden op korte termijn (volgend jaar) 

plaats te laten vinden.  
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Tabel 6.1 Werkzaamheden ten behoeve van extra onderzoek in 2014

Activiteit  Frequentie  

Meetprogramma extra grondwateronderzoek  

Plaatsen en waterpassen 6 nieuwe peilbuizen 

Bemonsteren en analyseren peilbuizen 

 

eenmalig (2014) 

eenmalig (2014)
1
 

Meetprogramma extra oppervlaktewateronderzoek 

Opvragen actuele oppervlaktewater stromingsgegevens HHNK 

Bepalen oppervlaktewaterstroming in het veld 

Bemonsteren en analyseren 5 oppervlaktewatermonsters 

 

eenmalig (2014) 

indien nodig (2014) 

eenmalig (2014) 

Communicatie 

Overleg overheden en betrokkenen 

Opstellen onderzoeksrapportage 

 

indien wenselijk 

eenmalig (2014) 

1
 standaard grondwaterpakket bestaande uit: zware metalen, vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige gehalogeneerde 

 koolwaterstoffen, inclusief de veldparameters (pH, Ec, NTU, redoxpotentiaal, O2) 
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Situatietekening locaties meetpunten  

oppervlaktewater
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Resultaten stijghoogtemetingen 2000-2013



Tabel 1 van 6. Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 101-a 101-b 102-a 102-b 103-a 103-b 

Filtertraject 

(m+NAP) 

-9,68 tot  

-11,68 

-0,61 tot  

-2,61 

-10,94 tot 

-12,94 

-1,64 tot  

-3,64 

-10,93 tot 

-12,93 

-1,33 tot  

-3,33 

Pakket diep ondiep diep ondiep diep ondiep 

11 jul 2000 0,10 -0,04 -0,23 -0,44 -0,08 -0,22 

20 nov 2001 0,00 0,04 -0,23 -0,32 -0,25 -0,34 

11 sep 2002 0,20 0,02 -0,11 -0,26 -0,18 -0,32 

17 sep 2003 0,03 -0,11 -0,25 -0,37 -0,28 -0,42 

26 okt 2004 0,16 0,08  -0,24 0,11 -0,28 

11 okt 2006 -0,18 0,01 -0,13 -0,29 -0,18 -0,31 

14 okt 2008 0,13 0,13  -0,26 0,01 -0,26 

1 sep 2010 0,07  -0,16 -0,20   

16 nov 2010 -0,19 0,14 -0,27 -0,16 -0,19 -0,28 

19 jun 2013  -0,15     

26 jun 2013    -0,42 -0,15 -0,48 

       

 

Tabel 2 van 6. Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 104-a 104-b 105-a 105-b 106-a 106-b 

Filtertraject 

(m+NAP) 

-10,95 tot 

-12,95 

-0,16 tot  

-1,84 

-10,12 tot 

-12,12 

-1,96 tot  

-3,96 

-10,51 tot 

-12,51 

-1,49 tot  

-3,49 

Pakket diep ondiep diep ondiep diep ondiep 

11 jul 2000 -0,16 -0,42 -0,20 -0,47 -0,24 -0,41 

20 nov 2001 -0,28 -0,38 -0,31 0,63 -0,37 -0,31 

11 sep 2002 -0,17 -0,37 -0,26 -0,41 -0,33 -0,34 

17 sep 2003 -0,34 -0,46 -0,38 -0,51 -0,43 -0,52 

26 okt 2004  -0,36 0,06 -0,41 0,03 -0,37 

11 okt 2006 -0,24 -0,40 -0,25 -0,42 -0,31 -0,37 

14 okt 2008 -0,05 -0,32 -0,05 -0,35 -0,12 -0,31 

1 sep 2010     -0,33 -0,18 

16 nov 2010 -0,30 -0,23 -0,28 -0,30 0,07 0,19 

19 jun 2013       

26 jun 2013  -0,50  -0,56 -0,33 -0,53 

       

 



Tabel 3 van 6. Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 107-a 107-b 108-a 108-b 109-a 109-b 

Filtertraject 

(m+NAP) 

-10,53 tot 

-12,53 

-1,5 tot  

-3,5 

-10,55 tot 

-12,55 

-1,55 tot  

-3,55 

-9,24 tot  

-11,24 

-1,18 tot  

-3,18 

Pakket diep ondiep diep ondiep diep ondiep 

11 jul 2000 -0,23 -0,38 -0,20 -0,58 -0,15 -0,25 

20 nov 2001 -0,22 -0,27 -0,22 -0,25 -0,21 -0,10 

11 sep 2002 -0,24 -0,32 -0,25 -0,29 -0,26 -0,20 

17 sep 2003 -0,36 -0,54 -0,34 -0,56 -0,26 -0,47 

26 okt 2004 0,08 -0,06 0,04 -0,29 0,04 -0,18 

11 okt 2006 -0,26 -0,35 -0,25 -0,33 -0,21 -0,19 

14 okt 2008 -0,15 -0,27 -0,09 -0,23 -0,05 -0,07 

1 sep 2010 -0,32 -0,14 -0,16 -0,12 -0,11 -0,01 

16 nov 2010 -0,26 -0,25 -0,12 -0,18 -0,10 0,01 

19 jun 2013     -0,35 -0,34 

26 jun 2013 -0,34 -0,51 -0,32 -0,50   

       

 

Tabel 4 van 6. Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 110-a 110-b 111-a 111-b 112-a 112-b 

Filtertraject 

(m+NAP) 

-9,8 tot  

-11,8 

-3,34 tot  

-5,34 

-9,46 tot  

-11,46 

-0,5 tot  

-2,5 

-9,77 tot  

-11,77 

-1,17 tot  

-3,17 

Pakket diep ondiep diep ondiep diep ondiep 

11 jul 2000 -0,06 -0,06 0,02 -2,50 0,06 0,27 

20 nov 2001 -0,12 0,03 -0,05 0,36 0,03 0,39 

11 sep 2002 -0,18 -0,07 -0,11 0,22 0,00 0,24 

17 sep 2003 -0,18 -0,33 -0,14 -0,17 -0,01 0,01 

26 okt 2004 0,12 0,04 0,19 0,31 0,25 0,41 

11 okt 2006 -0,07 -0,04 0,01 0,26 0,11 0,29 

14 okt 2008 0,02 0,10 0,12 -0,02 0,22 0,46 

1 sep 2010 -0,03  0,00  0,09 0,37 

16 nov 2010 -0,02 0,13 0,03 0,37 0,09 0,45 

19 jun 2013 -0,30 -0,22 -0,24  -0,17 0,15 

26 jun 2013       

       



Tabel 5 van 6. Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 113-a 113-b 114-a 114-b 201-b 202-b 

Filtertraject 

(m+NAP) 

-9,21 tot  

-11,21 

-1,05 tot  

-3,05 

-10,77 tot 

-12,77 

-1,85 tot  

-3,85 

-1,37 tot  

-3,37 

-1,04 tot  

-3,04 

Pakket diep ondiep diep ondiep ondiep ondiep 

11 jul 2000 0,07 0,35     

20 nov 2001 0,17 0,56 -0,18 -0,35   

11 sep 2002 0,22 0,46 -0,06 -0,27   

17 sep 2003 0,06 0,28 -0,18 -0,36   

26 okt 2004 0,20 0,51 0,09 -0,28   

11 okt 2006 0,31 0,59 -0,09 -0,34   

14 okt 2008 0,39 0,26 -0,03 -0,35   

1 sep 2010 0,23 0,47 -0,14 -0,32   

16 nov 2010 0,07 0,46 -0,28 -0,30   

19 jun 2013 -0,13 0,41     

26 jun 2013   -0,17 -0,44 -0,80 -0,84 

       

 

Tabel 6 van 6. Stijghoogtemetingen 

Peilbuis 203-b 204-b     

Filtertraject 

(m+NAP) 

0,07 tot  

-1,93 

-0,07 tot  

-2,07 

  

Pakket ondiep ondiep     

11 jul 2000       

20 nov 2001       

11 sep 2002       

17 sep 2003       

26 okt 2004       

11 okt 2006       

14 okt 2008       

1 sep 2010       

16 nov 2010       

19 jun 2013       

26 jun 2013 -0,16 0,00     
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Boorprofielen peilbuizen 201 tot en met 204 
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Bijlage 6 

 

Analysecertificaten grondwater en oppervlaktewater 



(1 ALcontrol Laboratories
Steenhouwerstraat 15 3194AG Rotterdam

/
Tel.: +31 (0)10 231 4700 Fax: +31 (0)10416 30 34
www.alcontrol. ni

Analyserapport

Bodemzorg

Potbus 2
1566 ZG ASSENDELFI

Blad 1 van 11

Uw projectnaam : Horntje, Texel [13674]
Uw projectnummer : 210023
ALcontrol rapportnummer : 11905741, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer C1TQQEGM

Rotterdam, 03-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 210023.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina’s. In geval van een versienummer van ‘2’ of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bij lagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

ALCONTROL B.V 5 GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCRED{TAPE GESTELDE KATFERIA VOOR TESflABORATOR00 CONFORM ISOTIEC 170252005 ONDER NR L 028

i[SIIN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN AtTOEVOERD ONDER DE ALGEMENtVOORWAARDEN GEDEPONEERD BEDE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INNcHRIavING
HANDELSREGISTER KON ROTTERDAM 24200200 ben,”
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

102-b 102-b

002 Grondwater

(AS3000)

103-a 103-a

003 Grondwater

(AS3000)

103-b 103-b

004 Grondwater

(AS3000)

104-b 104-b

005 Grondwater

(AS3000)

105-b 105-b

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

DOC mg/l   
 

 
 

 
 

38
 

59
 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

ammonium mgN/l Q 7.7
 

3.7
 

27
 

180
 

180
 

bromide mg/l Q  
 

 
 

 
 

1.8
 

2.4
 

fosfaat (tot.) mgP/l Q  
 

 
 

 
 

1.5
 

1.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

chloride mg/l S  
 

 
 

 
 

350
 

440
 

kjeldahl-stikstof mgN/l Q  
 

 
 

 
 

165
 

186
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater

(AS3000)

106-a 106-a

007 Grondwater

(AS3000)

106-b 106-b

008 Grondwater

(AS3000)

107-a 107-a

009 Grondwater

(AS3000)

107-b 107-b

010 Grondwater

(AS3000)

108-a 108-a

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

DOC mg/l   
 

 
 

 
 

100
 

 
 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

ammonium mgN/l Q 5.3
 

91
 

17
 

310
 

36
 

bromide mg/l Q  
 

 
 

 
 

3.9
 

 
 

fosfaat (tot.) mgP/l Q  
 

 
 

 
 

2.6
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

chloride mg/l S  
 

 
 

 
 

660
 

 
 

kjeldahl-stikstof mgN/l Q  
 

 
 

 
 

329
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater

(AS3000)

108-b 108-b

012 Grondwater

(AS3000)

114-a 114-a

013 Grondwater

(AS3000)

114-b 114-b

014 Grondwater

(AS3000)

201-b 201-b

015 Grondwater

(AS3000)

202-b 202-b

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

DOC mg/l   
 

 
 

 
 

6.4
 

 
 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

ammonium mgN/l Q 29
 

6.5
 

1.5
 

16
 

11
 

bromide mg/l Q  
 

 
 

 
 

59
 

 
 

fosfaat (tot.) mgP/l Q  
 

 
 

 
 

1.3
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

chloride mg/l S  
 

 
 

 
 

16000
 

 
 

kjeldahl-stikstof mgN/l Q  
 

 
 

 
 

16
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater

(AS3000)

203-b 203-b

017 Grondwater

(AS3000)

204-b 204-b

Analyse Eenheid Q 016 017    

DOC mg/l  32
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

ammonium mgN/l Q 0.4
 

0.2
 

 
 

 
 

 
 

bromide mg/l Q <0.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fosfaat (tot.) mgP/l Q <0.15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

chloride mg/l S 46
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 2.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

ammonium Grondwater (AS3000) Conform NEN 6604

DOC Grondwater (AS3000) Conform NEN-EN 1484

bromide Grondwater (AS3000) Conform NEN-EN-ISO 10304-1

fosfaat (tot.) Grondwater (AS3000) Eigen methode (destructie eigen methode, analyse destruaat conform NEN-EN-

ISO 15681-2)

chloride Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604

kjeldahl-stikstof Grondwater (AS3000) Eigen methode (voorbehandeling conform NEN 6646 meting conform NEN-EN-

ISO 11732)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 T0129126 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

002 T0129112 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

003 T0129147 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

004 B5556231 26-06-2013 26-06-2013 ALC207 Theoretische monsternamedatum

004 H7321586 26-06-2013 26-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

004 H7321592 26-06-2013 26-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

004 Q0144408 26-06-2013 26-06-2013 ALC230 Theoretische monsternamedatum

004 T0129157 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

005 B5556235 26-06-2013 26-06-2013 ALC207 Theoretische monsternamedatum

005 H7321583 26-06-2013 26-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

005 H7321594 26-06-2013 26-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

005 Q0144402 26-06-2013 26-06-2013 ALC230 Theoretische monsternamedatum

005 T0129134 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

006 T0129130 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

007 T0129117 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

008 T0129114 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

009 B5556238 26-06-2013 26-06-2013 ALC207 Theoretische monsternamedatum

009 H7321579 26-06-2013 26-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

009 H7321591 26-06-2013 26-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

009 Q0144387 26-06-2013 26-06-2013 ALC230 Theoretische monsternamedatum

009 T0129145 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

010 T0129128 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

011 T0129108 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

012 T0129143 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

013 T0129156 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

014 B5556252 26-06-2013 26-06-2013 ALC207 Theoretische monsternamedatum

014 H7321578 26-06-2013 26-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

014 H7321582 26-06-2013 26-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

014 Q0144394 26-06-2013 26-06-2013 ALC230 Theoretische monsternamedatum

014 T0129129 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

015 T0129150 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

016 B5556240 26-06-2013 26-06-2013 ALC207 Theoretische monsternamedatum

016 H7321588 26-06-2013 26-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

016 H7321595 26-06-2013 26-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

016 Q0144385 26-06-2013 26-06-2013 ALC230 Theoretische monsternamedatum

016 T0129434 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum
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017 T0129404 26-06-2013 26-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum
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Uw projectnaam Horntje, Texel [13674]
Uw projectnummer : 210023
ALcontrol rapportnummer 11903963, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer QDFQ65J5

Rotterdam, 27-06-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 210023.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina’s. In geval van een versienummer van ‘2’ of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

flLCONIROL BV IS GEACCRED1TEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTEWECRITERIK VOOR TESTtABORATORIA CONFORM ISOTIEC 17025 2005 ONDER NR, L 028
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Analyserapport
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

101-b 101-b

002 Grondwater

(AS3000)

109-a 109-a

003 Grondwater

(AS3000)

109-b 109-b

004 Grondwater

(AS3000)

110-a 110-a

005 Grondwater

(AS3000)

110-b 110-b

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

ammonium mgN/l Q 0.4
 

24
 

13
 

17
 

1.6
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

<0.2
 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

<0.2
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

<0.2
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
 

 
 

 
 

 
 

0.21
 

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  0.6
 

 
 

 
 

 
 

0.6
 

naftaleen µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

<0.05
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater

(AS3000)

111-a 111-a

007 Grondwater

(AS3000)

112-a 112-a

008 Grondwater

(AS3000)

112-b 112-b

009 Grondwater

(AS3000)

113-a 113-a

010 Grondwater

(AS3000)

113-b 113-b

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

DOC mg/l   
 

 
 

 
 

 
 

6.1
 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

ammonium mgN/l Q 9.3
 

6.4
 

<0.15
 

0.7
 

1.6
 

bromide mg/l Q  
 

 
 

 
 

 
 

0.67
 

fosfaat (tot.) mgP/l Q  
 

 
 

 
 

 
 

0.97
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S  
 

 
 

<0.2
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S  
 

 
 

<0.2
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S  
 

 
 

<0.2
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S  
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S  
 

 
 

<0.2
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S  
 

 
 

0.21
 

 
 

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l   
 

 
 

0.6
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S  
 

 
 

<0.05
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

chloride mg/l S  
 

 
 

 
 

 
 

200
 

kjeldahl-stikstof mgN/l Q  
 

 
 

 
 

 
 

2.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

ammonium Grondwater (AS3000) Conform NEN 6604

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

DOC Grondwater (AS3000) Conform NEN-EN 1484

bromide Grondwater (AS3000) Conform NEN-EN-ISO 10304-1

fosfaat (tot.) Grondwater (AS3000) Eigen methode (destructie eigen methode, analyse destruaat conform NEN-EN-

ISO 15681-2)

chloride Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604

kjeldahl-stikstof Grondwater (AS3000) Eigen methode (voorbehandeling conform NEN 6646 meting conform NEN-EN-

ISO 11732)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8379926 19-06-2013 19-06-2013 ALC236 Theoretische monsternamedatum

001 T0129418 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

002 T0129411 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

003 T0129155 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

004 T0129396 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

005 G8379274 19-06-2013 19-06-2013 ALC236 Theoretische monsternamedatum

005 T0129398 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

006 T0129149 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

007 T0129419 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

008 G8379266 19-06-2013 19-06-2013 ALC236 Theoretische monsternamedatum

008 T0129409 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

009 T0129146 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum

010 B5556245 19-06-2013 19-06-2013 ALC207 Theoretische monsternamedatum

010 H7321584 19-06-2013 19-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

010 H7321587 19-06-2013 19-06-2013 ALC281 Theoretische monsternamedatum

010 Q0144396 19-06-2013 19-06-2013 ALC230 Theoretische monsternamedatum

010 T0129151 19-06-2013 19-06-2013 ALC244 Theoretische monsternamedatum
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Uw projectnaam Horntje, Texel [136751
Uw projectnummer : 210023
ALcontrol rapportnummer 11903207, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : PCLCCGNC

Rotterdam, 27-06-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 210023.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina’s. In geval van een versienummer van 2’ of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

‘‘ Laooratory Ivianager
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BODEMZORG

HERIJKING NAZORG

Locatie ‘t Horntje te Texel

Definitief

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Projectnummer: 210461-013

Kenmerk: HR/KV/05091/BOD

Opgesteld door:

Collegiale toets:

Projectleider:

Datum: %b fbruari zu i+

“behe

BRL SIKB



Bodemzorg maakt deel uit van NV Afvalzorg Holding en is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm 
EN-ISO-9001:2008 de veiligheidsnorm VCA**: 2008, de milieunorm EN-ISO-14001: 2004 en de normen BRL SIKB 2000 en 
6000. De aandacht van Bodemzorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu wordt zoveel als mogelijk geïntegreerd in 
de bedrijfsvoering, waarbij de doelen meetbaar worden gemaakt.  

Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval onder de 
aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en 
nazorgtechnieken. Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en ervaring 
streven naar het toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn verwerkt. 

Bodemzorg verklaart dat de werkzaamheden wat betreft het kritische functiegedeelte van de milieukundige begeleiding 
onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000. De uitvoering van de nazorg heeft 
plaatsgevonden conform de BRL SIKB 6000, protocol 6004.  

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de opdrachtgever. 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 
In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Bodemzorg een beslismodel opgesteld waarmee op 
basis van het nieuwe bodembeleid, de milieuhygiënische historie van de locatie en de beschikbare 
datareeks nut en noodzaak van de nazorg voor een individuele locatie kunnen worden beoordeeld. 
Het uitvoeren van een dergelijke toets wordt verder aangeduid als herijking. In deze rapportage is de 
herijking van de locatie ‘t Horntje te Texel (NH/0448/00002) beschreven. 
Met deze rapportage komen eerdere versies van dit rapport te vervallen. 

1.2 Doelstelling herijking 
Het doel van de herijking is te komen tot een zo efficiënt mogelijke aanpak van de nazorg op de 
locaties. Op basis van een gefundeerde afweging wordt bepaald of de nazorg kan worden beëindigd, 
kan worden geëxtensiveerd dan wel dient te worden gecontinueerd. 

1.3 Beschikbare informatie 
Voor de beoordeling van de locatie is gebruik gemaakt van de hieronder vermelde documenten: 

[1] Monitoringsplan, Iwaco, kenmerk 1074340, d.d. 19 mei 1998; 
[2] Instemming monitoringsplan, Provincie Noord-Holland, geen besluit, van rechtswege 

d.d. 19 mei 1998; 
[3] Aanleg monitoringssysteem ’t Horntje Texel, eerste bemonstering, Iwaco, kenmerk 1081310, 

d.d. 12 juli 1999; 
[4] Herijkingsdocument Nazorg Provincie Noord-Holland, Bodemzorg, 

kenmerk HR/KV/04006/BOD, d.d. 13 februari 2014; 
[5] Monitoringsrapportage 2000 t/m 2010, Bodemzorg, projectnummer 210023. 

1.4 Opbouw rapport 
In deze rapportage komen achtereenvolgens aan de orde: 
 Hoofdstuk 2: locatiegegevens
 Hoofdstuk 3: beoordeling volgens beslismodel
 Hoofdstuk 4: resterende nazorgwerkzaamheden
 Hoofdstuk 5: conclusies en aanbevelingen

Definitieve rapportage Herijking nazorg provincie Noord-Holland 
locatie ’t Horntje te Texel 

Blad 4 van 10 



2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 
Het terrein van de voormalige stortplaats  
’t Horntje is gelegen aan de zuidkant van 
Texel ten westen van de aanlegplaats voor 
de veerdienst Den Helder – Texel. In 
noordelijke, westelijke en zuidelijke richting 
wordt de locatie begrensd door het Molwerk. 
Aan de zuidkant grenst de locatie aan de 
Mokbaai, welke onderdeel is van de 
Waddenzee. 

Momenteel is de locatie in gebruik als groen 
met natuurwaarden. In de polders ten 
noorden van de stortplaats bevinden zich 
enkele boerderijen op een afstand van circa 
50 tot 275 m afstand van het stort. Door één van de boerderijen wordt een bedrijfsvoering van 
agrarisch natuurbeheer gevoerd. Dit houdt in dat gedurende een bepaalde tijd vee uit de biologische 
dynamische landbouw op het terrein graast.  

De regionale ligging is weergegeven in figuur 2.1. Een situatietekening is bijgevoegd in bijlage 2. 
De kadastrale gegevens zijn toegevoegd als bijlage 5. 

Tabel 2.1 Overzicht locatiegegevens 

Omschrijving Locatiekenmerken 
Naam (sanerings)locatie Stortplaats t Horntje 
Straat met huisnummer Molwerk 
Plaats/ gemeente Den Hoorn, Texel 
Terreineigenaar De Staat (Infrastructuur en Milieu) 
Code Wbb NH/0448/00002 
Land en/of waterbodem Landbodem 
x-,y-coördinaten (midden op locatie) 112788, 558104 

Kadastraal 
Gemeente: Texel 
Sectie: G 
Perceelnummer: 613 

Gebruik locatie Groen met natuurwaarde 
Locatie in grondwater- beschermingsgebied? Nee 
Locatie in waterwingebied? Nee 
Locatie in bodembeschermingsgebied? Ja 

Monitoringsparameters 
Ammonium, geselecteerde peilbuizen op BTEXN en 
standaard veldparameters 

Monitoringsfrequentie Eenmaal per 2 jaar 
Beheerssysteem aanwezig Nee 

Figuur 2.1 Regionale ligging locatie (bron Google Maps) 

Ligging locatie 
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2.2 Historie 
De locatie is van 1972 tot medio 1992 door de gemeente Texel in exploitatie geweest als stortplaats 
voor onder andere huishoudelijk afval en bedrijfsafval. De stortplaats (oppervlakte circa 3,6 ha) is 
ingericht in een voormalige natte duinvallei, die voor het storten is uitgediept. Er is, zonder 
bodembeschermende voorzieningen, gedeeltelijk in het grondwater gestort.  

Door het voormalige gebruik van de locatie als stortplaats is een ernstige bodemverontreiniging 
ontstaan. In het verleden zijn de parameters ammonium, xylenen en trichloormethaan in gehalten 
boven de interventiewaarde aangetoond. Daarnaast is chroom in gehalte boven de tussenwaarde 
aangetoond. Deze verontreiniging met chroom heeft waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong als 
gevolg van de mariene invloed van de Waddenzee. Naast de verontreinigingen in het grondwater zijn 
in het oppervlaktewater van de omliggende sloten verhoogde concentraties ammonium en CZV 
aangetoond. 

Grondsanering 
Tot medio 1992 is de locatie in gebruik geweest als stortplaats voor huishoudelijk en bedrijfsafval.  
In 1991 is de stortplaats aan de bovenzijde afgedekt met een afdeklaag die bestaat uit 0,3 m klei met 
daar bovenop circa 0,7 m zand. Buiten het aanbrengen van deze leeflaag zijn geen 
saneringsmaatregelen uitgevoerd. 

Grondwatersanering 
Op 12 augustus 1996 heeft de provincie Noord-Holland naar aanleiding van het nader onderzoek 
(Nader onderzoek stortplaats ’t Horntje te Texel (NH/320/0002/200) Fugro, november 1995) een  
Wbb-beschikking afgegeven waarin wordt gesteld dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Er wordt gesteld dat het geval niet urgent is vanwege het ontbreken van 
actuele humane en ecologische risico’s (bij het destijds heersende bodemgebruik van braakliggend 
terrein) en vanwege het ontbreken van ontoelaatbare verspreidingsrisico’s (geen verontreinigingen 
boven de interventiewaarde buiten de stortplaats). De aanwezige verontreinigingen dienen met 
behulp van een monitoringsysteem te worden gecontroleerd.  

Op basis van de in 1998 opgesteld monitoringplan (Monitoringsplan ’t Horntje Texel 
(NH/320/0002/200), Iwaco, 19 mei 1998) is in 1999 een grondwatermonitoringsysteem aangebracht 
en is in datzelfde jaar een eerste bemonstering van het grondwater uitgevoerd (aanleg 
monitoringsysteem ’t Horntje Texel (NH/320/0002/200), eerste bemonstering, Iwaco, 12 juli 1999).  

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 
Onder de stortplaats bevindt zich tot NAP –80 m één watervoerend pakket, bestaande uit fijne en 
matige grove zanden met wisselende doorlatendheden. Lokaal komt op een diepte van NAP –1 m 
een kleihoudende laag voor. Het is onduidelijk in hoeverre deze laag onder het stort continu 
voorkomt, hoe groot de dikte is en of deze laag een hydrologische barrière vormt voor de verplaatsing 
van het grondwater onder het stort. Mogelijk is deze laag tijdens het uitdiepen van de duinvallei, 
voorafgaand aan het storten van het afval, geheel of gedeeltelijk verwijderd. 

Het grondwater stroomt in noordelijke richting en kwelt op in de polders. Het ondiepe grondwater 
onder de stortplaats zal alzijdig wegstromen. Verwacht wordt dat geen substantiële verspreiding 
plaatsvindt in zuidelijke richting, waar de stortplaats door een dijk wordt begrensd. 
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3 BEOORDELING VOLGENS BESLISMODEL 

3.1 Beoordeling monitoringsnetwerk en –opzet 
Sinds 2000 voert Bodemzorg de monitoring uit op de voormalige stortplaats. Het monitoringsysteem 
bestaat uit 14 peilbuizen waarvan 2 referentiebuizen. Alle peilbuizen zijn voorzien van twee filters, 
een ondiep filter op circa 2-4 m-mv en een diep filter op circa 11-13 m–mv. 

De doelstelling van de monitoring, zoals vastgelegd in het rapport “Aanleg monitoringsysteem ’t 
Horntje Texel, eerste bemonstering” (Iwaco, 12 juli 1999) luidt: het beschermen van de kwaliteit van 
het grond- en oppervlaktewater van de polders Hoornder Nieuwland en De Prins Hendrik Polder en 
van het duingebied ten noordoosten van het stort. Het monitoringsysteem moet eventuele 
grondwaterverontreinigingen die zich in de richting van deze gebieden bewegen tijdig signaleren 
zodat maatregelen, gericht op het voorkomen van verontreiniging van de genoemde gebieden, 
kunnen worden getroffen. 

De monitoring vindt eenmaal per 2 jaar plaats. Het oorspronkelijke analysepakket bestond uit de 
macroparameters ammonium en nitraat, zware metalen (arseen, cadmium en zink), vluchtige 
aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) en vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen (VOCl). Op basis van de aanbevelingen in het voortgangsrapport 2004  
(Bodemzorg, kenmerk OVDK/NVW/2004.002448/BOD, 12 november 2004) is de frequentie van de 
monitoring en het analysepakket geëxtensiveerd. Sindsdien wordt de monitoring in plaats van 
jaarlijks, eenmaal per 2 jaar uitgevoerd en wordt het grondwater in de peilbuizen enkel geanalyseerd 
op de macroparameters. In het rapport werd voorgesteld om, indien de concentraties van de 
macroparameters sterk toenemen, de monitoring uit te breiden naar analyse van de microparameters. 

In 2008 werd in een aantal stroomafwaartse peilbuizen een sterke toename in het gehalte ammonium 
aangetoond ten opzichte van de gemeten gehalten ammonium in voorgaande jaren.  
Op basis hiervan is besloten om BTEXN toe te voegen aan het analysepakket voor een beperkt 
aantal (stroomafwaartse) peilbuizen. Gelijktijdig is besloten om gidsparameter nitraat uit het 
monitoringsprogramma te schrappen. Vanwege de vaak gereduceerde omstandigheden van het 
grondwater dat onder invloed staat van het stort werd nitraat niet geschikt geacht als 
signaalparameter.  

Door de gekozen monitoringsstrategie is slechts een beperkte datareeks beschikbaar betreffende de 
in het kader Wet bodembescherming (Wbb) aangemerkte verontreinigende stoffen (BTEXN en VOCl). 
Hierdoor is de standaard beoordeling volgens het beslismodel niet mogelijk. Deze is derhalve ook niet 
opgenomen in onderhavige rapportage. Wel zijn de monitoringsresultaten van 2000-2010 bekeken ter 
beoordeling van de nut en noodzaak van de nazorgwerkzaamheden op de locatie. 

3.2 Monitoringsresultaten 2000-2010 
Doordat de kwaliteit van het grondwater de laatste jaren voornamelijk is gecontroleerd aan de hand 
van de gemeten concentraties macroparameters (ammonium), zijn er beperkte resultaten beschikbaar 
voor de microparameters. Op basis van de beschikbare gegevens blijkt dat het ondiepe grondwater 
buiten het stort niet of maximaal licht verontreinigd is met de onderzochte microparameters.  
De gemeten concentraties microparameters in het diepe grondwater liggen onder de rapportagegrens 
danwel onder de streefwaarde. Op basis hiervan zou de monitoring, conform de methodiek van de 
herijking en in het kader van de Wet bodembescherming, kunnen worden beëindigd.  
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Uit de resultaten in de afgelopen monitoringsjaren 2000-2010 (zie bijlage 3) blijkt dat het gehalte 
ammonium in de stroomafwaartse ondiepe peilbuizen 104-b tot en met 107-b sterk kan variëren. De 
gehalten ammonium in de overige ondiepe peilbuizen (waaronder de referentiepeilbuizen) zijn relatief 
stabiel. Ook de gehalten ammonium in de diepe peilbuizen zijn redelijk constant en lager in waarde. 
In onderstaande grafieken zijn ter illustratie de gemeten gehalten ammonium in de periode 2000-2010 
in het ondiepe en diepe grondwater weergegeven.  

Grafiek 3.1 Gemeten gehalte ammonium (mg/l) ondiep grondwater 

Grafiek 3.2 Gemeten gehalte ammonium (mg/l) diep grondwater
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Gezien de gemeten concentraties ammonium en de eventuele invloed hiervan op de kwaliteit van  
de oppervlaktewateren in de omgeving, wordt de beëindiging van de monitoring vooralsnog niet 
aanbevolen. In 2013 zal naast de reguliere monitoring een actualiserend onderzoek naar het effect op 
de oppervlaktewateren in de omgeving worden uitgevoerd. In dit uitgebreide onderzoek wordt 
gekeken in hoeverre de verhoogde concentraties ammonium in het grondwater daadwerkelijk 
stortgerelateerd zijn dan wel veroorzaakt zijn door vermesting van het grasland.  
 
3.3 Kwetsbare objecten in de omgeving 
Het voormalige stort is gelegen in een vogelrichtlijngebied (Portaal Kaderrichtlijn Water) en grenst aan 
de westzijde aan een habitatrichtlijngebied en aan de zuidzijde aan de Waddenzee (valt onder 
schelpdierwateren). Verspreiding van verontreiniging naar de Waddenzee kan echter niet optreden 
vanwege de dijk aan de zuidzijde van het stort. Bovendien stroomt het ondiepe grondwater (waar 
lichte verontreiniging in is aangetoond) in noordelijke richting. Verspreiding van verontreiniging naar 
het zuiden of westen wordt daarom nihil geacht. In bijlage 4 zijn de kwetsbare gebieden 
weergegeven.  
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Conclusies 
Op de locatie van het voormalige stort ’t Horntje te Texel is door het voormalige gebruik van de locatie 
sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Voor de locatie is gekozen voor een 
monitoringsstrategie waarbij sinds 2004 uitsluitend wordt gemonitord op enkele macroparameters 
(sinds 2008 enkel nog ammonium). Wanneer de concentratie ammonium sterk toeneemt, wordt de 
monitoring uitgebreid met de microparameters. 

Door deze monitoringsstrategie is een beperkte datareeks beschikbaar van de verontreinigende 
stoffen in het kader van de Wbb (BTEXN en VOCl). Hierdoor is een standaard beoordeling van de 
locatie volgens het beslismodel niet mogelijk. Wel zijn de monitoringsresultaten van 2000-2010 
bekeken ter beoordeling van nut en noodzaak van de nazorgwerkzaamheden op de locatie. 

Uit de monitoringsresultaten blijkt dat het ondiepe grondwater buiten het stort in stroomafwaartse 
richting maximaal licht verontreinigd is met de onderzochte microparameters. In het diepe grondwater 
buiten de stort is geen verontreiniging met de onderzochte microparameters aangetoond. Gezien de 
noordelijke grondwaterstromingsrichting vormt de lichte verontreiniging naar verwachting geen 
bedreiging voor de aan de locatie grenzende kwetsbare objecten de Waddenzee (zuidzijde) en het 
habitatrichtlijngebied (westzijde). 

De aangetoonde gehalten macroparameters, met name ammonium, in het ondiepe grondwater ter 
plaatse van de peilbuizen 104-b en 107-b fluctueren sterk. In de overige peilbuizen zijn de gemeten 
gehalten ammonium stabiel te noemen.  

Vooralsnog is onduidelijk in hoeverre de verhoogde concentraties ammonium in het grond- en 
oppervlaktewater stortgerelateerd zijn dan wel veroorzaakt zijn door vermesting van het grasland. In 
2013 zal dit middels een actualiserend onderzoek nader worden bekeken. 

4.2 Aanbevelingen 
Op basis van de huidig beschikbare gegevens kan vooralsnog geen uitspraak worden gedaan over 
de duur van de toekomstige monitoring.  Verwacht wordt dat mogelijk uitspraak hierover kan worden 
gedaan nadat de geplande monitoringswerkzaamheden in 2013 zijn uitgevoerd en de resultaten 
beoordeeld zijn. 

Benadrukt wordt dat in het kader van de Wbb geen monitoring meer hoeft plaats te vinden. Wanneer 
blijkt dat het ammonium in het grondwater niet stortgerelateerd is kan verspreidingsrisico worden 
uitgesloten. De nazorg op de locatie in het kader van de Wbb kan dan volledig worden beëindigd.  

Aangezien het hier een voormalige stortplaats betreft, was deze locatie eerder geschikt om mee te 
laten lopen in het traject van het project NAVOS. NAVOS, dat NAzorg VOormalige Stortplaatsen 
betekent, is een landelijk onderzoek naar de risico’s van voormalige stortplaatsen voor de 
volksgezondheid en het milieu. 
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Bodemzorg maakt deel uit van NV Afvalzorg Holding en is voor haar werkzaamheden gecertificeerd volgens de 
kwaliteitsnorm EN-ISO-9001:2000, de veiligheidsnorm VCA**, de milieunorm EN-ISO-14001 en de normen  
BRL SIKB 2000 en 6000. De aandacht van Bodemzorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu wordt zoveel als 
mogelijk geïntegreerd in de bedrijfsvoering, waarbij de doelen meetbaar worden gemaakt.  
 
Bodemzorg streeft ernaar om alle emissies naar lucht, water en bodem te minimaliseren en in ieder geval onder de 
aanvaardbare, wettelijke normen te houden. Bewaking geschiedt op basis van geavanceerde monitorings- en 
nazorgtechnieken. Daar waar een hoger milieurendement haalbaar is, zal Bodemzorg op basis van inzicht, kennis en 
ervaring streven naar het toepassen van nieuwe ontwikkelingen en technieken, zelfs voordat deze in regelgeving zijn 
verwerkt. 
 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of 
anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 
 
Dit document betreft de tweede versie (eerste versie d.d. 26 juli 2012). Deze versie is aangepast in onze nieuwe huisstijl en 
gecorrigeerd op nog enkele tekstuele zaken. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de inhoud, het beleid en/of het 
beslismodel van dit herijkingsdocument. 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 
In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Bodemzorg een beslismodel herijking nazorg 
opgesteld waarmee de huidige nazorglocaties op basis van het nieuwe bodembeleid, de 
milieuhygiënische historie en de beschikbare datareeks, worden beoordeeld op nut en noodzaak van 
de actieve nazorg.  
 
Aanleiding voor deze herijking wordt gevormd door het nieuwe bodembeleid dat voortvloeit uit de per 
3 april 2012 inwerking getreden wijzigingen in de Circulaire Bodemsanering 2009 [1]. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve nazorg. Passieve nazorg omvat de 
registratie van de restverontreiniging ter waarborging van het handhaven van eventuele 
gebruiksbeperkingen en - indien aanwezig - het in stand houden van isolerende voorzieningen.  
Er is sprake van actieve nazorg wanneer er nog maatregelen nodig zijn om de situatie te monitoren 
en een stabiele situatie aan te tonen en/of maatregelen om de situatie te isoleren en beheersen.  
Deze actieve nazorg dient te zijn vastgelegd in een nazorgplan dat wordt beschikt door het bevoegd 
gezag. 
 
Doel van deze herijking is te komen tot een zo efficiënt mogelijke aanpak van de nazorg op de 
locaties en de actieve nazorg - waar mogelijk - te extensiveren of te beëindigen. 
 
Het beslismodel wordt gebruikt om te beoordelen of de actieve nazorg op een locatie: 
A) direct kan worden beëindigd; 
B) na aanvullende monitoring en/of maatregelen kan worden beëindigd; 
C) dient te worden gecontinueerd al dan niet met een aangepaste monitoringopzet; 
D) in de huidige vorm mogelijke risico’s opleveren en aanvullende maatregelen en/of aanvullende 

sanering noodzakelijk is. 
 
Na het doorlopen van het beslismodel moeten de nazorgverplichtingen per locatie (opnieuw) worden 
vastgesteld; van belang is dat dit ook formeel wordt vastgelegd. Het formaliseren van een gewijzigde 
aanpak van een locatie, kan worden gerealiseerd door middel van een herbeschikking van een al 
bestaand en beschikt nazorgplan of door het indienen en beschikken van een (nieuw) nazorgplan.  
 
1.2 Relevante wetgeving en documenten 
Op basis van het nieuwe bodembeleid, zoals dat vorm heeft gekregen met de invoering van de 
nieuwe circulaire bodemsanering die op 3 april 2012 in werking is getreden, is gezocht naar 
aansluiting met overige wet- en regelgeving met betrekking tot bodemsanering en nazorg.  
 
Hieronder is een overzicht weergegeven van de gebruikte relevante wetgeving en documenten. 
 
[1] Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3 april 2012. 
[2] Werkwijzer bodemsanering 2011, Aanpak van bodemsaneringen in Noord-Holland,  

provincie Noord-Holland, december 2011. 
[3] Nazorg als juridische verplichting, Onderzoek naar organisatie en financiering nazorg 

bodemsanering, Maarten Oosterveld, Avans Hogeschool, d.d. 13 oktober 2011. 
[4] Provinciale Milieuverordening Noord-Holland Tranche 7, kenmerk 2011-96, d.d. 11 juli 2011. 
[5] BRL SIKB 6000, versie 3.1, d.d. 10 februari 2011 en de onderliggende protocollen. 
[6] Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397, houdende regels voor de uitvoering 

van de kwaliteit van de bodem (Regeling bodemkwaliteit). 
[7] Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem  

(Besluit bodemkwaliteit). 
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[8] Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme 
saneringen). 

[9] Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer 
van 1 februari 2006, nr. LMV 2006.229362, Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer, 
Afdeling Sturing Bodemsaneringsoperatie, houdende nadere regels voor uniforme saneringen 
(Regeling uniforme saneringen). 

[10] Praktijkdocument ROSA: Handreiking voor het maken van keuzes en afspraken bij mobiele 
verontreinigingen, SKB project PP04-102, projectnummer 4369673/ 004.36058,  
d.d. 29 september 2005. 

[11] Eindrapport project ‘doorstart A-5’, Afwegingsproces voor de aanpak van mobiele 
verontreinigingen in de grond; Procesbeschrijving en landelijke saneringsladder,  
d.d. 2 juli 2001. 

 
Uit deze documenten is een aantal vragen geformuleerd die als basis dienen voor het beslismodel. 
Deze vragen zijn in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt; middels [ ] wordt verwezen naar de 
documenten.  
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2 UITWERKING BESLISMODEL 

2.1 Opzet beslismodel 
In het beslismodel is onderscheid gemaakt in situaties waar de nazorg uitsluitend bestaat uit 
monitoring en situaties waar naast monitoring sprake is van nazorg door middel van 
beheersmaatregelen. 
 
Wanneer de nazorg uitsluitend uit monitoring bestaat, dan is alleen DEEL A van het beslismodel van 
toepassing. Wanneer op een locatie ook beheersmaatregelen gelden, wordt met het doorlopen van 
DEEL B van het beslismodel beoordeeld of de beheersing op een verantwoorde wijze kan worden 
beëindigd. 
 
In DEEL A worden vier sporen onderscheiden: A tot en met D (groen, geel, oranje en rood) die leiden 
naar de in paragraaf 1.1 gedefinieerde uitkomsten. De vier sporen corresponderen met verschillende 
risiconiveaus. In het groene spoor zijn risico’s afwezig en kan de nazorg worden beëindigd.  
In het rode spoor zijn (potentiële) risico’s aanwezig; extensiveren van nazorg is alleen mogelijk als 
mogelijke risico’s goed in beeld zijn. Dit kan door de monitoringsdata worden bevestigd. 
Door te onderbouwen of een mogelijk risico zich al dan niet voordoet, kan een locatie in een ander 
spoor komen met een ander risiconiveau. Dit kan zowel een hoger als een lager risiconiveau zijn. 
 
De afweging of in DEEL B de beheersmaatregelen kunnen worden beëindigd, zal goed moeten 
worden onderbouwd zodat geen onaanvaardbare risico’s ontstaan. Situaties waarin een pluim, een 
(deels) nog aanwezige bron en potentiële nalevering of kwetsbare objecten in de omgeving kunnen 
voorkomen, vragen een goed inzicht. Dit kan worden geverifieerd middels een stopproef waarbij 
minimaal vier monitoringsronden, met een tussenperiode van drie maanden, worden uitgevoerd.  
 
Wanneer de stopproef met positief resultaat is uitgevoerd, kan volgens DEEL A van het beslismodel 
worden beoordeeld of de nazorg geheel kan worden beëindigd. 
 
2.2 Vragen beslismodel 
Voorafgaand aan de beoordeling van een locatie wordt bekeken of het monitoringsnetwerk en  
-strategie en daarmee de opgebouwde datareeks, voldoet om deze goed te beoordelen. Hiervoor 
wordt de systematiek aangehouden voor de opzet van een monitoringsnetwerk zoals beschreven in 
ROSA [10]. Deze methodiek is ook overgenomen in de werkwijze bodemsanering van de provincie 
Noord-Holland [2]. Als blijkt dat voor de beoordeling aanvullende data noodzakelijk zijn, wordt een 
voorstel gedaan om de situatie ter verifiëren of de monitoring aan te passen. Dit geldt voor zowel de 
locatie met uitsluitend monitoring als de locatie waar actieve beheersing plaatsvindt. 
 
Het beslismodel richt zich in lijn met het nieuwe bodembeleid op pluimgedrag en de mogelijke risico’s 
die daaruit kunnen ontstaan. In de Circulaire [1] is risico gekoppeld aan ernstig geval van 
bodemverontreiniging. Voor de beoordeling van de nazorg wordt er van uitgegaan dat op de locatie 
sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Dit kan zowel in grond, in grondwater of op 
basis van een gevoelige situatie zijn. 
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Een ernstig geval van bodemverontreiniging is gedefinieerd als: 
 Bodemverontreiniging: voor tenminste één stof de gemiddeld gemeten concentratie van minimaal 

25 m3 bodemvolume hoger dan de interventiewaarde; 
 Grondwaterverontreiniging: voor tenminste één stof de gemiddeld gemeten concentratie van 

minimaal 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume hoger dan de interventiewaarde; 
 Gevoelige situaties waar bij gehalten onder de interventiewaarde toch het beoordelingscriterium 

voor onaanvaardbare humane risico’s wordt overschreden (berekening met CSOIL in Sanscrit). 
 

Gevoelige situaties zijn o.a. situaties waar sprake is van: gewasconsumptie/ingestie grond, vluchtige 
verbindingen in combinatie met hoge grondwaterstanden/onverzadigde bodem (met name onder 
bebouwing door uitdamping) en/of PCB’s in de contactzone. 
 
In het kader van nazorg dient de saneringsdoelstelling te worden gegarandeerd, zowel nu als in de 
toekomst. Dit houdt in dat er geen actuele risico’s mogen zijn of in de toekomst mogen ontstaan.  
 
In de werkwijzer Bodemsanering [2] wordt de relatie gelegd tussen gedrag van pluim, het te bereiken 
saneringsdoel (trede saneringsladder) en de noodzaak tot nazorg. Deze relatie is ook beschreven in 
ROSA [10] en is samengevat in tabel 1. Hierbij wordt uitgegaan van een situatie waarbij de bron 
geheel is verwijderd of dusdanig geïsoleerd dat nalevering kan worden uitgesloten. 
 
Op enkele van de nazorglocaties waar deze herijking betrekking op heeft, is dit niet het geval; het 
betreft hier oudere saneringslocaties. Wanneer op de locatie uitsluitend sprake is van nazorg in de 
vorm van monitoring, zal eventuele nalevering vanuit de bron blijken uit de al opgebouwde 
monitoringsreeks. Als op een dergelijke locatie ook een actieve beheersing aanwezig is, moet eerst 
worden nagegaan of de restverontreiniging en de mogelijke nalevering vanuit deze restverontreiniging 
afdoende in beeld is. 
 
Tabel 1 Relatie pluimgedrag, saneringsdoel en nazorg (Bron: Werkwijzer Bodemsanering [2]) 

 
 

Toelichting 
In geval van een loslatende pluim dient er ook te worden gecontroleerd of er zich, als gevolg van de 
verplaatsing van de verontreiniging, aanvullende gebruiksbeperkingen en aansprakelijkheden kunnen 
voordoen. Bij de toetsing van de stabiele eindsituatie dient daarnaast met name te worden 
gecontroleerd op mogelijke risico’s en/of bedreigde kwetsbare objecten. 
 
Voor saneringen waarbij de saneringsdoelstelling trede 3 van de saneringsladder is,  
moet er een monitoringsplan worden opgesteld waarin tenminste zijn opgenomen:  
de ijkmomenten, overlegmomenten met het bevoegd gezag, wijze van besluitvorming en de wijze 
waarop een stabiele eindsituatie zal worden aangetoond. 

Pluimgedrag Stabiele eindsituatie Kenmerken Saneringsdoel Nazorg 
1 Geen pluim N.v.t. Geen restverontreiniging Trede 1 Geen 
2 Afname Ja Geen verplaatsing  

verontreinigingsfront/  
momenteel stabiel 

Trede 2/3 Registratie 

3 Eerst groei, daarna 
   afname 

Ja Groeiende pluim of verplaatsende 
pluim, op termijn stabiel  
(binnen 30 jaar) 

Trede 2/3 Registratie 

4 Blijvende groei Nee Blijvende groei of afname >30 jaar Trede 4 Controleren/ 
monitoren 

5 Kunstmatig  
   beheerst 

Nee, kunstmatig  
beheerst 

Noodzaak kunstmatige beheersing  
op grond van risico’s en/of  
bedreigde kwetsbare objecten 

Trede 5 Isoleren, beheersen, 
controleren/monitoren 
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In de Circulaire [1] bepaalt daarnaast de aanwezigheid van kwetsbare objecten of nazorg verplicht is. 
Zie onderstaande tabel.  

 
Tabel 2 Resultaatsgebieden en verplichtingen (bron: Circulaire 2009 [1]) 

 
 
In aanvulling hierop volgt vanuit de PMV [4] dat inzicht moet worden verkregen in:  
 de te verwachten restconcentraties in de grond en de omvang daarvan in verband met nalevering 

naar het grondwater; 
 het al of niet aanwezig zijn van duurzame (natuurlijke) afbraak en het effect hiervan op de 

verontreiniging; 
 de wijziging in omvang van de restverontreiniging in het grondwater (krimp en groei onder meer 

als gevolg van de nalevering enerzijds en afbraak anderzijds); 
 de optredende verspreiding van de gehele vlek via het grondwater (ook na saneren); 
 de mogelijke restrisico’s op de locatie en in de omgeving (ook als gevolg van mogelijke groei van 

de vlek en verdere verplaatsing); 
 de duur van de sanering; 
 de gebruiksbeperkingen en nazorg na saneren. 
 
Voor zover deze op nazorg betrekking hebben, kan dit door monitoring worden verkregen. De duur 
van de monitoring is in de werkwijzer bodemsanering [2] afhankelijk van de omvang van de 
verontreiniging.  
 
Voor de bepaling van klein, beperkt of grote restverontreiniging wordt aangesloten bij Doorstart-A5 
[11]. In de beslisboom is de omvang klein niet meegenomen omdat deze per definitie geen ernstig 
geval van bodemverontreiniging betreft en wordt ondervangen met de eerste lijn. 
 
Tabel 3 Grote en kleine restverontreiniging grondwater (Bron: Werkwijzer bodemsanering [2]) 
 <100 m3 

 
100-1000 m3 1000-10000 m3 >10000 m3 

S-T waarde klein klein klein groot 
T-I waarde klein klein groot groot 
>I waarde klein groot groot groot 
puur product (DNAP’s) groot groot groot groot 
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2.2.1 Vragen DEEL A: Uitsluitend monitoring  
Uit het bovenstaande volgt dat de eerste drie vragen bij de beoordeling van een locatie waar 
uitsluitend sprake is van nazorg in de vorm van monitoring zijn: 
 
Vraag 1:  
Zijn er kwetsbare objecten in de omgeving of is er sprake van een gevoelige situatie? 

Vraag 2:  
Is er sprake van een verspreiding en/of ongewenste verplaatsing? 

Vraag 3: 
Is er sprake van een grote restverontreiniging in het grondwater? 

Wanneer deze vragen negatief worden beantwoord, volgt uit tabel 2 dat nazorg niet noodzakelijk is en 
kan worden beëindigd.  Hierbij wordt spoor A (groen) van het beslismodel gevolgd (zie ook paragraaf 
1.1). Wanneer er sprake is van een nog verspreidende pluim en/of ongewenste verplaatsing van de 
pluim (trede 4 conform ROSA [10], is blijvende monitoring noodzakelijk en wordt spoor C (oranje) van 
het beslismodel gevolgd. Dit geldt ook voor de locatie waar sprake is van een grote 
restverontreiniging en als er kwetsbare objecten in de omgeving aanwezig zijn. 
 
Voor de locatie waar sprake is van een grote restverontreiniging, maar geen kwetsbare objecten in de 
omgeving, kan de nazorg worden beëindigd wanneer een stabiele situatie is aangetoond.  
Dit is uitgewerkt in spoor B van het beslismodel (geel). 
 
Een situatie waarin op een locatie met kwetsbare objecten in de omgeving sprake is van een (nog) 
verspreidende restverontreiniging, is in principe niet toegestaan. Wanneer echter met behulp van een 
grondwatermodel en risicobeoordeling onderbouwd kan worden dat er nu en in de toekomst geen 
risico’s zullen ontstaan en het kwetsbare object niet zal worden bedreigd, kan deze situatie onder 
spoor C (oranje) worden gemonitord. Wanneer wel mogelijke risico’s worden aangetoond, dienen er 
aanvullende (sanerings)maatregelen te worden genomen. 
 
Vraag 4: 
Zijn er op basis van de risicobeoordeling en het grondwatermodel onaanvaardbare risico’s (actueel of 
toekomstig)? 

Kwetsbare objecten in de omgeving 
In de nieuwe Circulaire [1] staan de volgende kwetsbare objecten gedefinieerd: 
 intrekgebieden van de in het kader van de Kaderrichtlijn Water aangewezen 

grondwaterwinningen bestemd voor menselijke consumptie; 
 industriële grondwateronttrekkingen; 
 bodemvolumes, oppervlaktewaterlichamen, of bodem of oever van oppervlaktewaterlichamen 

vallend binnen of onderdeel uitmakend van: schelpdierwateren, water voor zalm- en 
karperachtigen, zwemwater en Natura2000-gebieden; 

 bepaalde andere natuurgebieden; 
 bepaalde particuliere waterwinningen; 
 gebieden waarop een strategische reservering rust voor de openbare drinkwaterwinning. 
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Deze lijst is niet limitatief; er kunnen door de provincie Noord-Holland aanvullingen op worden 
gedaan. Er is sprake van onaanvaardbare milieuhygiënische hinder indien de afstand tussen 
kwetsbare objecten en de interventiewaardecontour in het grondwater kleiner is dan 100 meter.  
In een straal van 100 meter moet worden aangetoond dat er geen of slechts zodanig beperkte 
verspreiding optreedt, dat er binnen enkele jaren geen bedreiging is van de kwetsbare objecten.  
Een grondwatermodel en een meerjarige reeks (tenminste 5 jaren) van monitoringresultaten,  
kan gebruikt worden om aan te tonen dat het kwetsbare object niet wordt bedreigd. 
 
In de Circulaire is geen straal gedefinieerd waarbinnen moet worden gekeken of er kwetsbare 
objecten aanwezig zijn. Aanbevolen wordt om hiervoor de straal van 100 meter om het kwetsbare 
object te nemen plus een afstand van 100 meter tot de interventiewaardecontour plus de maximale 
afstand die het grondwater in de verontreinigde bodemlaag in 10 jaar aflegt (zie figuur 1). 
 
Figuur 1 Definiëring kwetsbaar object in de omgeving 
 
              
I-waarde contour 100 m 10x xm/jaar 100 m kwetsbaar object 

 
Hiervoor worden voor de verschillende bodemlagen standaard maximale waarden gedefinieerd voor 
de stromingssnelheid van het grondwater op basis van de in Noord-Holland voorkomende 
bodemtypen, waarbij wordt uitgegaan van een ‘worst case’ scenario en geen rekening houdend met 
retardatie van de verontreiniging. Bijvoorbeeld wanneer de verontreiniging zich in het wadzandpakket 
bevindt waar de maximale stromingssnelheid van het grondwater 10 meter per jaar bedraagt; dan 
wordt er in een straal van 300 meter gekeken of er kwetsbare objecten in de omgeving zijn. 
 
Stabiele eindsituatie 
Voor het vaststellen van een stabiele eindsituatie wordt in de Circulaire verwezen naar de BRL 6000 
en de onderliggende protocollen [5] waarin staat dat: 
 
‘Minimaal 2 achtereenvolgende metingen (na beëindigen actieve sanering) lager dan 
saneringsdoelstellingen waarbij laatste meting niet meer dan factor 2 hoger dan de voorlaatste 
meting.’ 
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Door de provincie Noord-Holland zijn hier nog enkele aanvullende eisen aan gesteld. Voor verificatie 
van een stabiele eindsituatie is door de provincie het volgende stappenschema opgesteld:   
 
Figuur 2 Stappenschema vaststellen stabiele situatie (Bron: Werkwijzer bodemsanering [2]) 

 
Ter onderbouwing van een afnemende of stabiele pluim wordt de beschikbare monitoringsdata met 
behulp van statistische methode geanalyseerd op trends. Hier kan bijvoorbeeld de Mann-Kendall 
methode voor worden gebruikt.  
 
Als op een locatie sprake is van een gevoelige situatie/kwetsbaar object, mag er in principe geen 
sprake zijn van een nog verspreidende verontreiniging. Bij recente saneringen zal deze situatie zich 
dan ook niet voordoen, maar bij locaties waarvoor deze herijking is opgesteld, kan dit nog wel 
voorkomen. In geval dat een dergelijke situatie zich op een locatie voordoet, wordt een uitgebreide 
risicobeoordeling uitgevoerd en een grondwatermodel opgesteld waarmee wordt vastgesteld of er 
actuele onaanvaardbare risico’s zijn of worden verwacht (het rode spoor van het beslismodel). 
Wanneer hieruit volgt dat er geen risico’s zijn, kan worden volstaan met langdurige monitoring.  
Het verdient hierbij wel aanbeveling na te gaan of met alternatieve saneringstechnieken een 
aanvullende sanering kan worden uitgevoerd die kosteneffectiever is dan langdurige monitoring. 
 
In geval dat onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn of worden verwacht, zijn aanvullende 
(sanerings)maatregelen noodzakelijk. 
 
 
 
 

Ja 
 

Nee 

Ja 
 

Nee 

Ja 

Meting (na actieve fase of tijdens passieve 
fase) geeft indicatie dat stabiele eindfase is 
bereikt: 
 de concentraties worden lager/blijven gelijk; 
 de pluim krimpt of blijft gelijk; 
 verplaatsing van de pluim volgens verwachting. 
Een meetreeks bestaande uit tenminste 4 (volledige) 
monitorgronden is beschikbaar. 

Minimale monitoring ter verificatie: 
 bij gehalten <T: 1 aanvullende controle; 
 bij kleine restverontreiniging grondwater 

(zie tabel 3): 2 aanvullende controles;  
 bij grote restverontreiniging grondwater 

(zie tabel 3): 4 aanvullende controles.  

Toetsing bij iedere controle:  
 de concentraties worden lager/blijven gelijk; 
 de pluim krimpt of blijft gelijk; 
 verplaatsing van de pluim volgens verwachting. 
 

Voortzetten of hervatten sanering en 
monitoring. 
Eventueel bijstellen maatregelen. 

Sanering kan worden beëindigd/indienen  
evaluatieverslag. 
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2.2.2 Vragen DEEL B: Beheersmaatregelen 
Naast de omvang en de aanwezigheid van kwetsbare objecten en gevoelige situatie, is mogelijke 
nalevering vanuit de restverontreiniging een belangrijk aspect in DEEL B van het beslismodel.  
 
Voordat de locatie op basis van het beslismodel wordt beoordeeld, moet de omvang van de 
restverontreiniging in zowel grond als grondwater voldoende duidelijk zijn, zodat op basis daarvan 
een goede inschatting kan worden gemaakt of nalevering kan worden verwacht en wat de omvang 
daarvan zal zijn.  
 
Wanneer er geen kwetsbare objecten aanwezig zijn, kan net als in DEEL A door middel van een 
beperkte geohydrologische beoordeling worden nagegaan of er mogelijk risico’s zullen optreden door 
nalevering of toename van de pluim bij het beëindigen van de beheersing. Dit op basis van de 
gegevens met betrekking tot grondwaterstroming, vanuit een ‘worst case’ benadering en zonder 
rekening te houden met retardatie van verontreiniging. Als hieruit blijkt dat er mogelijk risico’s zijn of 
als er kwetsbare objecten aanwezig zijn, moeten deze risico’s verder in kaart worden gebracht.  
 
Een vraag die daarnaast een rol speelt wanneer op een locatie een beheerssysteem in werking is, is 
of de beheersing in het kader van de ontwatering wel kan worden uitgezet. Wanneer blijkt dat op een 
locatie op basis van de milieuhygiënische situatie de beheersing wel kan worden beëindigd, maar dat 
dit in verband met de waterhuishouding niet kan, dan wordt de locatie niet meer als sanerings- en/of 
nazorglocatie beschouwd. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid voor de onttrekking moet worden 
overgedragen. Het is daarom van belang om een dergelijke situatie duidelijk aan te geven. 
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3 PROCEDUREEL 

Na het doorlopen van het beslismodel moet duidelijk zijn of de actieve nazorg op een locatie: 
A) direct kan worden beëindigd; 
B) na aanvullende monitoring en/of maatregelen en werkzaamheden kan worden beëindigd; 
C) dient te worden gecontinueerd al dan niet met een geactualiseerd en beschikt nazorgplan; 
D) aanvullende (sanerings)maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
De procedure voor het beëindigen van de nazorg behoort in het nazorgplan te zijn uitgewerkt.  
Echter, niet voor alle locaties van deze herijking is een (beschikt) nazorgplan aanwezig. Ook worden 
op locaties de nazorgwerkzaamheden onder een saneringsbeschikking uitgevoerd. Voor het 
procedureel beëindigen van de nazorg, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het voor de 
locatie lopende traject.  
 
Uitgangspunt voor het procedureel beëindigen van nazorg is dat dit geen onnodige (nieuwe) 
procedures moet opleveren. Dit betekent dat alleen bij wezenlijke afwijkingen ten opzichte van een 
aanwezige beschikking, een herbeschikkingstraject zal worden gestart. Het beëindigen van de nazorg 
wordt in principe middels een instemmingsbrief van het bevoegd gezag geformaliseerd. Afhankelijk 
van de historie van de locatie en de eventuele maatschappelijke gevoeligheden, kan een openbare 
procedure toch de voorkeur genieten. De keuze hiervoor wordt altijd in overleg met eigenaren, 
gemeente en bevoegd gezag gemaakt. 
 
Ad A) Het beëindigen van de nazorg wordt in een beknopt verslag gemotiveerd en onderbouwd. Waar 
mogelijk wordt dit gecombineerd met de laatste nazorgstatusrapportage. 
 
Ad B) Als blijkt dat er nog aanvullende nazorg nodig is voordat kan worden overgegaan tot het 
beëindigen van de actieve nazorg, worden de noodzakelijke werkzaamheden in een overzicht 
opgenomen. Samen met een motivatie en onderbouwing van de beëindiging wordt dit ter instemming 
voorgelegd aan het bevoegd gezag. Wanneer er geen beschikt of een sterk achterhaald nazorgplan 
voor de locatie is, wordt een (nieuw) nazorgplan opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag. 
 
Ad C) Als blijkt dat de actieve nazorg op een locatie vooralsnog dient te worden gecontinueerd, wordt 
een nazorgprogramma opgesteld dat aansluit bij het vigerende beleid en ter goedkeuring voorgelegd 
aan het bevoegd gezag. Wanneer er geen beschikt of een sterk achterhaald nazorgplan voor de 
locatie is, wordt een (nieuw) nazorgplan opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag. Ook wordt 
bekeken of er alternatieve (sanerings)maatregelen zijn die kosteneffectiever zijn dan langdurige 
nazorg. 
 
Ad D) Als blijkt dat er sprake is van ongewenste verspreiding of verplaatsing van de verontreiniging 
waarbij mogelijk onaanvaardbare risico’s ontstaan of een bedreiging vormen voor gevoelige situatie 
en kwetsbare objecten, zijn aanvullende (sanerings)maatregelen noodzakelijk. In het geval het een 
locatie betreft waar eerst een stopproef is uitgevoerd (beslismodel DEEL B), dient de beheersing te 
worden hervat. 
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Nieuw nazorgplan 
Er wordt een nieuw nazorgplan opgesteld indien: 
 er geen of geen beschikt nazorgplan is; 
 methode en technieken niet meer overeenkomen met het vigerende nazorgplan; 
 resultaat/doelstellingen niet meer overeenkomen met het vigerende nazorgplan. 
 
In gevallen waar sprake is van een stopproef (DEEL B van het beslismodel), wordt uitsluitend na een 
geslaagde verificatie van een stopproef overgegaan tot het opstellen van een nieuw nazorgplan. 
Wanneer de stopproef niet succesvol is, kan onder het bestaande nazorgplan de nazorg worden 
voortgezet.  
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4 BESLISMODEL HERIJKING NAZORGDOSSIERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
DEEL A UITSLUITEND MONITORING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monitoringsnetwerk en-opzet volstaat (zie §2.2) 

Monitoring aanpassen en/of verificatie uitvoeren 

Uitsluitend monitoring 

Actieve beheersmaatregelen Doorloop DEEL B 

Doorloop DEEL A 

Nee 

Ja 

1. Zijn er gevoelige situaties en/of kwetsbare 
objecten in de omgeving (zie §2.2.1)? 

3. Is er sprake van een grote  
restverontreiniging? 

2. Is er sprake van verspreiding en/of  
ongewenste verplaatsing. 

 

Spoor A 
Evaluatie en beëindiging nazorg. 

Spoor B 
Monitoring om stabiele eindsituatie aan te 
tonen volgens figuur 2. 

Spoor C 
Monitoring continueren en periodiek  
herbeoordelen. 

4. Zijn er op basis van de risicobeoordeling en het grondwater-
model onaanvaardbare risico’s (actueel of toekomstig). 

Spoor D 
Aanvulllende saneringsmaatregelen of (indien 
locatie eerst is beoordeeld volgens DEEL B) 
beheersing hervatten. 

Nee 

Ja 

Nee Ja 

Ja Ja Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

2. Is er sprake van verspreiding en/of  
ongewenste verplaatsing. 

 

Ja 

Spoor C 
Monitoring continueren en periodiek  
herbeoordelen. 

3. Is er sprake van een grote  
restverontreiniging? 

Ja 

 Evaluatie door aanvulling op 
laatste nazorg status  
rapportage indien mogelijk of 
separate evaluatie; 

 Na instemming bevoegd gezag 
nazorg beëindigen. 

 Opstellen overzicht aanvullende  
werkzaamheden die noodzakelijk zijn om 
stabiele situatie aan te tonen; 

 Na instemming bevoegd gezag uitvoeren 
werkzaamheden; 

 Aantonen stabiele situatie op basis van 
trendanalyses; 

 Evaluatie en beëindigen nazorg als on-
der spoor A. 

  

 Indien er geen sprake is van verspreiding 
of ongewenste verplaatsing (trend-
analyse) extensiveren monitoring; 

 Opzetten efficiënt monitoringsnetwerk en 
strategie; 

 Eventueel in overleg met bevoegd gezag 
nagaan of aanvullende  
sanering kosteneffectiever zijn. 
 

Risico’s wegnemen met: 
 Aanvullende maatregelen; 
 (Aanvullende) sanering. 
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DEEL B BEHEERSMAATREGELEN 
 
  

B1. Is met de beschikbare gegevens voldoende 
inzicht in de milieuhygiënische situatie en  
mogelijke nalevering en natuurlijk afbraak? 

B2. Is er sprake van een gevoelige situatie en/of 
kwetsbare objecten in de omgeving? 

B3. Wordt op de locatie bij het stopzetten van  
de beheersing een toename van de pluim 
verwacht? 

B4. Is op basis van de monitoringsgegevens 
sprake van een stabiele of afnemende pluim 
en zijn de hoogste gemeten concentratie 
van de laatste vier monitoringsronden  
< Interventiewaarde? 

B5. Is stopproef technisch mogelijk? 

B6. Uitvoeren stopproef met minimaal vier  
monitoringsronden en resultaten beoordelen 
volgens DEEL A van het beslismodel. 

B7. Beheersingsmaatregelen niet meer als  
nazorg beschouwen. Opstellen evaluatie en 
beëindigen nazorg. 

B8. Wordt op de locatie bij het stopzetten van  
de beheersing een toename van de pluim   
verwacht? 

B9. Zijn op basis van de beperkte  
geohydrologische beoordeling toekomstige 
humane en/of ecologische risico’s te  
verwachten wanneer de beheersing wordt 
stopgezet? 

B10. Op basis risicobeoordeling en  
 grondwatermodel geen  
 onaanvaardbare risico’s 
 verwacht bij stopzetten   
      beheersing? 

B11. Nazorg continueren en periodiek  
 herbeoordelen. 

i Uitvoeren verificatieonderzoek. 

Ja Nee 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja 

Ja 

Ja Nee Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 
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Toelichting op schema beslismodel 

1. Dit wordt bepaald volgens de definitie kwetsbaarobject in de omgeving van § 2.2.1. 
2. Stabiliteit van de pluim wordt bij voorkeur aangetoond met trendanalyses. Waar de pluim naar 

verwachting stabiel is, moet dit gemotiveerd worden. 
3. Omvang wordt bepaald volgens schema Doorstart A5 [10] en werkwijzer bodemsanering [7] 

 volgens de tabel 3. 
4. Vanuit de Circulaire [1] is een situatie waarbij verspreiding plaatsvindt niet toegestaan en 

 moeten er (aanvullende) saneringsmaatregelen worden genomen. (zie spoor D). Wanneer 
kan worden onderbouwd middels een gekalibreerd grondwatermodel en verspreidings- 
 berekeningen dat het kwetsbare object niet kan worden bereikt en op basis van een 
 risicobeoordeling geen onaanvaardbare risico´s zullen ontstaan, kan worden volstaan met 
 het monitoring Spoor C. 
 

B1. Het is van belang dat er inzicht is in de omvang van de verontreiniging in zowel grond als 
grondwater in verband met potentie voor naleveren van verontreiniging. 

B2 Zie 1.  
B3/B4 Als de pluim stabiel of afnemend is, er bij de laatste vier monitoringsronden geen gehaltes 
 boven de Interventiewaarde zijn gemeten en de pluim naar verwachting niet zal toenemen, 
 wordt een stopproef uitgevoerd (B4). Hierbij wordt de gehele historie van de locatie mee
 genomen in de beoordeling. Wanneer niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt eerst 
 bekeken of door het stopzetten van de beheersing (mogelijk) humane en/of ecologische 
 risico´s kunnen ontstaan (B9-B10). 
B5 Beheersing kan bijvoorbeeld in het kader van ontwatering noodzakelijk blijven. Wanneer er 
 sprake is van verontreiniging met beperkte omvang en/of concentraties onder de  

interventiewaarde, zal in overleg met het bevoegd gezag worden bekeken of de nazorg kan 
worden beëindigd (B7). 

B6 Na het beëindigen van de beheersing dienen minimaal vier monitoringsronden te worden 
 uitgevoerd. De resultaten kunnen volgens deel A van het beslismodel worden beoordeeld of 
 sprake is van een stabiele situatie en de monitoring kan worden beëindigd. Wanneer aan de 
 hand van deel A van het beslismodel blijkt dat na het stopzetten van de beheersmaatregelen 
 ongewenste verspreiding/verplaatsing optreedt waardoor een kwetsbaar object wordt  
 bedreigd of onaanvaardbare risico´s kunnen ontstaan, zal de beheersing worden hervat. 
B7 Beheersing wordt in het kader van de milieuhygënische situatie niet meer noodzakelijk  
 geacht. Dit wordt door middel van een evaluatie onderbouwd waarna de monitoring in het 
 kader van nazorg kan worden beëindigd. 
B8 Hierbij wordt de gehele historie van de locatie meegenomen in de beoordeling. Wanneer 
 niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt eerst bekeken of door het stopzetten van de 
 beheersing (mogelijk) humane en/of ecologische risico´s kunnen ontstaan (B9-B10). 
B9/B10 In eerste instantie wordt op gelijke wijze als beschreven in § 2.2.1 m.b.t. de kwetsbare 

objecten gekeken of er potentiele risico’s zijn te verwachten voor kwetsbare objecten en 
gevoelige situatie of ongewenste verspreiding/verplaatsing. Wanneer deze risico’s er zijn, 
kunnen verspreidingsberekeningen worden uitgevoerd zoals in de stappen 4. 

B12 Beheersing en nazorg kan niet op korte termijn worden beëindigd. Het verdient wel  
 aanbeveling de  situatie periodiek opnieuw te beoordelen. Afhankelijk van de locatie kan 
 hiervoor een termijn tussen 5 en 10 jaar voor gelden. 

i In het verificatieonderzoek wordt de omvang van de restverontreinigingen (grond en grondwater) 
in kaart gebracht en de verwachting van het pluimgedrag in termen van nalevering versus 
natuurlijk afbraak. 
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Bijlage 2 

Situatietekening locatie peilbuizen 

Herijking nazorg provincie Noord-Holland, 
locatie ’t Horntje te Texel 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 
 

Monitoringsresultaten 2000 t/m 2010 

 
 Herijking nazorg provincie Noord-Holland,  

locatie ’t Horntje te Texel 
 

 



Bijlage 3 Monitoringsresultaten 2000-2004

Monster 101-a 101-a 101-a 101-a 101-a 101-b 101-b 101-b 101-b 101-b 102-a 102-a 102-a 102-a 102-a 102-b 102-b
Datum monstername 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01
Filtertraject (m+NAP) -9,68 tot -11,68 -9,68 tot -11,68 -9,68 tot -11,68 -9,68 tot -11,68 -9,68 tot -11,68 -0,61 tot -2,61 -0,61 tot -2,61 -0,61 tot -2,61 -0,61 tot -2,61 -0,61 tot -2,61 -10,94 tot -12,94 -10,94 tot -12,94 -10,94 tot -12,94 -10,94 tot -12,94 -10,94 tot -12,94 -1,64 tot -3,64 -1,64 tot -3,64

algemene parameters
Temperatuur °C 20 - - 20 - - 20 - - 19 - - 20 - - 19 - -
Zuurgraad (pH) - 7,8 - - 7,9 - - 7,9 - - 7,8 - - 7,3 - - 7,3 - - 7,2 - - 7,3 - - 7,8 - - 7,9 - - 7,9 - - 7,8 - - 6,8 - -
Geleidbaarheid μS/cm 35000 - - 35000 - - 40000 - - 38000 - - 540 - - 500 - - 960 - - 1000 - - 36000 - - 41000 - - 41000 - - 39000 - - 13000 - -

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l 5,1 - - 2,0 - - 2,2 - - 2,1 - - 2,2 - - 4,8 - - 0,6 - - 0,5 - - 1,1 - - 0,5 - - 3,1 - - 2,6 - - 2,7 - - 2,6 - - 2,6 - - 7,0 - - 5,4 - -
Nitraat (als N) mg N/l <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <2,0 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - 3,1 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <2,0 - - 2,1 - - <0,2 - -

metalen
Arseen [As] <5 <50 <50 <50 <50 5,6 <5 <5 <5 <5 <5 <50 <50 <50 <50 <5 <25
Cadmium [Cd] <0,4 <4 <4 <4 <4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <4 <4 <4 <4 <0,4 <2
Zink [Zn] <20 <200 <200 <200 <200 <20 27 <20 <20 53 <20 <200 <200 <200 <200 <20 <100

PAK
Naftaleen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen 0,5 0,4 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Xylenen (som) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Aromaten BTEX (som) <1 - - <1 - - <1 - - <1 - -

vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK)
1,2-Dichloorethaan <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1
1,2-Dichloorpropaan <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Tetrachlooretheen (Per) <0,2 <0,2 0,2 * <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,1-Trichloorethaan <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) <0,2 <0,2 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
Trichloormethaan (Chloroform) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (so<2,7 - - <2,7 - - <2,7 - - 0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - <2,7 - -

Monster 108-a 108-a 108-a 108-a 108-a 108-b 108-b 108-b 108-b 108-b 109-a 109-a 109-a 109-a 109-a 109-b 109-b
Datum monstername 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01
Filtertraject (m+NAP) -10,55 tot -12,55 -10,55 tot -12,55 -10,55 tot -12,55 -10,55 tot -12,55 -10,55 tot -12,55 -1,55 tot -3,55 -1,55 tot -3,55 -1,55 tot -3,55 -1,55 tot -3,55 -1,55 tot -3,55 -9,24 tot -11,24 -9,24 tot -11,24 -9,24 tot -11,24 -9,24 tot -11,24 -9,24 tot -11,24 -1,18 tot -3,18 -1,18 tot -3,18

algemene parameters
Temperatuur °C 20 - - 19 - - 20 - - 19 - - 21 - - 19 - -
Zuurgraad (pH) - 7,6 - - 7,7 - - 7,9 - - 7,7 - - 6,8 - - 6,9 - - 7,0 - - 7,0 - - 7,8 - - 7,8 - - 7,9 - - 7,9 - - 7,4 - -
Geleidbaarheid μS/cm 35000 - - 34000 - - 39000 - - 38000 - - 1400 - - 1600 - - 2500 - - 2400 - - 22000 - - 23000 - - 27000 - - 19000 - - 1200 - -

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l 7,0 - - 29 - - <0,15 - - <0,15 - - <0,15 - - 24 - - 27 - - 23 - - 68 - - 64 - - 22 - - 19 - - <0,15 - - 21 - - 15 - - 14 - - 9,7 - -
Nitraat (als N) mg N/l 1,6 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <2,0 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - 2,9 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <2,0 - - <0,2 - - <0,2 - -

metalen
Arseen [As] <5 <50 <25 <50 <50 <5 5,2 <5 <5 8,3 <5 <25 <5 <50 <50 <5 <5
Cadmium [Cd] <0,4 <4 <4 <4 <4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <2 <0,4 <4 <4 <0,4 <0,4
Zink [Zn] <20 <200 <200 <200 <200 <20 <20 48 <20 <20 <20 <100 <20 <200 <200 <20 <20

PAK
Naftaleen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen <0,2 <0,2 <0,2 0,3
Ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Xylenen (som) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Aromaten BTEX (som) <1 - - <1 - - <1 - - <1 - -

vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK)
1,2-Dichloorethaan
cis-1,2-Dichlooretheen <1 <1 <1 <1
1,2-Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Trichloormethaan (Chloroform)
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (so<2,7 - - <2,7 - - <2,7 - - <2,7 - -



Bijlage 3 Monitoringsresultaten 2000-2004

Monster
Datum monstername
Filtertraject (m+NAP)

algemene parameters
Temperatuur °C
Zuurgraad (pH) -
Geleidbaarheid μS/cm

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l
Nitraat (als N) mg N/l

metalen
Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Zink [Zn]

PAK
Naftaleen

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)
Aromaten BTEX (som)

vluchtige gechloreerde koolwa
1,2-Dichloorethaan
cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chloroform)
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (so

Monster
Datum monstername
Filtertraject (m+NAP)

algemene parameters
Temperatuur °C
Zuurgraad (pH) -
Geleidbaarheid μS/cm

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l
Nitraat (als N) mg N/l

metalen
Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Zink [Zn]

PAK
Naftaleen

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)
Aromaten BTEX (som)

vluchtige gechloreerde koolwa
1,2-Dichloorethaan
cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chloroform)
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (so

102-b 102-b 102-b 103-a 103-a 103-a 103-a 103-a 103-b 103-b 103-b 103-b 103-b 104-a 104-a 104-a 104-a
11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03
-1,64 tot -3,64 -1,64 tot -3,64 -1,64 tot -3,64 -10,93 tot -12,93 -10,93 tot -12,93 -10,93 tot -12,93 -10,93 tot -12,93 -10,93 tot -12,93 -1,33 tot -3,33 -1,33 tot -3,33 -1,33 tot -3,33 -1,33 tot -3,33 -1,33 tot -3,33 -10,95 tot -12,95 -10,95 tot -12,95 -10,95 tot -12,95 -10,95 tot -12,95

20 - - 20 - - 20 - - 19 - - 20 - - 19 - - 20 - -
7,9 - - 7,3 - - 7,0 - - 7,9 - - 8,0 - - 8,0 - - 7,8 - - 7,0 - - 7,0 - - 6,9 - - 7,0 - - 7,8 - - 7,8 - - 8,0 - -
35000 - - 18000 - - 8200 - - 36000 - - 36000 - - 40000 - - 38000 - - 1600 - - 1500 - - 2800 - - 2100 - - 36000 - - 33000 - - 39000 - -

2,7 - - 3,8 - - 12 - - 3,5 - - 3,3 - - 2,9 - - 2,7 - - 2,7 - - 7,2 - - 5,7 - - 2,7 - - 35 - - 33 - - 4,7 - - 6,8 - - 4,2 - - 3,3 - -
<1 - - <0,2 - - <0,2 - - 2,7 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <2,0 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - 2,3 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - -

<25 <25 <5 <5 <50 <50 <50 <50 <5 7,9 10 8,1 10 <5 <50 <50 <50
<2 <2 <0,4 <0,4 <4 <4 <4 <4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <4 <4 <4
<100 <100 51 <20 <200 <200 <200 <200 <20 <20 55 <20 21 <20 <200 <200 <200

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 0,3 * 0,3 * <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,5 <0,5 1,5 * <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<1 - - <1 - - 2,0 - - <1 - - <1 - - <1 - - <1 - -

<1 <1 <1

<0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2

<2,7 - - <2,7 - - <2,7 - -

109-b 109-b 109-b 110-a 110-a 110-a 110-a 110-a 110-b 110-b 110-b 110-b 110-b 111-a 111-a 111-a 111-a
11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03
-1,18 tot -3,18 -1,18 tot -3,18 -1,18 tot -3,18 -9,8 tot -11,8 -9,8 tot -11,8 -9,8 tot -11,8 -9,8 tot -11,8 -9,8 tot -11,8 -3,34 tot -5,34 -3,34 tot -5,34 -3,34 tot -5,34 -3,34 tot -5,34 -3,34 tot -5,34 -9,46 tot -11,46 -9,46 tot -11,46 -9,46 tot -11,46 -9,46 tot -11,46

21 - - 19 - - 20 - - 19 - - 21 - - 19 - - 21 - -
7,8 - - 7,6 - - 7,4 - - 7,7 - - 7,8 - - 7,9 - - 7,8 - - 7,5 - - 7,5 - - 7,6 - - 7,7 - - 7,7 - - 7,7 - - 7,8 - -
24000 - - 1700 - - 1500 - - 11000 - - 11000 - - 11000 - - 14000 - - 880 - - 880 - - 980 - - 700 - - 6300 - - 6700 - - 7200 - -

5,7 - - 12 - - 13 - - 16 - - 13 - - 2,7 - - 13 - - 15 - - 1,6 - - 1,2 - - 1,5 - - 2,1 - - 1,8 - - 10 - - 8,6 - - <0,15 - - 9,4 - -
<1 - - <0,2 - - <0,2 - - 3,7 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - 2,4 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - -

<25 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <20 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
<2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <1,6 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
<100 <20 32 <20 81 * <20 21 <80 <20 26 <20 <20 31 <20 23 25 <20

<0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2
0,2 1,0 0,2
<0,2 <0,2 <0,2
<0,5 <0,5 <0,5
<1 - - 1,2 - - <1 - -

<1 <1 <1

<0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2

<2,7 - - <2,7 - - <2,7 - -



Bijlage 3 Monitoringsresultaten 2000-2004

Monster
Datum monstername
Filtertraject (m+NAP)

algemene parameters
Temperatuur °C
Zuurgraad (pH) -
Geleidbaarheid μS/cm

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l
Nitraat (als N) mg N/l

metalen
Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Zink [Zn]

PAK
Naftaleen

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)
Aromaten BTEX (som)

vluchtige gechloreerde koolwa
1,2-Dichloorethaan
cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chloroform)
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (so

Monster
Datum monstername
Filtertraject (m+NAP)

algemene parameters
Temperatuur °C
Zuurgraad (pH) -
Geleidbaarheid μS/cm

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l
Nitraat (als N) mg N/l

metalen
Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Zink [Zn]

PAK
Naftaleen

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)
Aromaten BTEX (som)

vluchtige gechloreerde koolwa
1,2-Dichloorethaan
cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chloroform)
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (so

104-a 104-b 104-b 104-b 104-b 104-b 105-a 105-a 105-a 105-a 105-a 105-b 105-b 105-b 105-b 105-b 106-a
26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00
-10,95 tot -12,95 -0,16 tot -1,84 -0,16 tot -1,84 -0,16 tot -1,84 -0,16 tot -1,84 -0,16 tot -1,84 -10,12 tot -12,12 -10,12 tot -12,12 -10,12 tot -12,12 -10,12 tot -12,12 -10,12 tot -12,12 -1,96 tot -3,96 -1,96 tot -3,96 -1,96 tot -3,96 -1,96 tot -3,96 -1,96 tot -3,96 -10,51 tot -12,51

19 - - 20 - - 19 - - 20 - - 19 - - 20 - - 19 - -
7,8 - - 6,9 - - 6,9 - - 7,1 - - 7,0 - - 7,7 - - 7,8 - - 7,8 - - 7,8 - - 6,8 - - 6,9 - - 7,0 - - 7,8 - -
38000 - - 3900 - - 5500 - - 11000 - - 8000 - - 35000 - - 35000 - - 40000 - - 38000 - - 4200 - - 5500 - - 5000 - - 38000 - -

3,8 - - 130 - - 140 - - 8,9 - - 140 - - 8,3 - - 8,0 - - 7,4 - - 4,2 - - 4,1 - - 4,6 - - 230 - - 180 - - 8,6 - - 8,8 - - 7,8 - - 5,1 - -
<2,0 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - 2,5 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <2,0 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - 2,2 - -

5,9 <5 5,7 <5 6,4 11 * <5 <50 <50 <50 8,9 6,1 9,0 <5 <5 16 * <5
<0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <4 <4 <4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
64 <20 <20 <20 40 31 <20 <200 <200 <200 <20 <20 <20 <20 25 <20 <20

7,1 * 4,6 * 8,0 * 2,5 * 1,5 * <0,2 1,1 * <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 *

3,1 * 3,2 * 6,9 * 3,4 * 2,6 * <0,2 5,1 * 3,1 * 3,9 * 3,0 * 3,3 * <0,2
0,3 <0,2 3,0 0,3 <0,2 0,2 0,3 <0,2 0,2 <0,2 <0,2 0,3
<0,2 <0,2 3,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
2,4 * 1,0 * 11 * 0,7 * <0,5 <0,5 4,0 * 3,6 * 4,0 * 1,6 * 3,2 * <0,5
5,9 - - 4,3 - - 24 - - 4,4 - - 2,9 - - <1 - - 9,4 - - 6,7 - - 8,2 - - 4,7 - - 6,5 - - <1 - -

<1 <1 <1 <1

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2,7 - - <2,7 - - <2,7 - - <2,7 - -

111-a 111-b 111-b 111-b 111-b 111-b 112-a 112-a 112-a 112-a 112-a 112-b 112-b 112-b 112-b 112-b 113-a
26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00
-9,46 tot -11,46 -0,5 tot -2,5 -0,5 tot -2,5 -0,5 tot -2,5 -0,5 tot -2,5 -0,5 tot -2,5 -9,77 tot -11,77 -9,77 tot -11,77 -9,77 tot -11,77 -9,77 tot -11,77 -9,77 tot -11,77 -1,17 tot -3,17 -1,17 tot -3,17 -1,17 tot -3,17 -1,17 tot -3,17 -1,17 tot -3,17 -9,21 tot -11,21

19 - - 21 - - 19 - - 21 - - 19 - - 21 - - 19 - -
7,7 - - 6,6 - - 6,6 - - 6,5 - - 6,8 - - 7,7 - - 7,8 - - 8,0 - - 7,7 - - 7,3 - - 7,3 - - 7,6 - - 7,3 - -
6800 - - 230 - - 210 - - 280 - - 240 - - 7300 - - 7700 - - 8000 - - 6600 - - 710 - - 720 - - 750 - - 700 - -

8,9 - - <0,5 - - <0,5 - - <0,15 - - <0,15 - - <0,15 - - 8,4 - - 6,1 - - 7,9 - - 7,5 - - 6,3 - - <0,5 - - <0,5 - - <0,15 - - <0,15 - - <0,15 - - 5,5 - -
<0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - 1,6 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - -

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
<0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
<20 <20 34 32 <20 <20 <20 25 <20 <20 78 * <20 <20 29 23 <20 <20

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
0,8 0,3 0,3 0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,4 - - <1 - - <1 - - <1 - -

<1 <1 <1 <1

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2,7 - - <2,7 - - <2,7 - - <2,7 - -



Bijlage 3 Monitoringsresultaten 2000-2004

Monster
Datum monstername
Filtertraject (m+NAP)

algemene parameters
Temperatuur °C
Zuurgraad (pH) -
Geleidbaarheid μS/cm

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l
Nitraat (als N) mg N/l

metalen
Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Zink [Zn]

PAK
Naftaleen

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)
Aromaten BTEX (som)

vluchtige gechloreerde koolwa
1,2-Dichloorethaan
cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chloroform)
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (so

Monster
Datum monstername
Filtertraject (m+NAP)

algemene parameters
Temperatuur °C
Zuurgraad (pH) -
Geleidbaarheid μS/cm

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l
Nitraat (als N) mg N/l

metalen
Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Zink [Zn]

PAK
Naftaleen

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)
Aromaten BTEX (som)

vluchtige gechloreerde koolwa
1,2-Dichloorethaan
cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chloroform)
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (so

106-a 106-a 106-a 106-a 106-b 106-b 106-b 106-b 106-b 107-a 107-a 107-a 107-a 107-a 107-b 107-b 107-b 107-b 107-b
20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04
-10,51 tot -12,51 -10,51 tot -12,51 -10,51 tot -12,51 -10,51 tot -12,51 -1,49 tot -3,49 -1,49 tot -3,49 -1,49 tot -3,49 -1,49 tot -3,49 -1,49 tot -3,49 -10,53 tot -12,53 -10,53 tot -12,53 -10,53 tot -12,53 -10,53 tot -12,53 -10,53 tot -12,53 -1,5 tot -3,5 -1,5 tot -3,5 -1,5 tot -3,5 -1,5 tot -3,5 -1,5 tot -3,5

20 - - 19 - - 20 - - 19 - - 20 - - 19 - - 20 - - 19 - -
7,7 - - 7,9 - - 8,0 - - 7,8 - - 6,9 - - 7,0 - - 7,0 - - 7,0 - - 7,6 - - 7,7 - - 7,8 - - 7,6 - - 6,8 - - 6,9 - - 7,0 - - 6,9 - -
35000 - - 34000 - - 39000 - - 38000 - - 3400 - - 2700 - - 4300 - - 3700 - - 35000 - - 34000 - - 40000 - - 38000 - - 4600 - - 4900 - - 6100 - - 6700 - -

9,1 - - 3,2 - - 3,0 - - 3,3 - - 120 - - 89 - - 32 - - 140 - - 140 - - 22 - - 16 - - 4,1 - - 9,6 - - 15 - - 160 - - 130 - - 8,9 - - 7,5 - - 7,1 - -
<0,2 - - <1 - - <0,2 - - <2,0 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - 2,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <2,0 - - 2,5 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - -

<50 <50 <50 <5 <5 9,7 <5 <5 10 <5 <50 <50 <50 <5 <5 8,3 <5 6,1 16 *
<4 <4 <4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <4 <4 <4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
<200 <200 <200 <20 <20 <20 23 <20 <20 <20 28 <200 <200 36 <20 <20 <20 <20 <20

<0,2 <0,2 <0,2 <0,4 0,6 * 2,0 * 1,0 * 1,3 * 0,5 * <0,2 <0,2 <0,2 0,9 * <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,8 * 0,9 * 1,1 * 1,2 * 0,8 * <0,2 2,8 * 2,3 * 2,7 * 2,6 * 3,5 *
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 0,3 0,3 0,3
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 * 0,6 * 0,7 * 0,6 * 0,7 * <0,5 1,4 * 1,5 * 2,2 * 1,2 * 2,6 *
<1 - - <1 - - <1 - - <1 - - 1,3 - - 1,5 - - 1,9 - - 1,9 - - 1,6 - - <1 - - 4,4 - - 3,8 - - 5,2 - - 4,1 - - 6,5 - -

<1 <1 <1

<0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2

<2,7 - - <2,7 - - <2,7 - -

113-a 113-a 113-a 113-a 113-b 113-b 113-b 113-b 113-b 114-a 114-a 114-a 114-a 114-a 114-b 114-b 114-b 114-b 114-b
20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 12-07-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 13-09-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04 13-09-00 20-11-01 11-09-02 17-09-03 26-10-04
-9,21 tot -11,21 -9,21 tot -11,21 -9,21 tot -11,21 -9,21 tot -11,21 -1,05 tot -3,05 -1,05 tot -3,05 -1,05 tot -3,05 -1,05 tot -3,05 -1,05 tot -3,05 -10,77 tot -12,77 -10,77 tot -12,77 -10,77 tot -12,77 -10,77 tot -12,77 -10,77 tot -12,77 -1,85 tot -3,85 -1,85 tot -3,85 -1,85 tot -3,85 -1,85 tot -3,85 -1,85 tot -3,85

21 - - 19 - - 21 - - 19 - - 20 - - 19 - - 20 - - 19 - -
7,9 - - 8,0 - - 7,8 - - 8,0 - - 7,6 - - 7,6 - - 7,8 - - 7,8 - - 7,7 - - 7,7 - - 7,9 - - 7,7 - - 7,6 - - 7,7 - - 7,7 - - 7,6 - -
3700 - - 3400 - - 5200 - - 4300 - - 580 - - 560 - - 560 - - 500 - - 35000 - - 34000 - - 39000 - - 38000 - - 33000 - - 33000 - - 37000 - - 34000 - -

3,7 - - 4,0 - - 5,8 - - 5,1 - - 0,5 - - <0,5 - - 0,4 - - 0,5 - - 0,6 - - 8,1 - - 8,7 - - 9,4 - - 9,2 - - 9,3 - - 0,9 - - 0,8 - - 1,2 - - 1,2 - - 1,3 - -
<0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <2,0 - - <0,2 - - <0,2 - - <1 - - <0,2 - - <2,0 - -

<5 5,5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <50 <50 <50 8,9 <5 <50 <50 <50 <5
<0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <4 <4 <4 <0,4 <0,4 <4 <4 <4 <0,4
21 <20 <20 67 * <20 35 <20 <20 <20 <20 <200 <200 <200 78 * <20 <200 <200 <200 22

<0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2
<0,2 0,3 0,2
<0,2 <0,2 <0,2
<0,5 <0,5 <0,5
<1 - - <1 - - <1 - -

<1 <1 <1

<0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2

<2,7 - - <1 - - <1 - -



Bijlage 3: Monitoringsresultaten 2006-2010

Monster 101-a 101-a 101-a 101-b 101-b 102-a 102-a 102-a 102-b 102-b 102-b 103-a 103-a 103-a 103-a 103-b 103-b 103-b 103-b 104-a 104-a 104-a 104-a 104-b
Datum monstername 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 16-11-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 16-11-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 16-11-10 11-10-06
Filtertraject (m+NAP) -9,68 tot -11, -9,68 tot -11, -9,68 tot -11, -0,61 tot -2,6 -0,61 tot -2,6 -10,94 tot -12-10,94 tot -12-10,94 tot -12-1,64 tot -3,6 -1,64 tot -3,6 -1,64 tot -3,6 -10,93 tot -12-10,93 tot -12-10,93 tot -12-10,93 tot -12-1,33 tot -3,3 -1,33 tot -3,3 -1,33 tot -3,3 -1,33 tot -3,3 -10,95 tot -12-10,95 tot -12-10,95 tot -12-10,95 tot -12-0,16 tot -1,8

algemene parameters
Temperatuur °C 12,4 - - 12,1 - - 14,0 - - 13,2 - - 13,4 - - 11,8 - - 12,5 - - 13,7 - - 13,4 - - 13,1 - - 13,5 - - 11,6 - - 12,2 - - 12,0 - - 13,4 - - 13,2 - - 11,8 - - 12,0 - - 12,3 - - 11,8 - - 12,6 - -
Zuurgraad (pH) - 7,6 - - 7,4 - - 8,6 - - 6,9 - - 6,6 - - 7,0 - - 7,4 - - 8,1 - - 6,0 - - 7,7 - - 7,9 - - 5,6 - - 6,9 - - 7,8 - - 5,6 - - 7,1 - - 7,4 - - 6,1 - - 7,1 - - 7,8 - - 6,7 - -
Geleidbaarheid μS/cm 26000 - - 20000 - - 20000 - - 0649 - - 1310 - - 20200 - - 20000 - - 20000 - - 6580 - - 14780 - - 9650 - - 20700 - - 20000 - - 20000 - - 4120 - - 3330 - - 6190 - - 20700 - - 20000 - - 20000 - - 4310 - -

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l 2,0 - - 2,0 - - 2,4 - - 0,4 - - <0,15 - - 2,3 - - 2,6 - - 3,4 - - 9,7 - - 4,4 - - 4,8 - - 2,4 - - 3,0 - - 4,0 - - 9,1 - - 12 - - 9,5 - - 4,2 - - 6,7 - - 7,7 - - 6,4 - -
Nitraat (als N) mg N/l <0,2 - - 3,7 - - <0,2 - - <1,5 - - <0,2 - - 100 - - <0,2 - - <7,5 - - <0,2 - - <7,5 - - <0,2 - - <7,5 - - <0,2 - - <7,5 - - <0,2 - -

PAK
Naftaleen <0,05

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen <0,2
Tolueen <0,2
Ethylbenzeen <0,2
o-Xyleen <0,1
p- en m-Xyleen <0,2
Xylenen (0.7 factor) 0,21 *
Xylenen (som)
Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 0,6 - -
Aromaten BTEXN (som)

Monster 108-a 108-a 108-a 108-b 108-b 108-b 109-a 109-a 109-a 109-b 109-b 109-b 110-a 110-a 110-a 110-b 110-b 111-a 111-a 111-a 111-b 111-b 112-a 112-a
Datum monstername 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 11-10-06 14-10-08
Filtertraject (m+NAP) -10,55 tot -12-10,55 tot -12-10,55 tot -12-1,55 tot -3,5 -1,55 tot -3,5 -1,55 tot -3,5 -9,24 tot -11, -9,24 tot -11, -9,24 tot -11, -1,18 tot -3,1 -1,18 tot -3,1 -1,18 tot -3,1 -9,8 tot -11,8 -9,8 tot -11,8 -9,8 tot -11,8 -3,34 tot -5,3 -3,34 tot -5,3 -9,46 tot -11, -9,46 tot -11, -9,46 tot -11, -0,5 tot -2,5 -0,5 tot -2,5 -9,77 tot -11, -9,77 tot -11,

algemene parameters
Temperatuur °C 12,1 - - 14,1 - - 13,6 - - 13,2 - - 13,5 - - 13,4 - - 11,8 - - 12,5 - - 13,7 - - 12,5 - - 12,6 - - 12,8 - - 11,5 - - 11,7 - - 12,4 - - 11,2 - - 11,6 - - 11,2 - - 11,8 - - 13,2 - - 12,5 - - 12,8 - - 11,0 - - 11,1 - -
Zuurgraad (pH) - 6,7 - - 9,5 - - 8,4 - - 7,4 - - 9,0 - - 8,6 - - 7,5 - - 7,8 - - 8,4 - - 7,4 - - 8,0 - - 8,2 - - 8,0 - - 7,9 - - 8,5 - - 8,1 - - 8,5 - - 7,9 - - 7,31 - - 8,3 - - 7,3 - - 7,37 - - 7,7 - - 7,4 - -
Geleidbaarheid μS/cm 23100 - - 20000 - - 20000 - - 1900 - - 1350 - - 1320 - - 9200 - - 20000 - - 20000 - - 1630 - - 2040 - - 1830 - - 6020 - - 18320 - - 17620 - - 0646 - - 0940 - - 3600 - - 5190 - - 7690 - - 0294 - - 0300 - - 4150 - - 6630 - -

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l 4,6 - - 4,9 - - 37 - - 70 - - 31 - - 37 - - 23 - - 25 - - 25 - - 10,0 - - 11 - - 16 - - 12 - - 15 - - 17 - - 2,4 - - 1,8 - - 8,9 - - 7,2 - - 7,2 - - <0,15 - - 0,4 - - 7,4 - - 6,6 - -
Nitraat (als N) mg N/l <0,2 - - <7,5 - - <0,2 - - <1,5 - - 5,7 - - <7,5 - - <0,2 - - <1,5 - - <0,2 - - <7,5 - - <0,2 - - <1,5 - - <0,2 - - <7,5 - - <0,2 - - <1,5 - - <0,2 - - 36 - -

PAK
Naftaleen <0,05 <0,05

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen <0,2 <0,2
Tolueen <0,3 <0,3
Ethylbenzeen <0,3 <0,3
o-Xyleen <0,1 <0,1
p- en m-Xyleen <0,2 <0,2
Xylenen (0.7 factor) 0,21 * 0,21 *
Xylenen (som) <0,3 <0,3
Aromaten BTEX totaal (0.7 factor) 0,8 - - 0,8 - -
Aromaten BTEXN (som)



Bijlage 3: Monitoringsresultaten 2006-2010

Monster
Datum monstername
Filtertraject (m+NAP)

algemene parameters
Temperatuur °C
Zuurgraad (pH) -
Geleidbaarheid μS/cm

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l
Nitraat (als N) mg N/l

PAK
Naftaleen

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
p- en m-Xyleen
Xylenen (0.7 factor)
Xylenen (som)
Aromaten BTEX totaal (0.7 factor)
Aromaten BTEXN (som)

Monster
Datum monstername
Filtertraject (m+NAP)

algemene parameters
Temperatuur °C
Zuurgraad (pH) -
Geleidbaarheid μS/cm

macroparameters
Ammonium (als N) mg N/l
Nitraat (als N) mg N/l

PAK
Naftaleen

vluchtige koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
p- en m-Xyleen
Xylenen (0.7 factor)
Xylenen (som)
Aromaten BTEX totaal (0.7 factor)
Aromaten BTEXN (som)

104-b 104-b 104-b 105-a 105-a 105-a 105-a 105-b 105-b 105-b 105-b 106-a 106-a 106-a 106-b 106-b 106-b 107-a 107-a 107-a 107-b 107-b 107-b
14-10-08 1-09-10 16-11-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 16-11-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 16-11-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10
-0,16 tot -1,8 -0,16 tot -1,8 -0,16 tot -1,8 -10,12 tot -12-10,12 tot -12-10,12 tot -12-10,12 tot -12-1,96 tot -3,9 -1,96 tot -3,9 -1,96 tot -3,9 -1,96 tot -3,9 -10,51 tot -12-10,51 tot -12-10,51 tot -12-1,49 tot -3,4 -1,49 tot -3,4 -1,49 tot -3,4 -10,53 tot -12-10,53 tot -12-10,53 tot -12-1,5 tot -3,5 -1,5 tot -3,5 -1,5 tot -3,5

13,0 - - 12,1 - - 11,8 - - 12,5 - - 12,5 - - 12,1 - - 12,8 - - 12,3 - - 12,0 - - 13,4 - - 13,3 - - 13,5 - - 13,8 - - 13,6 - - 12,4 - - 12,8 - - 13,0 - - 13,4 - - 13,3 - - 13,7 - -
6,9 - - 7,2 - - 6,3 - - 7,8 - - 7,9 - - 5,45 - - 7,16 - - 7,1 - - 6,7 - - 7,7 - - 8,2 - - 7,0 - - 7,3 - - 8,4 - - 7,0 - - 7,4 - - 8,4 - - 6,0 - - 7,3 - - 8,3 - -
5470 - - 5360 - - 20700 - - 20000 - - 20000 - - 4500 - - 5780 - - 4570 - - 19700 - - 20000 - - 20000 - - 2540 - - 3570 - - 3120 - - 20700 - - 20000 - - 20000 - - 4390 - - 8270 - - 5800 - -

110 - - 190 - - 4,2 - - 5,1 - - 6,5 - - 8,7 - - 270 - - 240 - - 4,1 - - 5,3 - - 7,6 - - 8,7 - - 100 - - 47 - - 9,1 - - 16 - - 16 - - 6,0 - - 6,8 - - 320 - -
<15 - - <0,2 - - <7,5 - - <0,2 - - <1,5 - - 1,6 - - <7,5 - - <0,2 - - <1,5 - - <0,2 - - <7,5 - - <0,2 - - <1,5 - -

0,60 * 0,19 * <0,05 0,27 *

1,7 * 3,9 * <0,2 2,8 *
<0,2 0,35 <0,3 <0,3
<0,2 <0,2 <0,3 <0,3
<0,1 0,33 * <0,1 0,83 *
0,47 * 0,56 * <0,2 0,66 *
0,54 * 0,89 * 0,21 * 1,5 *

<0,3 1,5 *
2,5 - - 5,3 - - 0,8 - - 4,7 - -

112-a 112-b 112-b 113-a 113-a 113-a 113-b 113-b 113-b 114-a 114-a 114-a 114-b 114-b 114-b
1-09-10 11-10-06 14-10-08 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10 11-10-06 14-10-08 1-09-10
-9,77 tot -11, -1,17 tot -3,1 -1,17 tot -3,1 -9,21 tot -11, -9,21 tot -11, -9,21 tot -11, -1,05 tot -3,0 -1,05 tot -3,0 -1,05 tot -3,0 -10,77 tot -12-10,77 tot -12-10,77 tot -12-1,85 tot -3,8 -1,85 tot -3,8 -1,85 tot -3,85

13,7 - - 12,9 - - 12,8 - - 11,1 - - 12,0 - - 12,7 - - 12,6 - - 13,2 - - 13,6 - - 11,7 - - 12,0 - - 14,5 - - 12,3 - - 12,2 - - 13,4 - -
8,2 - - 7,7 - - 7,47 - - 8,0 - - 8,4 - - 8,7 - - 8,3 - - 8,8 - - 9,1 - - 7,8 - - 8,0 - - 8,5 - - 7,7 - - 8,1 - - 8,6 - -
9410 - - 0596 - - 0610 - - 2700 - - 4910 - - 5210 - - 0458 - - 0630 - - 550 - - 19900 - - 20000 - - 20000 - - 19400 - - 20000 - - 20000 - -

7,1 - - 0,2 - - <0,15 - - 0,5 - - 5,0 - - 5,1 - - 5,3 - - 0,5 - - 0,5 - - 7,0 - - 8,2 - - 9,4 - - 1,3 - - 1,2 - - 1,1 - -
<0,2 - - <1,5 - - <0,2 - - <7,5 - - <0,2 - - <1,5 - - <0,2 - - <7,5 - - <0,2 - - <7,5 - -
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Bijlage 5 

Kadastrale gegevens 

Herijking nazorg provincie Noord-Holland, 
locatie ’t Horntje te Texel 



Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: TEXEL G 613  
24-4-

2013 

 
Landsdiep DEN HOORN TEXEL 14:25:08 

Uw referentie: 210461-013 

Toestandsdatum: 23-4-2013 

 

Kadastraal object 

 
Kadastrale aanduiding: TEXEL G 613  

 
Grootte: 71 ha 14 a 6 ca 

 
Coördinaten: 113993-557750 

 
Omschrijving 
kadastraal object: 

WEGEN 

 
Locatie: Landsdiep  

 
DEN HOORN TEXEL 

  
Molwerk  

 
DEN HOORN TEXEL 

  
Pontweg  

 
DEN HOORN TEXEL 

  
Pontweg 1 A  

 
1797 SN DEN HOORN TEXEL 

  
Pontweg 2 B  

 
1797 SR DEN HOORN TEXEL 

  
Pontweg 4  

 
1797 SR DEN HOORN TEXEL 

  
Pontweg 7  

 
1797 SN DEN HOORN TEXEL 

  
Watermolenweg  

 
DEN HOORN TEXEL 

  
Z HAAKS  

 
DEN HOORN TEXEL 

 
Ontstaan op: 27-12-2010 

 
Ontstaan uit: TEXEL G 596 gedeeltelijk 

Publiekrechtelijke beperkingen 

 
KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET 
BODEMBESCHERMING (ZIE TEKENING) 

 
Zie ingeschreven tekening voor ligging 

 

Betrokken 

bestuursorgaan:  
Provincie Noord-Holland 

 
Ontleend aan: HYP4 57184/2 d.d. 11-9-2009  

 
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING) 

 
Zie ingeschreven tekening voor ligging 

 
Betrokken 
bestuursorgaan:  

De Staat (Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie) 

 
Ontleend aan: HYP4 56356/121 d.d. 5-3-2009  

 
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING) 



 
Zie ingeschreven tekening voor ligging 

 
Betrokken 
bestuursorgaan:  

De Staat (Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie) 

 
Ontleend aan: HYP4 56356/122 d.d. 6-3-2009  

 

Gerechtigde 

 
EIGENDOM 

 
De Staat (Infrastructuur en Milieu) 

 
Korte Voorhout 7  

 
2511 CW 'S-GRAVENHAGE 

 
Postadres: Postbus: 16350 

 
2500 BJ 'S-GRAVENHAGE 

 
Zetel: 'S-GRAVENHAGE 

 
Recht ontleend aan: 84 TEL00/21043 d.d. 13-7-1989  

 
Eerst genoemde object 
in brondocument: 

TEXEL G 542  

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 

 
HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010  

 
NAAMSWIJZIGING 

 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet. 
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

Stortplaats ’t Horntje is gelegen aan de noordoever van de Mokbaai op het zuidelijk deel van het eiland 

Texel. Tussen 1972 en 1991 is hier circa 300.000 ton afval gestort in een voormalige natte duinvallei. De 

stortplaats ligt binnen een Natura 2000 gebied (Duinen en Lage Land Texel).  

 

De verontreinigingssituatie is in de voorgaande jaren jaarlijks gemonitord. In 2013 is bij de monitoring een 

relatie aangetoond tussen stortplaats ’t Horntje en de ammoniumverontreiniging in het oppervlaktewater 

van de naastgelegen polder. Verontreinigd grondwater loogt uit en kwelt ten noorden van de stortplaats 

op in het oppervlaktewater. Als gevolg hiervan worden de oppervlaktewaternormen uit de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) en de actiewaarden uit het monitoringsplan overschreden. Daarnaast is binnen een Natura 

2000 gebied negatieve beïnvloeding vanuit een geval van ernstige bodemverontreiniging niet toegestaan.  

 

Naar aanleiding hiervan heeft de provincie Noord‐Holland aan ARCADIS gevraagd om een aanvullend 

onderzoek uit te voeren. 

1.2 DOELSTELLING 

Het doel van het uit te voeren aanvullend onderzoek is: 

 het vaststellen van de in het grond‐ en oppervlaktewater aanwezige concentraties van micro‐ en 

macroparameters. 

 het bepalen van de milieuhygiënische risico’s als gevolg van het voorkomen van verhoogde 

concentraties ammonium in het grond‐ en oppervlaktewater. 

 het uitvoeren van een heroverweging van de in 1996 opgestelde beschikking.  

1.3 LEESWIJZER 

Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een weergave van de beschikbare achtergrondinformatie. 

Vervolgens beschrijft hoofdstuk 3 de resultaten van de interviews met de omwonenden/eigenaren en de 

bureaustudie naar de beschikbare normen voor ammonium, de toxicologische effecten van ammonium, de 

stromingsrichting van het oppervlaktewater in de polders rondom de stort en de geldende 

natuurregelgeving op en rondom de voormalige stortplaats. Hoofdstuk 4 bevat de natuurtoets 

(beschrijving veldbezoek en ecologische kosten‐baten analyse). In hoofdstuk 5 zijn het uitgevoerde 

onderzoek en de resultaten hiervan beschreven. Tenslotte bevat hoofdstuk 6 onze conclusie met 

betrekking tot de spoedeisendheid en onze aanbevelingen voor het vervolg.   
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2 Achtergrondinformatie uit 
voorgaande onderzoeken 

2.1 BRONNEN 

De tekst van dit hoofdstuk is gebaseerd op de volgende rapporten en documenten: 

 “Nader onderzoek stortplaats ’t Horntje te Texel ‐ projectcode NH/320/002/200” (Fugro Milieu Consult 

BV, projectnummer 3014, d.d. 12 maart 1996). 

 Beschikking ernst en urgentie van de provincie Noord‐Holland (nummer 96‐515552, d.d. 12 augustus 

1996). 

 “Monitoringsplan Het Horntje Texel” (IWACO BV, projectnummer 1074340, d.d. 19 mei 1998).  

 “Voortgangsrapport 2002 ‐ Grondwatermonitoring 2002 voormalige stortplaats ’t Horntje te Texel ‐ 

NH/320/0002” (Bodemzorg, projectnummer 210023‐201, d.d. januari 2003).  

 “Herijking nazorg – Locatie ’t Horntje te Texel” (Bodemzorg, projectnummer 210461‐013, kenmerk 

HR/AvB/KV/05091/BOD, d.d. 18 oktober 2013). 

 “Monitoringsrapportage 2013 ‐ Locatie ’t Horntje te Texel (Bodemzorg, kenmerk PD/SF/08500/BOD, 

projectnummer 210023‐014, d.d. 18 februari 2014). 

 “Programma van eisen ‐ Aanvullend onderzoek voormalige stortplaats ’t Horntje, Den Hoorn, 

gemeente Texel, NH/0448/00002” van de provincie Noord‐Holland (afgestemd met de gemeente Texel 

en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), d.d. 26 februari 2014. 

De relevante informatie is weergegeven in de navolgende tekst. 

2.2 LOCATIEGEGEVENS 

Stortplaats ’t Horntje is gelegen aan de noordoever van de Mokbaai op het zuidelijk deel van het eiland 

Texel. De locatie ligt aan het Molwerk en heeft een oppervlakte van circa 3,6 hectare. De stort is gelegen in 

het Natura 2000‐gebied Duinen en Lage Land Texel, en het gebied (Schilbolsnol) is aangewezen als een 

vogel‐ en habitatrichtlijngebied. Het gebied is in eigendom van de Staat. De ligging is weergegeven in 

afbeelding 1. Voor de duidelijkheid merken wij hierbij op dat het onderzoeksgebied groter is dan de 

stortplaats zelf. 

 

De kadastrale gegevens zijn als volgt: 

Gemeente: Texel 

Sectie: G 

Perceelnummer: 613 
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Afbeelding 1. Ligging ʹt Horntje Texel 

2.3 OMGEVING STORT 

De omgeving van de stort kan als volgt worden omschreven: 

 Westen en noorden: polder Hoornder Nieuwland met daarnaast polder Prins Hendrik. 

 Noordoosten/oosten: duingebied. 

 Zuiden/zuidoosten: dijk met daarachter de Mokbaai.  

 

De polders in de omgeving van de stort zijn voornamelijk in gebruik als weidegrond. In de polders ten 

noorden van de stortplaats bevinden zich drie woningen/boerderijen op een afstand van circa 50 tot 275 

meter van de stortplaats. Door één van de boerderijen wordt een bedrijfsvoering van agrarisch 

natuurbeheer gevoerd. Dit houdt in dat gedurende een bepaalde tijd vee uit de biologische dynamische 

landbouw op het terrein graast. Het water in de sloten van de polder Hoornder Nieuwland en mogelijk de 

Prins Hendrikpolder is brak vanwege zoute kwel vanuit de Mokbaai. Door een omwonende is in 1991 

aangegeven dat het water uit de sloten om deze reden niet gebruikt wordt als drinkwater voor vee1. 

                                                                  

1 Uit het veldbezoek en de interviews die uitgevoerd zijn in het kader van het huidige onderzoek blijkt eveneens dat het 

water uit de sloten niet gebruikt wordt als drinkwater voor vee. 
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De stortplaats ligt niet in een waterwin‐ of grondwaterbeschermingsgebied.  

 

Tabel 1 geeft de hoogteliggingen van zowel de stort als de omgeving weer. 

 

Locatie Hoogte in m t.o.v. NAP 

Bovenzijde afdeklaag stort + 5,0 tot + 10,7 (gemiddeld +8,7) 

Dijk Mokbaai + 6,0 

Duinengebied  + 2,0 

Polder  ‐ 0,5   

Tabel 1 Hoogteliggingen ʹt Horntje en omgeving 

2.4 HISTORIE 

De stortplaats bevindt zich in een voormalige natte duinvallei. Tussen 1972 en 1991 is hier circa 300.000 ton 

afval gestort. Het afval is zonder bodembeschermende voorzieningen en deels in het grondwater gestort. 

De dikte van het stortpakket is variabel en bedraagt gemiddeld 7,5 meter. In 1991 is de stortplaats afgedekt 

met 0,3 meter klei en 0,7 meter zand. Volgens de gemeente Texel zijn de volgende afvalstoffen gestort: 

 Huishoudelijk afval. 

 Grof huisvuil. 

 Veegvuil, drijfvuil, marktafval. 

 Bedrijfsafval. 

 Bouw‐ en sloopafval. 

 Plantsoenvuil, snoeihout. 

 Straatkolkenspecie. 

 Wegverhardingsmateriaal, grond. 

 Kolkenslib.  

2.5 BODEMOPBOUW EN GRONDWATERBEWEGING 

Onder de stortplaats bevindt zich tot NAP ‐80 m één watervoerend pakket, bestaande uit fijne en matige 

grove zanden met wisselende doorlatendheden. Lokaal komt op een diepte van NAP ‐1 m een 

kleihoudende laag voor. Het is onduidelijk in hoeverre deze laag onder het stortpakket continu voorkomt, 

hoe dik deze laag is en of deze laag een hydrologische barrière vormt voor de verplaatsing van het 

grondwater onder het stortpakket. Mogelijk is deze laag tijdens het uitdiepen van de duinvallei, 

voorafgaand aan het storten van het afval, geheel of gedeeltelijk verwijderd.  

 

In het kader van het nader onderzoek is een geohydrologisch model opgesteld. Uit dit model blijkt dat 

regenwater in de stort infiltreert, noordwaarts stroomt en vervolgens ongeveer 200 tot 300 meter verder als 

kwelwater aan het oppervlak treedt (in de polder). In het eerste watervoerende pakket is sprake van een 

maximale horizontale stromingssnelheid van 50 meter per jaar.   

2.6 VERONTREINIGINGSSITUATIE OP BASIS VAN NADER ONDERZOEK 1996 

Het nader onderzoek is uitgevoerd volgens het zogenaamde black‐box principe. De samenstelling van het 

stortmateriaal zelf is niet onderzocht.  
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Op basis van het nader onderzoek en de eerder uitgevoerde onderzoeken wordt het volgende 

geconcludeerd: 

 Horizontale verspreiding van verontreiniging vindt plaats door middel van afstromend regenwater, 

het zijdelings uittreden van percolaat en via het watervoerende pakket. Verwacht wordt dat geen 

substantiële verspreiding plaatsvindt in zuidelijke richting, waar de stortplaats door een dijk wordt 

begrensd. 

 Het slib uit drie omliggende sloten (S1 t/m S3) is onderzocht op enkele microparameters. Hieruit blijkt 

dat het slib uit de noordelijk gelegen sloot (S2) licht verontreinigd is met PAK en EOX. Verder zijn 

geen verontreinigingen aangetroffen. 

 Het slootwater uit dezelfde sloten (F1 t/m F3), aangevuld met twee extra sloten (F4 en F5), is 

onderzocht op macroparameters. Hieruit blijkt dat het slootwater van de noordelijk gelegen sloot F4 

een relatief hoog gehalte aan ammonium (100 mg/l NH4+) en een hoge waarde voor het chemisch 

zuurstof verbruik (590 mg/l CZV) bevat. 

 Over het algemeen bevat het slootwater een hoge concentratie aan chloride en is sprake van een hoog 

geleidingsvermogen.  

 Uit het grondwateronderzoek naar macroparameters blijkt dat het grondwater uit één ondiepe peilbuis 

(nummer 2, circa 25 meter ten noorden van de rand van de stort) een relatief hoge concentratie 

ammonium en nitraat bevat, waarschijnlijk als gevolg van het percolaat van de stortplaats. Het 

grondwater uit deze peilbuis bevat ook een matig verhoogde concentratie vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen (54 μg/l, met name xylenen en benzeen). 

 Verder zijn in het grondwater uit twee ondiepe peilbuizen ten noorden van de stort (nummers 6 en 14) 

licht verhoogde concentraties vluchtige aromatische koolwaterstoffen gemeten.  

 In een minifilter (18,5 tot 19,5 m‐mv) op een afstand van circa 300 meter ten noorden van de stort is een 

licht verhoogde concentratie trichloormethaan aangetroffen (0,07 μg/l). Uit latere interpretatie blijkt dat 

het niet waarschijnlijk is dat deze licht verhoogde concentratie veroorzaakt wordt door de stort. 

 In het grondwater uit alle filters zijn licht tot matig verhoogde concentraties chroom gemeten. Deze 

zijn het gevolg van een natuurlijk verhoogde achtergrondconcentratie van chroom in de mariene 

zandige sedimenten van Texel. 

2.7 BESCHIKKING ERNST EN URGENTIE 1996 

Op 12 augustus 1996 heeft de provincie van Noord‐Holland een Wbb‐beschikking afgegeven waarin staat 

dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De Wbb‐code is NH/0448/00002. Er 

wordt gesteld dat het geval niet urgent is vanwege het ontbreken van actuele humane, ecologische en 

verspreidingsrisico’s. Wel is gesteld dat de aanwezige verontreiniging middels een monitoringssysteem 

gecontroleerd dient te worden. 

2.8 MONITORINGSPLAN 1998 

In 1998 is een monitoringsplan opgesteld om de kwaliteit van het grond‐ en oppervlaktewater van de 

polder Hoornder Nieuwland, de Prins Hendrikpolder en het duingebied ten noordoosten van de stort in 

de gaten te houden.  

 

Er is een monitoringssysteem opgezet met een monitoringslijn op een afstand van 75 tot 100 meter van de 

stort. Dit om de verontreiniging in staat te stellen stabiel van omvang te worden. Dit is een situatie waarbij 

de omvang van de verontreiniging niet meer toeneemt als gevolg van natuurlijke afbraak en 

adsorptieprocessen in de bodem. Door de ligging tussen de stort en de eerste sloten van de polder, kunnen 

grondwaterverontreinigingen (die door de kwelsituatie in de sloten terecht dreigen te komen) worden 

gedetecteerd.  
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Aanvullend op de peilbuizen uit de monitoringslijn (nummers 102 tot en met 112) is een peilbuis voor de 

woning /boerderij op een afstand van 50 meter ten westen van de stort geplaatst (nummer 101). Tenslotte 

is een referentiepeilbuis geplaatst (nummer 113). Alle peilbuizen hebben twee filterstellingen (een ondiep 

filter in het freatische grondwater tot ± 4 m‐NAP en een filter op een diepte van ± 10 tot 13 m‐NAP).  

De gidsstoffen zijn ammonium, nitraat, arseen, cadmium, zink, vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

(BTEXN) en gechloreerde koolwaterstoffen. De signaalwaarden zijn de tussenwaarden voor de 

microparameters en de achtergrondwaarden voor de macroparameters. 

2.9 RESULTATEN MONITORING 2002 

De resultaten van de monitoringsronde in 2002 geven aan dat het grondwater in 4 ondiepe peilfilters 

direct ten noorden van de stort (104b, 105b, 106b en 107b) licht verontreinigd is met benzeen, naftaleen en 

xylenen (concentraties ruim onder de tussenwaarde ofwel signaalwaarde). De concentratie 

ammoniumstikstof is op twee plaatsen ten noorden van de stort (ondiepe filters 106b en 108b) verhoogd 

ten opzichte van de achtergrondwaarde ofwel signaalwaarde). Nitraat wordt niet in het grondwater 

aangetoond.  

 

In 2002 is onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en de 

vegetatie in de polder. Dit onderzoek toonde aan dat het oppervlaktewater ten noorden van de stort 

beïnvloed wordt door de stort. Het oppervlaktewater is hier verrijkt met ammoniumstikstof, fosfaten, 

Kjeldahl‐stikstof en nitraat. De concentraties nemen naar het noorden toe snel af. Op 400 tot 500 meter ten 

noorden van de stort zijn de concentraties een factor 3 tot ruim 100 lager. Aan de west‐ en oostzijde van de 

stort is de invloed van de stort minder of niet meetbaar.  

 

De eutrofiëring van het water heeft niet geleid tot een negatieve beïnvloeding van de vegetatie omdat de 

hoge zoutconcentratie in het water het meest bepalend is voor het type vegetatie. Het gebied ten noorden 

van de stort is erg vochtig. In zeer vochtige bodems kan denitrificatie optreden doordat zuurstofarme 

condities overheersen. In dat geval kan nitraat omgezet worden in stikstofgas. Dit verklaart mogelijk de 

(door omwonenden waargenomen) gasvorming en luchtbellen in de sloten. 

 

Door Bodemzorg werd geconcludeerd dat er geen aanleiding is om sanerende maatregelen te treffen. 

2.10 HERIJKING NAZORG 2013 

Voor de locatie is gekozen voor een monitoringsstrategie waarbij sinds 2004 uitsluitend wordt gemonitord 

op enkele macroparameters (sinds 2008 enkel nog ammonium). Destijds is bepaald dat de monitoring 

wordt uitgebreid met microparameters als de concentratie ammonium sterk toeneemt. In 2008 werd in een 

aantal stroomafwaartse peilbuizen een sterke toename van de concentratie ammonium aangetoond. Op 

basis hiervan is besloten het analysepakket voor een beperkt aantal peilbuizen uit te breiden met vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen (BTEXN). Gelijktijdig is besloten om de gidsstof nitraat uit het 

monitoringsprogramma te schrappen vanwege de vaak gereduceerde omstandigheden van het 

grondwater.    

 

In 2013 is het monitoringsnetwerk en de monitoringsstrategie geëvalueerd. Omdat het ondiepe 

grondwater in stroomafwaartse richting maximaal licht verontreinigd is met de onderzochte 

microparameters en het diepe grondwater buiten het stortpakket niet verontreinigd is met de onderzochte 

microparameters, zou het in het kader van de Wet Bodembescherming niet noodzakelijk zijn om de 

monitoring voort te zetten. 
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Gezien de noordelijke grondwaterstromingsrichting vormt de lichte verontreiniging naar verwachting 

geen bedreiging voor de aan de locatie grenzende kwetsbare objecten: de Waddenzee (zuidzijde) en het 

habitatrichtlijngebied (westzijde).  

   

Gezien de gemeten concentraties ammonium in het grondwater en de eventuele invloed hiervan op de 

kwaliteit van de oppervlaktewateren in de omgeving, wordt de beëindiging van de monitoring echter 

vooralsnog niet aanbevolen. Geadviseerd wordt om in 2013 onderzoek uit te voeren naar het effect van de 

verhoogde concentraties ammonium op oppervlaktewateren in de omgeving. 

2.11 RESULTATEN MONITORING 2013 

Naast de reguliere monitoringswerkzaamheden heeft Bodemzorg een aanvullend onderzoek uitgevoerd 

om te verifiëren of de kwaliteit van het oppervlaktewater in de sloten beïnvloed is door de stort of door 

bemesting van het grasland. Op basis van de monitoringsresultaten en het aanvullend onderzoek wordt 

het volgende geconcludeerd: 

 Uit de stijghoogtegegevens blijkt dat de grondwaterstroming in zowel het ondiepe als het diepe 

grondwater noord tot noordwestelijk gericht is. Dit komt overeen met de vastgestelde 

stromingsrichting in de voorgaande jaren.  

 Ter plaatse van de stort is sprake van een infiltratiesituatie en in de noordelijk aangrenzende polder 

Hoorner Nieuwland is sprake van een kwelsituatie. Ook dit komt overeen met eerdere resultaten. 

 Op basis van de (tussen 2000 en 2013) gemeten concentraties in het grondwater uit de 

referentiepeilbuizen 113 en 114 is de achtergrondwaarde voor ammonium in het grondwater bepaald. 

Er is gekozen om hiervoor de hoogst gemeten concentratie te gebruiken. Voor het ondiepe en diepe 

grondwater is de achtergrondwaarde vastgesteld op respectievelijk 5,3 mg/l en 9,4 mg/l.  

 Uit de verkregen analyseresultaten van het ondiepe grondwater, blijkt dat in alle stroomafwaarts 

gelegen peilbuizen in 2013 verhoogde concentraties ammonium ten opzichte van de 

achtergrondwaarde zijn aangetoond. Dit komt overeen met de resultaten van de afgelopen jaren. In de 

ondiepe peilbuizen 104b, 105b en 107b zijn de concentraties ammonium het hoogst. 

 In het diepe grondwater ter plaatse van de peilfilters 107a tot en met 110a zijn hogere concentraties 

ammonium aangetoond dan de achtergrondwaarde. De gemeten concentraties zijn aanzienlijk lager 

dan die gemeten in het ondiepe grondwater en over het algemeen stabiel te noemen op basis van de 

opgebouwde meetreeks in de afgelopen jaren. 

 In 2013 is (op basis van de aanbevelingen in het voorgaande rapport en de reactie van de provincie 

Noord‐Holland op dit rapport) enkel het ondiepe grondwater ter plaatse van de peilbuizen 101b, 110b 

en 112b aanvullend geanalyseerd op vluchtige aromaten (BTEXN). Deze zijn niet aangetoond. 

 Uit het onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater blijkt dat de ammoniumconcentraties in 

drie sloten (O3, O4 en O5) respectievelijk 180, 83 en 130 mg/l zijn. De gemeten concentraties in 2013 

liggen aanzienlijk hoger dan de in 2002 vastgestelde achtergrondwaarde van 0,3 mg/l. Verder liggen de 

concentraties hoger dan de gemeten concentraties in de jaren ervoor. Er is sprake van een sterke 

fluctuatie in de tijd. Vermoedelijk komt dit door de relatief warme en droge periode waarin de 

monitoring heeft plaatsgevonden. Tijdens de bemonstering was er weinig water aanwezig in de sloten.  

 Uit de opgevraagde meetresultaten van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier blijkt dat 

de sinds 1985 maximaal gemeten concentratie ammonium in het oppervlaktewater 12 mg/l bedraagt. 

Gemiddeld liggen de concentraties tussen de 0,05 en 4,41 mg/l. De in 2013 gemeten concentraties 

liggen boven beide waarden. 



 

 

 

 

 

Aanvullend onderzoek 
Stortplaats 't Horntje Texel  

12 
 

ARCADIS 077682034:0.29 - Definitief 

      

Op basis van het aanvullend onderzoek wordt geconcludeerd dat de verhoogde concentraties ammonium 

in het oppervlaktewater en het grondwater in de peilbuizen direct ten noorden van de stort veroorzaakt 

worden door de stort en niet door bemesting. Het grondwater en het oppervlaktewater verder 

noordwaarts is niet door de stort beïnvloed. 

2.12 OVERZICHT AMMONIUMRESULTATEN 

De navolgende tabellen geven een overzicht van de analyseresultaten voor ammonium in het ondiepe 

grondwater. In principe zijn de ammoniumconcentraties weergegeven zoals die gemeten zijn tijdens de 

laatste monitoring van 2013. Vanwege de gelijkblijvende, lage concentraties ammonium (< achtergrond‐

waarde) zijn enkele peilbuizen sinds 2010 niet meer meegenomen in de monitoring. In deze gevallen is het 

monitoringsresultaat uit 2002 weergegeven. Voor de volledige meetreeksen tussen 2000 en 2013 verwijzen 

wij naar de tabellen 4.2 en 4.3 uit de monitoringsrapportage van 2013. 

 

De navolgende tabellen bevatten naast de analyseresultaten voor ammonium ook de achtergrondwaarde 

voor het ondiepe en diepe grondwater. De achtergrondkwaliteit is bepaald op basis van de gemeten 

concentraties ammonium in de referentiepeilbuizen 113 en 114. De achtergrondwaarde is gelijk gesteld 

aan de hoogst gemeten concentratie in de periode tussen 2000 en 2013, waarbij onderscheid gemaakt is 

tussen ondiep en diep grondwater. In de monitoringsrapportage van 2013 zijn alle gemeten concentraties 

in de referentiepeilbuizen weergegeven (zie tabel 4.1 uit paragraaf 4.3.1). 

 

Nummer 

peilfilter 

Filterstelling in meters ten 

opzichte van NAP 

Ammoniumconcentratie  

in mg N/l  

Jaartal meting 

101b -0,61 tot -2,61 0,4 2013 

102b -1,64 tot -3,64 7,7 2013 

103b -1,33 tot -3,33 27 2013 

104b -0,16 tot -1,84 180 2013 

105b -1,96 tot -3,96 180 2013 

106b -1,49 tot -3,49 91 2013 

107b -1,5 tot -3,5 310 2013 

108b -1,55 tot -3,55 29 2013 

109b -1,18 tot -3,18 13 2013 

110b -3,34 tot -5,34 1,6 2013 

111b -0,5 tot -2,5 < 0,15 2002 

112b -1,17 tot -3,17 < 0,15 2013 

113b -1,05 tot -3,05 1,6 2013 

114b -1,85 tot -3,85 1,5 2013 

201b -1,37 tot -3,37 16 2013 

202b -1,04 tot -3,04 11 2013 

203b 0,07 tot -1,93 0,4 2013 

204b -0,07 tot -2,07 0,2 2013 

AW  5,3  

Tabel 2 Ammoniumconcentraties in het ondiepe grondwater met toetsing aan achtergrondwaarde (rood : > 

achtergrondwaarde (AW), groen : < achtergrondwaarde(AW)) 
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Nummer 

peilfilter 

Filterstelling in meters ten 

opzichte van NAP 

Ammoniumconcentratie  

in mg N/l  

Jaartal meting 

101a -9,68 tot -11,68 2,2  2002 

102a -10,94 tot -12,94 2,7 2002 

103a -10,93 tot -12,93 3,7 2013 

104a -10,95 tot -12,95 4,2 2002 

105a -10,12 tot -12,12 4,2 2002 

106a -10,51 tot -12,51 5,3 2013 

107a -10,53 tot -12,53 17 2013 

108a -10,55 tot -12,55 36 2013 

109a -9,24 tot -11,24 24 2013 

110a -9,8 tot -11,8 17 2013 

111a -9,46 tot -11,46 9,3 2013 

112a -9,77 tot -11,77 6,4 2013 

113a -9,21 tot -11,21 0,7 2013 

114a -10,77 tot -12,77 6,5 2013 

AW  9,4  

Tabel 3 Ammoniumconcentraties in het diepe grondwater met toetsing aan achtergrondwaarde (rood : > 

achtergrondwaarde (AW), groen : < achtergrondwaarde(AW)) 
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3 Resultaten interviews en 
bureaustudie 

3.1 INFORMATIE UIT INTERVIEWS MET OMWONENDEN/ TERREINEIGENAREN 

Op woensdag 30 april zijn twee interviews gehouden met in totaal acht omwonenden/ terreineigenaren. 

Hierbij zijn de navolgende vragen gesteld: 

 Nagaan wat de verwachtingen zijn van de omwonenden. Welke behoefte hebben zij? Welke informatie 

zouden ze graag ontvangen? 

 Toelichten van stappen die wij in opdracht van de provincie Noord‐Holland nemen. 

 Het verzamelen van relevante informatie voor de bureaustudie: 

− Welke invloed heeft de stortplaats naar hun mening op de omgeving? (verslechterde 

oppervlaktewaterkwaliteit, andere vegetatie, etc.)? 

− Welke (delen van) sloten zijn volgens de omwonenden stort beïnvloed?  

− Hoe lang zijn deze effecten al zichtbaar?  

− Is de mate van beïnvloeding afhankelijk van het weer/ het seizoen (temperatuur, regenval)? 

 Aangeven aan de omwonenden welke verwachtingen niet haalbaar of niet realistisch zijn. 

 Nagaan of ze zitting willen nemen in de overleggroep die het conceptrapport bespreekt. 

 

De verslagen van beide interviews zijn toegevoegd als bijlage 7.1. Uit deze interviews zijn de vragen 

gedestilleerd die de omwonende/ eigenaren hebben ten aanzien van de stortplaats. Deze vragen zijn 

opgenomen in bijlage 7.2. 

3.2 WETTELIJK KADER EN NORMEN AMMONIUM 

3.2.1 WET BODEMBESCHERMING 

Door de aanwezigheid van een stortlaag is toepassing van de Wet Bodembescherming (Wbb) op 

voormalige stortplaatsen lastig. In Noord‐Holland is provinciaal beleid opgesteld voor omgang met deze 

voormalige stortplaatsen.  

 

Binnen de huidige regelgeving van de provincie Noord‐Holland wordt bij stortplaatsen onderscheid 

gemaakt tussen twee situaties: een passieve en een actieve situatie. Er is sprake van een actieve situatie 

wanneer een (her)ontwikkeling of een sanering in het kader van de Wet Bodembescherming plaatsvindt. 

In de passieve situatie vinden er geen wijzigingen plaats op de locatie. Wanneer sprake is van een passieve 

situatie zal de provincie in het kader van de Wbb in het algemeen niet optreden, dat wil zeggen: zij zal 

geen aanpak van de stortplaats eisen. Omdat voor stortplaats ’t Horntje sprake is van een passieve situatie, 

zou het bevoegd gezag Wbb conform het huidige beleid dus geen aanpak eisen.  
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Op 12 augustus 1996 heeft de provincie van Noord‐Holland een beschikking in het kader van de Wet 

Bodembescherming afgegeven waarin staat dat er sprake is van een geval van ernstige bodem‐

verontreiniging. De aanpak van de stortplaats “t Horntje te Texel valt daarmee binnen het kader van de 

Wet Bodembescherming.  

3.2.2 CIRCULAIRE BODEMSANERING 

Voor de omgang met historische gevallen van bodemverontreiniging zijn richtlijnen opgesteld. Deze 

richtlijnen zijn weergegeven in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, gepubliceerd op 27 juni 2013 

(nummer 16675). Onderdeel van de Circulaire bodemsanering (bijlage 1) zijn de toetsingswaarden voor 

verontreinigende stoffen. Voor grondwater zijn dit de streef‐ en interventiewaarden. Voor een aantal 

stoffen zijn geen interventiewaarden, maar indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging vastgesteld. 

 

Voor de concentratie ammonium in grondwater is geen interventiewaarde of indicatief niveau voor 

ernstige verontreiniging (INEV) vastgesteld. Net als bij andere macroparameters is sprake van een niet 

genormeerde stof. Hierop is bijlage 6 van de Circulaire Bodemsanering van toepassing. In deze bijlage is 

aangegeven dat voor niet genormeerde stoffen de onderstaande stappen kunnen worden doorlopen: 

1. Bepaling ernst en spoedeisendheid op basis van andere aanwezige stoffen waarvoor wel een 

interventiewaarde of INEV beschikbaar is. 

2. Bepaling ernst en spoedeisendheid op basis van een ad hoc SRC‐eco (ecologische Serious Risk 

Concentration), een ad hoc SRC‐humaan (humane Serious Risk Concentration) en een ad hoc 

interventiewaarde voor ammonium.  

3. Beoordeling van risico’s op basis van andere normen uit bijvoorbeeld het waterkwaliteitsbeheer, de 

meststoffenwetgeving of andere landbouwnormen (via www.wetten.overheid.nl).  

 

Ad. 1 

Omdat hier voornamelijk sprake is van een probleem als gevolg van het uittreden van ammonium, valt 

deze mogelijkheid af. 

 

Ad. 2 

Bij het RIVM is nagevraagd of reeds een ad hoc SRC‐eco, een ad hoc SRC‐humaan en/of een ad hoc 

interventiewaarde voor ammonium beschikbaar zijn. Het RIVM heeft per email op 18 en 24 april 2014 

aangegeven dat deze niet beschikbaar zijn en dat bovendien de informatie over eventuele effecten van 

ammonium in grondwater niet beschikbaar is. Daarom is het niet mogelijk om een grenswaarde afleiden. 

 

Het RIVM geeft verder aan dat de concentratie ammonium vooral relevant is voor het oppervlaktewater 

vanwege de directe toxiciteit voor vissen en de eutrofiërende werking. Voor grondwater is ammonium 

minder relevant, hoewel effecten bij de in 2013 gemeten concentraties niet kunnen worden uitgesloten. 

Welke effecten en hoe groot deze effecten zijn, is echter niet aan te geven. Data ontbreken op dit vlak en 

ook een snelle (internationale) screening geeft niet direct zicht op een bruikbare norm voor grondwater.  

 

Het RIVM stelt voor om te kiezen voor een aanpak zoals gevolgd in dit aanvullend onderzoek (vaststellen 

van kwetsbare objecten en het bepalen van de effecten hierop).   

 

Ad. 3 

Zie navolgende paragraaf 3.2.3. 
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3.2.3 WATERKWALITEITSNORMEN 

Oppervlaktewater‐MTR 

Het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) is de concentratie van een stof in water, sediment, bodem of lucht 

waar beneden geen negatief effect te verwachten is. Voor ammonia staat in de normen‐site van het RIVM  

een MTR waarde van 0,02 mg N/l. Voor ammonium bestaat geen MTR.  

 

Oppervlaktewater JG‐MKN en MAC‐MKN 

De Kaderrichtlijn water (KRW) heeft voor oppervlaktewater de termen jaargemiddelde 

milieukwaliteitsnorm (JG‐MKN) voor langdurige blootstelling en maximaal aanvaardbare concentratie 

MAC‐MKN voor kortdurende blootstelling geïntroduceerd. De milieukwaliteitsnormen die afgeleid zijn 

van de KRW zijn opgenomen in de Nederlandse regelgeving in het  “Besluit kwaliteitseisen en monitoring 

water 2009”. Daarnaast zijn er normen opgenomen in de  Regeling “monitoring KRW”. Ammonium is een 

zogeheten specifiek synthetische verontreinigende stof. 

 

De normen betreffen de som van ammonia‐N en ammonium‐N. Deze som komt ruwweg overeen met de 

gemeten ammonium concentratie (de concentratie ammonia is klein ten opzichte van de concentratie 

ammonium). Er geldt een jaargemiddelde norm (JG‐MKN (totaal) waarde) van 0,304 mg N/l en een 

maximaal aanvaardbare concentratie (MAC‐MKN (totaal) waarde) van 0,608 mg N/l. Deze waardes gelden 

bij een pH van 7,7 en een temperatuur van 15 o C. Ze komen overeen met een concentratie van ammonia 

van respectievelijk 0,004 en 0,008 mg N/l. De concentraties ammonia die horen bij de KRW normen liggen 

dus meer dan een factor 2 lager dan de eerder genoemde MTR voor ammonia. Door de KRW is de 

normstelling voor ammonia dus aangescherpt.  

 

Om een vergelijking met de norm te maken kunnen ammonium concentraties met de gemeten pH en 

temperatuur omgerekend worden naar ammoniaconcentraties en vergeleken worden met de ammonia 

concentraties die horen bij jaargemiddelde en maximaal toelaatbare norm (NH3‐N van 0,004 en 0,008 mg 

N/l, respectievelijk). Ook kan de ammoniumnorm welke geldt bij pH 7,7 en 15 o C omgerekend worden 

naar een norm bij de gemeten pH en temperatuur, waarna de ammoniumconcentratie hieraan getoetst 

wordt.  

 

Normen voor waterbodem 

Met het in werking treden van de Waterwet is er voor handelingen in of aan de waterbodem veel 

veranderd. De regulering van het beheer van de waterbodem is een integraal onderdeel van het 

watersysteembeheer. Uitgangspunt van het toetsingskader waterbodems onder de Waterwet is de 

gewenste gebiedskwaliteit. Het kader richt zich daarbij specifiek op de invloed van de kwaliteitsaspecten 

van de waterbodem op die gebiedskwaliteit. De beoordelingsmethodiek is beschreven in de “Handreiking 

Beoordelen Waterbodems” (d.d. 4 november 2010). Bijlage C van deze handreiking bevat een overzicht 

met de interventiewaarden waterbodem. Voor ammonium is geen interventiewaarde beschikbaar. 

 

Het Besluit Bodemkwaliteit bevat normen voor het nuttig toepassen van grond en baggerspecie. De 

normen betreffen maximale waarden voor stoffen in partijen bagger en grond die bestemd zijn voor 

hergebruik. Ook in het Besluit Bodemkwaliteit zijn er voor ammonium geen normen opgenomen. 
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3.3 TOXISCHE EFFECTEN VAN AMMONIUM OP AQUATISCHE ORGANISMEN 

Toxische stof 

Een toxische stof is een stof die een nadelig effect kan veroorzaken in een biologisch systeem en daarbij 

haar structuur of functie aantast of de dood veroorzaakt. Toxiciteit is een relatieve eigenschap die 

weergeeft dat een chemische stof de mogelijkheid heeft om een schadelijk effect bij een levend organisme 

te veroorzaken. De toxiciteit is de functie van de concentratie, de samenstelling/eigenschappen van de stof 

en de duur van de blootstelling.  

 

Ammonium ammonia en ammoniak 

Ammonium wordt gerekend tot een anorganische toxische stof. De omzetting van organisch gebonden 

stikstof en ammoniumstikstof (de som is Kjeldahl‐stikstof) via nitriet en nitraat vereist zuurstof. Hoge 

ammonium stikstofgehalten duiden op de invloed van lozingen en/of de invloed van uit‐ en afspoeling 

van meststoffen. Vooral in de winter kan het gehalte aan ammonium oplopen, omdat de bacteriële 

omzetting van ammonium in nitraat temperatuur gevoelig is. Ammonium (NH4+) en ammonia (NH3) zijn 

beiden aanwezig in een chemisch evenwicht; de evenwichtsreactie is ondermeer afhankelijk van de 

temperatuur en de zuurgraad (pH). Ammonia is de opgeloste vorm van ammoniak, een kleurloos, 

prikkelend gas dat goed oplost in water.  

 

In brakke wateren kunnen ammoniumconcentraties oplopen. De binding van ammonium aan het 

sediment is laag in brakke wateren door de competitie van ammonium met de hoge concentraties aan 

andere kationen in het water. 

 

Vissen 

Ammonia en nitriet zijn voor tal van organismen giftig en kunnen leiden tot vissterfte.  In het algemeen 

blijken watervlooien en vissen de meest gevoelige organismen voor de giftigheid van met name opgelost 

ammoniakgas. De giftigheid van ammonia voor vissen en watervlooien treedt op vanaf 0,15 milligram per 

liter ammonia.  

 

Aangezien ammonium een elektrische lading met zich meedraagt, zal het veel moeilijker zijn om door te 

dringen door biologische barrières. Ammonia kan veel gemakkelijker penetreren. Naarmate de 

concentratie aan giftig ammonia in het water stijgt, zal steeds meer van deze stof zich verplaatsen naar het 

bloed van bijv. vissen. Dit proces zorgt ervoor dat de giftige moleculen de organen bereiken en de cel‐

huishouding aldaar aantast. Dit is vooral funest voor het centrale zenuwstelsel. Daarnaast heeft ammonia 

ook een direct etsend effect op kieuwen en huid van vissen. Dit leidt tot verdikkingen van de secundaire 

kiewlamellen en het creëert een overmatige productie van slijm. Chronisch lage gehalten aan ammonia 

verlagen het immunsysteem van vissen. Hogere gehaltes zijn fataal. 
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Waterplanten 

Bij een hogere pH waarde wordt ammonium omgezet in ammonia. Ammonium is een ideale meststof en 

is niet giftig voor waterplanten. Het grootste gedeelte van ammonium wordt opgenomen in de organische 

verbindingen in de wortel zoals aminozuren en amiden. Daarentegen is ammonia, zelfs in kleine 

hoeveelheden, zeer giftig voor planten. Enkele plantensoorten slaan ammonium als voedselreserve op in 

hun bladeren. Dit opgeslagen ammonium kan door wijziging in de zuurgraad gedeeltelijk omgezet 

worden in ammonia. Het gevolg is dat de planten zich zelf van binnen uit vergiftigen, de planten 

verslijmen. Voor eendenkroos is het effect van ammonium en ammonia gedetailleerd onderzocht. De 

groeisnelheid van eendenkroos  neemt bij lage pH  (en ammonia concentraties) lineair af met de 

ammonium concentratie (ca. 30% afname bij 200 mg/l NH4‐N). Bij hogere pH nemen de ammonia 

concentraties toe vanaf een ammonia concentratie van 1 mg/l NH3‐N wordt deze bepalend voor de 

groeisnelheid. We zien hier een afname van 20% bij 3 mg/l en helemaal geen groei meer bij 8 mg/l 

ammonia.  

 

Eutrofiering 

Algen kunnen sneller groeien wanneer er veel voedingsstoffen of nutriënten zoals stikstof en fosfaat 

aanwezig zijn in het water. Stikstofverbindingen zijn belangrijke voedingsbronnen voor algengroei. 

Nitraat en ammonium‐stikstof zijn voor algen direct opneembaar. Een kleine toename in biomassa van de 

algen heeft een negatief effect op het ecosysteem en kan leiden tot vertroebeling van het water. Wanneer 

de algen sterven worden ze afgebroken door bacteriën die hiervoor zuurstof gebruiken uit het water zodat 

het water tijdelijk zuurstofloos kan worden. En dit kan in het ergste geval leiden tot de dood van vele 

aquatische organismen. 

 

Voor de beschrijving van deze effecten zijn onder andere de volgende literatuurbronnen en websites 

geraadpleegd:  

 Körner, S, S.K. Das, S. Veenstra & J.E. Vermaat, 2001. The effect of pH variation at the 

ammonium/ammonia equilibrium in wastewater and its toxicity to Lemna gibba. Aquatic Botany 71, 

71‐78. 

 MIRA Themabeschrijving Kwaliteit oppervlaktewater (www.milieurapport.be). 

 Thomann & Mueller, 1987. Principles of Surface Water Quality Modeling and Control, Harper & Row 

Publ.ISBN 0‐06‐350728. 

 http://www.pondlibrary.com/vijverwater/artikel/156/ammonia‐giftige‐vijand.htm. 

 http://www.rws.nl/water/natuur_en_milieu/waterkwaliteit/aqualarm/meetsystemen/chemisch_fysisch/

ammonium/. 
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3.4 ECOLOGIE 

Middels een bureaustudie is in beeld gebracht wat de ligging van het onderzoeksgebied is ten opzichte 

van beschermde gebieden in het kader van Natura 2000 (N2000) en van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS). Op basis hiervan is bepaald in hoeverre de natuurdoelstellingen worden gehaald. Daarnaast is een 

bureaustudie uitgevoerd om in beeld te brengen welke beschermde soorten in het kader van de Flora‐ en 

faunawet (Ff‐wet) zich mogelijk in en nabij de onderzoekslocatie bevinden. In onderstaande paragrafen is 

een beschrijving voor het huidige onderzoekgebied per onderdeel opgenomen. Zie Bijlage 5 voor de 

wettelijke‐ en beleidskaders omtrent de beschermde gebieden en beschermde soorten.  

 

Voor de bureaustudie zijn diverse literatuurbronnen en websites gebruikt, zoals: 

 Arts, G., J. Van der Kolk, J. Janse & L. Van Liere, 2002: Sloten, in: Van Liere, E. & Jonkers, D.A., 2002. 

Watertypegerichte normstelling voor nutriënten in oppervlaktewater. RIVM, rapport nr. 

703715005/2002. 

 Berendsen, H.J.A., 2008. Landschap in delen. Overzicht van de geofactoren. Fysische geografie van 
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3.4.1 NATURA 2000 

De voormalige stortlocatie ligt in het Natura 2000‐gebied ‘Duinen en Lage Land Texel’. Dit Natura 2000‐

gebied is aangewezen als speciale beschermingszone binnen zowel de Vogel‐ als Habitatrichtlijn, zie ook 

Figuur 1. Daarnaast grenst het duin waarin de voormalige stortlocatie ligt (Schilbolsnol genaamd) aan de 

zuidzijde aan een dijk waarachter het Natura 2000‐gebied de ‘Waddenzee’ is gelegen. De 

instandhoudingsdoelstellingen waarvoor deze gebieden zijn aangewezen, zijn opgenomen in Bijlage 6. 

 

In de Schilbolsnol (29 ha) komen de habitattypen grijze duinen (H2130) en duinheide met kraaihei (H2140) 

voor. Dit gebied is na een wijziging in de begrenzing van het Habitatrichtlijngebied opgenomen in het 

besluit wegens het voorkomen van voorgenoemde habitattypen. De duinen lagen toen al binnen de 

begrenzing van het Vogelrichtlijngebied. Het dijklichaam aan de zuidzijde van Schilbolsnol behoort niet 

tot het leefgebied van de vogels waarvoor het gebied is aangewezen (Besluit Natura 2000‐gebied Duinen 

en Lage Land Texel). 

 

 

Figuur 1: Ligging van de stortplaats (oranje contour) en sloot met ammonium (rode contour) ten opzichte van de 

Natura 2000‐gebieden Duinen en Lage Land Texel en de Waddenzee (geel gearceerd) (kaartmachine Ministerie van EZ). 

3.4.2 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

Voor het monitoren van de kwaliteit van de natuur in Nederland is door het Rijk, de provincies en 

beheerders een systeem ontwikkeld. Daarin worden natuurbeheertypen gebruikt als sturingsinstrument 

op landelijk en regionaal niveau. Afspraken over natuurbeheer, ruimtelijke ontwikkeling en milieu 

kunnen aan de hand hiervan op elkaar worden afgestemd en op deze manier kan de beoogde 

natuurkwaliteit worden gerealiseerd. De indeling voor de verschillende natuurbeheertypen is op basis van 

abiotische condities van de natuur en zijn bedoeld voor de aansturing van het beheer ervan (Index Natuur 

en Landschap).  
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De voormalige stortlocatie en de directe omgeving maken onderdeel uit van de EHS. Er kan niet worden 

uitgesloten dat bermen buiten deze begrenzing liggen, er wordt daarom vanuit gegaan dat de sloten die 

binnen het huidige onderzoekgebied vallen, eveneens binnen de begrenzing van de EHS liggen. De 

natuurbeheertypen die gelden voor de onderzoeklocaties zijn de volgende (zie ook Figuur 2):  

 N08.02 Open duin 

 N10.02 Vochtig schraalland 

 N05.01 Moeras 

 

 

 

Figuur 2: Ligging van de stortlocatie (oranje contour) en sloot met ammonium (rode contour) ten opzichte van de EHS, 

zie de legenda voor de weergegeven beheertypen (Natuurbeheerplan 2014 Provincie Noord‐Holland). 

3.4.3 BESCHERMDE SOORTEN: FLORA- EN FAUNAWET 

In Tabel 4 in paragraaf 4.1.2 is een overzicht gegeven van het voorkomen van beschermde soorten volgens 

de Ff‐wet op de onderzoekslocatie (voormalige stort en sloten) en de directe omgeving. Deze tabel is 

ingevuld op basis van het bureauonderzoek en is na het veldbezoek aangevuld in de kolom daarnaast. In 

deze tabel wordt daarnaast per soortgroep weergegeven wat de functie van het plangebied en directe 

omgeving is. 
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3.4.4 ECOLOGISCHE DOELSTELLINGEN OPPERVLAKTEWATERSYSTEEM 

In het Waterplan van Provincie Noord Holland 2010‐2015 worden de kaders van het regionale 

waterbeheer in Noord Holland beschreven. Een van de kaders voor het waterbeheer is de Kaderrichtlijn 

Water. In dit kader zijn er KRW waterlichamen vastgesteld. Er gelden verschillende eisen voor zo’n 

waterlichaam. De sloten ten noorden van de stortplaats zijn echter geen onderdeel van een KRW 

waterlichaam. Ook beïnvloeden zij geen KRW oppervlaktewaterlichaam. Voor niet KRW waterlichamen 

(overig water) gelden de chemische doelstellingen van de KRW.  Daarnaast worden de MTR waardes 

gebruikt als richtlijn voor overige stoffen. De ecologische KRW doelen voor overig water zijn op dit 

moment nog niet vastgesteld. Ecologische doelen zijn per watertype verschillend. De sloten ten noorden 

van de stortplaats kunnen vanwege hun ligging en eigenschappen ingedeeld worden als KRW watertype 

M30, zwak brakke wateren. De ecologie en ecologisch ondersteunende parameters kunnen vergeleken 

worden met de ecologie en de ondersteunende parameters van een natuurlijke referentiesituatie van dit 

watertype. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat doelstellingen van niet natuurlijke 

wateren lager uitvallen dan die van natuurlijke wateren.  

 

Naast bescherming vanwege KRW doelstellingen is gekeken of voor de sloten ten noorden van stortplaats 

andere extra bescherming nodig is. Deze kleine oppervlaktewateren vallen niet onder de zogenaamde 

ecologisch waardevolle wateren, de waterparels, welke in het waterplan van Provincie Noord Holland zijn 

aangegeven.  Ook vallen de sloten niet onder de officiële zwemwateren die moeten voldoen aan de eisen 

uit de Europese zwemwaterrichtlijn. Wateren die hieraan moeten voldoen zijn in het waterplan van 

Provincie Noord Holland aangegeven.  

3.5 STROMINGSRICHTING OPPERVLAKTEWATER  

Onderstaande figuur toont de stromingsrichtingen in de sloten ten noorden van de stortplaats. De 

gegevens zijn verkregen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

 

Figuur 3 Stromingsrichting van het oppervlaktewater 
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4 Quickscan natuur 

4.1 VELDBEZOEK  

Het veldbezoek is uitgevoerd op 30 april 2014 door mevrouw P.J.M.C. de Ridder en mevrouw  

A.M.A.J. Beerens, beide ecoloog van ARCADIS. Het onderzoek bestond uit het uitvoeren van een 

habitatgeschiktheidsbeoordeling. Dit is een veldonderzoek waarbij op basis van de fysieke kenmerken van 

het onderzoeksgebied een indicatie wordt gegeven van het voorkomen van beschermde plant‐ en 

diersoorten.  

Op basis van dit veldonderzoek is een beschrijving van de locatie gegeven, zie onderstaande paragraaf. 

Hierdoor kan een inschatting worden gemaakt van een mogelijke invloed van de verontreiniging van de 

voormalige stortlocatie op de aanwezige natuurwaarden. Daarnaast is tijdens het veldbezoek globaal 

geïnventariseerd of‐ en welke soorten (mogelijk) in en om de onderzoek locatie aanwezig zijn. Hierbij is 

aandacht besteed aan alle relevante soortgroepen en is beoordeeld of mogelijk standplaatsen, 

verblijfplaatsen, voortplantingsplaatsen of leefgebieden binnen of in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie aanwezig zijn, zie hiervoor paragraaf 4.1.2.  

4.1.1 LOCATIEBESCHRIJVING 

Tijdens het veldbezoek zijn zowel de voormalige stortplaats, als de sloten in de directe omgeving hiervan 

bezocht, zie Figuur 4. De nummers in deze figuur corresponderen met de foto’s in figuur 5. Dit betreffen 

foto’s van het veldbezoek. Hieronder is het onderzoekgebied beschreven op basis van het veldbezoek. 

 Stortplaats: De voormalige stortplaats (foto’s 1 en 2) is het verhoogde deel in de Schilbolsnol. Dit 

gebied heeft een verruigde vegetatie met verschillende soorten van struweel. Door de kleilaag die op 

het stort is aangebracht, zijn vochtige omstandigheden ontstaan waardoor er ook riet op de stortplaats 

groeit (foto 1). Het groen op de voormalige stortplaats betreft goed ontwikkelde natuur dat met name 

voor verschillende soorten vogels geschikt leefgebied vormt. Direct naast het verhoogde gedeelte 

verandert de vegetatie abrupt in een vegetatie die typisch is voor een duingebied, met onder andere 

heide en grassen. Struweel is hier nog maar incidenteel aanwezig (foto 2: links; voormalige stortlocatie, 

rechts; omgeving).  

 Sloten: De sloten zijn onderverdeeld in drie verschillende zones: 

− Sloten noordoostelijk van Schilbolsnol; deze sloten zijn gezien de eerdere observaties niet stort 

beïnvloed. In deze zone zijn een tweetal sloten aanwezig die zijn bezocht, namelijk de sloten met 

nummers 3 en 4. De westelijke sloot (foto 3) heeft alleen aan het uiteinde (zuidelijk) een grijsachtige 

kleur, er groeit rietvegetatie. De oostelijke sloot (foto 4) heeft een normale kleur en ook hierin groeit 

rietvegetatie. Op het veld direct grenzend aan deze sloot (oostelijk) groeien verspreid over het veld 

gevlekte orchideeën.  
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− Sloten ten westen van Schilbolsnol (nummer 5 en 6); deze sloten zijn gezien de eerdere observaties 

niet stort beïnvloed. De sloot die noordelijk langs de Molwerk loopt, is geheel grijsachtig van kleur 

en heeft een ammoniakgeur, voornamelijk aan de uiteinden (ter plaatse van duikers) (foto 5). Er 

groeit geen vegetatie in de sloten en er komen enkele kleine garnalen in voor, wat een indicatie is 

dat het zout water betreft. Ammoniak & Sulfide geur is vaak een natuurlijk verschijnsel bij 

voedselrijkdom en anaerobe omstandigheden. Bij de slootuiteinden zijn de omstandigheden 

anaeroob. Dit verminderd denitrificatie, waardoor natuurlijk ammonium op kan hopen. Wanneer 

de sloot beïnvloedt is door zeewater (hoge pH) dan ligt het ammonium‐ammonia evenwicht aan de 

ammonia kant en kan er ammoniak vervluchtigen uit de sloot. De sloot welke loodrecht op deze 

zoute sloot is gelegen (nummer 6), heeft deels ook een grijsachtige kleur. Dit lijkt minder te worden 

naarmate de sloot richting het noorden wordt gevolgd (foto 6). Het riet groeit hier op de oever, niet 

in het water. 

− Sloten aan de Watermolenweg (ten noorden van de Schilbolsnol) (nummers 7 en 8); deze sloten zijn 

naar verwachting stort beïnvloedt. De aangetroffen ammonium concentraties in de peilbuizen 

geven een noordelijke stroming aan vanuit de stort. De sloot welke ten oosten van deze weg loopt 

heeft eveneens een grijsachtige kleur en heeft voornamelijk aan de uiteinden (ter plaatse van 

duikers) een ammoniakgeur (foto 7). De rietvegetatie groeit op de oevers maar niet in het water. De 

sloot ten westen van de weg ziet er op het oog beter uit. Dit kan komen doordat een van de 

bewoners aan de Molwerk het peil van deze sloot ter hoogte van zijn woning hoog houdt. Opzet 

van het peil zal kwel richting de sloot verminderen waardoor de kans dat zoute kwel of kwelwater 

vanuit de stort de sloot bereikt verminderd (foto 8). Ter hoogte van foto 8 (= OW 9) groeit de 

rietvegetatie op de oevers en ook in het water en is kroos in het water aanwezig. Naarmate de sloot 

meer richting het zuiden (richting stort) wordt gevolgd (binnen de rode contour in Figuur 4), krijgt 

ook deze een grijsachtige kleur, een ammoniakgeur aan de uiteinden en minder vegetatie in de sloot 

zelf. 

− De meest zuidelijke sloot die loodrecht op de Watermolenweg staat, aan de westzijde, heeft ook een 

grijsachtige kleur. Deze staat vol met riet en de sloot lijkt in een verlandingsstadium te verkeren. 

 

 

  

Figuur 4: Ligging van de stortplaats (oranje contour) en sloot met ammonium (rode contour). De rode cijfers verwijzen 

naar de foto’s in Figuur 5 (Cyclomedia). 
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Figuur 5: Foto‐impressie van de voormalige stortlocatie en sloten in de omgeving, zie Figuur 4 voor de locatie waar de 

foto’s zijn genomen.  
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4.1.2 VOORKOMEN BESCHERMDE SOORTEN 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het voorkomen van beschermde soorten volgens de Ff‐wet op 

de onderzoekslocatie (voormalige stort en sloten) en de directe omgeving. Daarnaast is per soortgroep 

weergegeven wat de functie van het gebied en de directe omgeving is. Naar aanleiding van het 

veldbezoek zijn de sloten met grijsachtig water en een ammoniakgeur apart opgenomen onder de locaties. 

Deze zijn apart beoordeeld op basis van geschiktheid voor de verschillende soortgroepen. De gegevens uit 

de tabel geven een beeld van de ecologische waarde van de locatie. Daarnaast kunnen deze als input 

worden gebruikt voor de beoordeling van mogelijke effecten op soorten door het uitvoeren van 

herstelmaatregelen. 

Tabel 4: Voorkomen en functie leefgebied van beschermde soorten op en rond de onderzoekslocatie per relevante 

soortgroep.  

Soortgroep Locatie Bureauonderzoek Veldbezoek Conclusie 

Flora Voormalige 
stort 

De vegetatie op de 
Schilbolsnol bestaat uit een 
verruigde vegetatie met 
onder andere soorten als 
duindoorn, vlier, wilg en 
grote delen begroeid met 
riet (veroorzaakt door een 
kleipakket aangebracht op 
de stort) (Skor, 2012). 

Er komen een aantal 
beschermde 
plantensoorten (Tabel 1 Ff-
wet) op de locatie voor, 
onder andere: grasklokje 
en grote kaardenbol 
(waarneming.nl). 

 

De vegetatie op de 
voormalige stortplaats 
bestaat uit een verruigde 
vegetatie met onder andere 
soorten als bereklauw, 
duindoorn, meidoorn, vlier, 
braam, zegge, distel, 
hondsdraf, wilgenroosje, 
holpijp, ereprijs, fluitenkruid 
en delen met riet. De 
beschermde grote kaardenbol 
is waargenomen. Overige 
voorkomende soorten zijn 
niet beschermd en zwaarder 
beschermde soorten worden 
niet verwacht. 

Direct naast het stort is een 
minder ruige vegetatie 
aanwezig met voornamelijk 
gras en soorten als heide, 
eikvaren, zandzegge, 
muizenoor, margriet en 
korstmos. 

De 
aanwezigheid 
van (licht) 
beschermde 
plantensoorten 
is niet 
uitgesloten. 

Sloten Ten noorden van het stort 
(slootkanten en grasland) is 
in 2002 het voorkomen van 
indicatorsoorten voor een 
open, vochtige, 
voedselrijke, eventueel 
brakke tot zilte en 
eventueel kalkhoudende 
grond vastgesteld, met 
onder andere: riet, 
paardenbloem, 
zilverschoon, witte of rode 
klaver, akkerdistel, smalle 
weegbree, witte dovenetel, 
harig wilgenroosje, 
knolboterbloem, veldzuring 
en gras. Het vegetatietype 
werd gekenmerkt als 
grasland met voornamelijk 
een goed ontwikkelde 
kruidlaag. 

Het voorkomen van 
beschermde 
plantensoorten wordt hier 
niet verwacht. 

Langs de sloten komen 
algemene soorten voor met 
onder andere riet en 
bereklauw en soorten zoals 
hiernaast beschreven. Ten 
noorden van de Schilbolsnol 
komen op het veld oostelijk 
van de sloot verspreid 
gevlekte orchideeën voor 
(Tabel 2 Ff-wet). 

In de sloten met grijsachtig 
water en een ammoniakgeur 
groeit geen vegetatie, het riet 
groeit hier op de oever tot het 
water, maar niet in het water. 
Mogelijk is de grijze kleur 
gerelateerd aan het 
zoutgehalte van de sloot. Bij 
een hoog zoutgehalte, is de 
kans groot dat de pH ook 
hoger ligt. Bij hoge pH 
(zeewater heeft pH 8,5) 
komen hogere concentraties 
ammonia voor en kunnen 
deze gemakkelijker 

De 
aanwezigheid 
van 
beschermde 
plantensoorten 
in de sloten is 
uitgesloten.  

De 
aanwezigheid in 
de directe 
omgeving 
(graslanden) is 
niet 
uitgesloten. 
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Soortgroep Locatie Bureauonderzoek Veldbezoek Conclusie 

vervluchtigen. De grijze kleur 
vinden we terug in zowel stort 
beïnvloedde als niet stort 
beïnvloedde sloten. 

Door de voedselrijkheid van 
het water worden hier geen 
beschermde soorten 
verwacht. 

 

(Broed)vogels Voormalige 
stort 

Het plangebied is geschikt 
als broedlocatie voor 
verschillende vogels van 
gras, duinen, ruigte en 
struweel zoals: grasmus, 
graspieper, rietgors, merel, 
braamsluiper, houtduif, 
kneu en rietzanger 
(waarneming.nl; Skor, 
2012). 

De locatie is geschikt voor 
vogels van struweel en ruigte. 
Koolmees en houtduif zijn 
waargenomen. Direct naast 
het stort is de vegetatie 
geschikt voor vogels van gras 
en duinen.  

De locatie is geschikt voor 
broedvogels met jaarrond 
beschermde nesten zoals 
velduil en kiekendief. Een 
kiekendief broedt in de 
omgeving van de voormalige 
stortlocatie (mondelinge 
mededeling omwonende). 

De 
aanwezigheid 
van algemene 
broedvogels en 
broedvogels 
met jaarrond 
beschermde 
nesten is niet 
uitgesloten. 

 

Sloten De sloten en directe 
omgeving zijn geschikt voor 
verschillende water- en 
weidevogels zoals wilde 
eend, grauwe gans, 
rotgans, blauwe reiger, 
tureluur, steenloper, wulp 
en grutto. 

In de sloten zijn geen vogels 
waargenomen. Op de 
weilanden is onder andere 
bergeend waargenomen. 
Deze en de directe omgeving 
zijn geschikt voor water- en 
weidevogels zoals hiernaast 
beschreven. 

De sloten en directe 
omgeving zijn geschikt als 
foerageergebied voor 
broedvogels met jaarrond 
beschermde nesten, 
geschikte nestlocaties 
ontbreken. 

De 
aanwezigheid 
van algemene 
broedvogels is 
niet 
uitgesloten. 

De 
aanwezigheid 
van nestlocaties 
voor 
broedvogels 
met jaarrond 
beschermde 
nesten is 
uitgesloten, 
foerageergebied 
is niet 
uitgesloten. 

 Sloten met 
grijsachtig 
water en een 
ammoniakgeur 

 De sloten met grijsachtig 
water en een ammoniakgeur 
lijken minder geschikt als 
leefgebied. 

 

In de 
verontreinigde 
sloten is de 
aanwezigheid 
uitgesloten. 

Grond-
gebonden 
zoogdieren 

Voormalige 
stort 

Waargenomen soorten: 
haas en konijn (beide Tabel 
1 Ff-wet) (waarneming.nl). 

 

Algemene soorten als haas 
en konijn komen op beide 
locaties voor. Op het 
voormalige stort is een 
konijnenhol waargenomen.  

Ter plaatse van de directe 
omgeving van de sloten zijn 
konijnen waargenomen.  

De 
aanwezigheid 
van algemene 
grondgebonden 
zoogdieren is 
niet 
uitgesloten. 

Directe 
omgeving 
sloten 

Vleermuizen Voormalige 
stort 

Gewone dwergvleermuis 
(Tabel 3 Ff-wet) komt voor 
ter hoogte van de 
onderzoeklocatie 
(Telmee.nl). 

De sloten vormen geschikt 
foerageergebied voor 
vleermuissoorten zoals 
hiernaast genoemd. Er zijn 
geen geschikte bomen als 
verblijfplaatsen aanwezig.  

De 
aanwezigheid 
van vleermuizen 
is niet 
uitgesloten. 

Sloten 

 Sloten met 
grijsachtig 

 Gezien het ontbreken van 
insecten boven de sloten 

De 
aanwezigheid is 
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Soortgroep Locatie Bureauonderzoek Veldbezoek Conclusie 

water en een 
ammoniakgeur 

vormen deze geen geschikt 
foerageergebied. 

uitgesloten. 

Amfibieën en 
reptielen 

Voormalige 
stort 

De locatie ligt in het 
verspreidingsgebied van 
algemene soorten 
amfibieën (Tabel 1 Ff-wet): 
kleine watersalamander en 
bruine kikker, en in dat van 
zwaar beschermde soorten 
(Tabel 3 Ff-wet): 
rugstreeppad en heikikker 
(Ravon.nl). 

De onderzoek locatie ligt 
niet in het 
verspreidingsgebied van 
reptielensoorten (Ravon.nl) 

Algemene soorten als bruine 
kikker komen mogelijk voor in 
de sleuven langs het 
voormalige stort.  

Er is geen geschikt habitat 
aanwezig voor zwaarder 
beschermde soorten. 

De 
aanwezigheid 
van algemene 
soorten 
amfibieën is 
niet 
uitgesloten. 

Sloten Algemene soorten als bruine 
kikker en kleine 
watersalamander komen 
mogelijk voor in de sloten.  

 Sloten met 
grijsachtig 
water en een 
ammoniakgeur 

 De sloten met grijsachtig 
water en een ammoniakgeur 
lijken minder geschikt als 
leefgebied. 

De 
aanwezigheid 
van algemene 
soorten 
amfibieën is 
uitgesloten. 

Vissen Voormalige 
stort 

Geen informatie over het 
voorkomen van 
beschermde vissoorten 
gevonden. 

Er is geen geschikt habitat 
aanwezig. 

De 
aanwezigheid 
van vissen is 
uitgesloten. 

Sloten Er zijn geen vissen 
waargenomen in de sloten. 
Het voorkomen van 
beschermde soorten wordt 
hier op basis van 
verspreidingsgegevens niet 
verwacht.  

Overige 
soorten 

Voormalige 
stort 

Verschillende soorten 
vlinders komen in de 
omgeving voor (niet 
beschermd onder Ff-wet) 
(waarneming.nl). 

Beide locaties zijn geschikt 
als leefgebied voor 
verschillende soorten 
vlinders, het voorkomen van 
beschermde soorten wordt 
niet verwacht.  

De 
aanwezigheid 
van overige 
soorten is 
uitgesloten. 

Sloten 

4.2 EKBA – ECOLOGISCH RISICO 

Op grond van beschermde natuurwaarden vanuit natuurwet‐ en regelgeving wordt in deze paragraaf 

bepaald of er aanleiding is de bodemverontreiniging aan te pakken. Op basis van de bovenstaande 

gegevens, volgt in deze paragraaf een ecologische kosten‐baten analyse2 (EKBA). Hiermee is het mogelijk 

een inschatting te maken van mogelijk negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden als gevolg  van 

de verontreiniging. Dit wordt gedaan op basis van een bepaling van de ecologische noodzaak en het 

ecologisch nut om de aanwezige verontreiniging aan te pakken door het uitvoeren van herstel‐ of 

saneringsmaatregelen. Deze noodzaak en het nut bestaan mogelijk naar aanleiding van de aanwezige 

natuurdoelstelling (Natura 2000 en EHS: noodzaak) en de eventuele mogelijkheid de natuurwaarde van 

de locatie te verhogen (nut). 

  

                                                                  

2 De EKBA is een methode van ARCADIS om op een efficiënte en praktische wijze te beoordelen of mogelijk negatieve 

effecten naar aanleiding van de aanwezige verontreiniging, aanleiding geven deze aan te pakken, vanuit vigerende 

natuurwet‐ en regelgeving en beleid en gestelde natuurdoelen voor onderhavige onderzoeklocatie.   
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Hiertoe wordt in onderstaande paragraaf beschreven wat kwetsbare objecten zijn; en welke (beschermde) 

natuurwaarden aanwezig zijn. Vervolgens wordt beschreven wat mogelijke toxische effecten van 

ammonium op deze objecten zijn. In de volgende paragraaf 4.2.2 wordt beschreven hoe 

herstelmaatregelen mogelijk kunnen leiden tot een verhoging van de ecologische waarde van de locatie en 

directe omgeving daarvan. Hiertoe wordt ook de aanwezigheid van eventueel andere (limiterende) 

factoren beschreven die er voor zorgen dat natuurdoelen niet gehaald worden. 

Voor deze beschrijvingen wordt gebruik gemaakt van de informatie uit de bureaustudie en het 

veldbezoek. Wij gaan er hierbij van uit dat alleen ammonium aanwezig is als probleemstof.  

4.2.1 ECOLOGISCHE NOODZAAK 

4.2.1.1 NATUURWAARDEN 

De aanwezigheid van gevoelige natuurwaarden (habitattypen en/of soorten), zoals deze beschreven staan 

in de instandhoudingsdoelstellingen of natuurdoelen van Natura 2000 en EHS, kan aanleiding geven tot 

herstelmaatregelen. Deze aanleiding bestaat wanneer het doel niet bereikt kan worden omdat de 

aanwezige verontreiniging dit in de weg staat3. 

 

Voormalige stort: Natura 2000 & EHS 

Zoals beschreven in paragraaf 3.4.1 is het duingebied de Schilbolsnol aangewezen als speciale 

beschermingszone in het kader van zowel de Vogel‐ als de Habitatrichtlijn en behoort het tevens tot de 

EHS. De twee habitattypen waarvoor het duingebied is aangewezen met bijbehorende 

instandhoudingsdoelstelling (N2000) zijn:  

 H2130 *Grijze duinen: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit 

 H2140 *Duinheiden met kraaihei: behoud oppervlakte en kwaliteit 

Beiden zijn opgenomen als prioritaire habitattypen (*).Voor de grijze duinen geldt een kernopgave van 

uitbreiding en herstel van de kwaliteit van de duinen, ook als habitat van de tapuit, velduil en blauwe 

kiekendief; broedvogels welke zijn aangewezen als instandhoudingsdoelstelling, deze komen ook voor op 

de locatie (waarneming.nl; veldbezoek). Uit het gebiedendocument blijkt dat dit bereikt moet worden door 

het tegengaan van vergrassing en verstruweling van het habitattype. Voor het habitattype duinheiden met 

kraaihei geldt dat dit momenteel een goede kwaliteit heeft en over voldoende oppervlakte aanwezig 

binnen het Natura 2000‐gebied (Gebiedendocument Duinen en Lage Land Texel). 

 

Wanneer de aanwezige verontreiniging het natuurdoel negatief beïnvloedt, zou dit aanleiding kunnen zijn  

om deze aan te pakken. Na het veldbezoek blijkt dat de habitattypen niet voorkomen ter plaatse van de 

voormalige stortlocatie. Hier groeit ruigte en struweel met riet, veroorzaakt door een vochtiger milieu dat 

door de aangebrachte kleilaag is ontstaan. Hoewel de natuur hier goed ontwikkeld is, zouden de 

habitattypen, die in de directe omgeving aanwezig zijn, tevens ter plaatse kunnen voorkomen als het stort 

er niet was geweest.  

                                                                  

3 Voor de Flora‐ en faunawet wordt opgemerkt dat dit een verbodsbepaling betreft in relatie tot ruimtelijke ingrepen. 

Deze wet geeft geen directe aanleiding om over te gaan tot herstelmaatregelen. Alleen vanuit een natuurdoel of vanuit 

instandhoudingsdoelstellingen volgens de Natuurbeschermingswet 1998 of vanuit EHS kan aanleiding bestaan om de  

bodemverontreiniging te saneren. 
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Echter, de Schilbolsnol is pas na beëindiging van het gebruik van de stortplaats (in 1992) aangewezen in 

het kader van de Habitatrichtlijn. Hiervoor behoorde het duingebied al wel tot het Natura 2000‐gebied, 

maar was het enkel aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn. Uit de kaart die in april 2003 is 

vastgesteld voor aanwijzing van het Habitatrichtlijngebied, blijkt dat de Schilbolsnol destijds nog niet was 

aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn. Deze is hier pas later in opgenomen, zie onderstaande 

kaart (Figuur 6). In het uiteindelijke besluit is het duingebied opgenomen als speciale beschermingszone in 

het kader van zowel de Vogel‐ als Habitatrichtlijn, zoals te zien is op de kaart behorende bij het 

aanwijzingsbesluit met kenmerk DRZO/2008‐002.  

 

Concluderend lijkt de stort de reden te zijn voor afwezigheid van de beide habitattypen grijze duinen en 

duinheiden met kraaihei ter plaatse. Omdat daarnaast een uitbreidingsdoelstelling bestaat voor het 

oppervlakte aan grijze duinen, zou dit een reden kunnen zijn de omstandigheden ter plaatse van de 

voormalige stortplaats te herstellen zodat ontwikkeling van het habitattype mogelijk is. Daarbij wordt 

opgemerkt dat niet zozeer de aanwezige verontreiniging in het voormalige stort, maar het feit dat er een 

laag klei aanwezig is, hier lijkt te zorgen voor een anders ontwikkelde natuur.  

Maar gezien het feit dat de Schilbolsnol pas later ‐namelijk na beëindiging van het gebruik van de 

stortplaats en na afdekking‐ is toegevoegd onder de Habitatrichtlijn, lijkt er rekening te zijn gehouden met 

het feit dat hier een ander type natuur voorkomt. Daarmee geven de instandhoudingsdoelstellingen ter 

plaatse geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. 

 

 

Figuur 6: Deel van de kaart met het Habitatrichtlijngebied (grijs) van de Duinen Texel, Waal en Burg, Dijkmanshuizen 

en de Bol met vaststellingsdatum 8 april 2003 en de Schilbolsnol binnen de rode contour weergegeven 

(Gebiedendatabase ministerie van EZ). 

Sloten en graslanden: EHS 

Voor de sloten en de graslanden grenzend aan deze sloten, zijn de volgende twee beheertypen 

aangewezen:  

 N10.02 Vochtig schraalland 

 N05.01 Moeras 
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Daarnaast bestaat nog een EHS ontwikkelopgave voor een deel van de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie, zie Figuur 7. In het natuurbeheerplan voor 2014 wordt het huidige onderzoeksgebied 

dat als EHS is aangewezen en valt onder de naam ‘Hoornder Nieuwland en de Petten’, als volgt 

omschreven: “Laaggelegen polder met grote potenties voor de benutting van zoet kwelwater uit de 

duinen en brak kwelwater uit zee […]”. Deze natuurdoelstelling zou een aanleiding kunnen zijn om de 

aanwezige verontreiniging aan te pakken (wanneer deze het natuurdoel negatief beïnvloedt).  

 

 

Figuur 7: De geldende beheertypen van de EHS binnen het onderzoekgebied. De zwarte pijl geeft bij benadering een 

sloot loodrecht op de sloten in het onderzoeksgebied weer (Natuurbeheerplan 2014 Provincie Noord‐Holland). 

 

Graslanden 

Tijdens het veldbezoek zijn op verschillende graslanden waarvoor het beheertype N10.02 vochtig 

schraalland geldt, gevlekte orchissen aangetroffen. Deze plant is een soort die onder andere voorkomt op 

natte, schrale graslanden. Ook gewoon reukgras dat is aangetroffen, komt onder andere voor op schrale 

gronden (Floron.nl; wilde‐planten.nl). Dit graslandtype komt vooral voor aan de noordoost kant van 

Schilbolsnol, nabij sloot nummer 4 en (in iets mindere mate) aan de noordkant van Schilbolsnol, nabij sloot 

nummer 8. Het grasland nabij deze laatste sloot ligt binnen de EHS. Hoewel dit grasland minder goed 

ontwikkeld lijkt dan degene nabij nummer 4 (met bijvoorbeeld minder orchideeën), is een link met de 

verontreiniging twijfelachtig. Het is aannemelijker dat het (peil)beheer ter plaatse een rol speelt. De 

grondwaterstanden zijn laag. Door de lage grondwaterstanden kunnen de sloten ook (zoute of 

verontreinigde) kwel aantrekken vanuit de omgeving. In potentie kunnen deze graslanden zich zeker 

verder ontwikkelen tot goed ontwikkelde schraallanden. Opzet van het peil kan leiden tot vochtigere en 

minder nutriëntrijke en zoute omstandigheden. 

  

Uit onderstaande kaart blijkt dat de EHS ter plaatse van deze graslanden deels is gerealiseerd binnen een 

particulier natuurbeheer. Ook uit het voortgangsrapport van 2002 blijkt dat voor het onderzoeksgebied 

(percelen grenzend aan de sloten) afspraken bestaan tussen eigenaar/eigenaren en het voormalig 

ministerie van LNV omtrent het beheren van het land. In het gebied wordt daarom beperkt en later in het 

seizoen gemaaid om het een natuurlijker voorkomen te geven en om planten de gelegenheid te geven om 

zaden te verspreiden voor het maaien, zoals blijkt uit een mondelinge mededeling van één van de 

eigenaren. Tevens wordt geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze maatregelen zorgen voor 

een verschraling van het land en passen bij het huidige beheertype waarvoor de graslanden zijn 

aangewezen.  



 

 

 

 

 

Aanvullend onderzoek 
Stortplaats 't Horntje Texel  

32 
 

ARCADIS 077682034:0.29 - Definitief 

      

Met de aanwezigheid van voorgenoemde planten en het aangepaste beheer lijkt het gestelde beheertype 

voor de graslanden in ontwikkeling te zijn.  

 

De delen van het onderzoeksgebied waarvoor het beheertype N05.01 moeras geldt, lijken weinig 

kenmerken te vertonen van een typisch moeras. Echter, waarschijnlijk is de aanwezige verontreiniging 

hiervoor niet de oorzaak. De waterhuishouding van het gebied lijkt een verklaring te zijn voor het 

ontbreken van moeras ter plaatse, zie paragraaf 4.2.2 voor een verdere beschouwing hiervan.  

 

De delen van het onderzoekgebied waar de EHS nog niet is gerealiseerd (zie Figuur 8), blijken met name 

die delen te betreffen die naast de verontreinigde sloten zijn gelegen en waar schraal grasland als 

natuurbeheertype is gesteld. De vegetatie heeft hier min of meer dezelfde kenmerken zoals hierboven 

beschreven voor dit natuurbeheertype, echter eveneens met minder orchideeën. Voor de graslanden ten 

westen van de verontreinigde sloten aan de Watermolenweg, zie de zwarte pijl in Figuur 8, lijkt de 

aanwezige verontreiniging met ammonium in het grondwater daarom niet van invloed op de vegetatie,  

Voor het gedeelte nog niet gerealiseerde EHS waar een beheertype voor moeras geldt, lijkt het niet 

waarschijnlijk dat de oorzaak ligt bij de ammonium verontreiniging, zie paragraaf 4.2.2 voor een 

beschrijving van mogelijke andere limiterende factoren.  

 

 

Figuur 8: De onderzoeklocatie uit de EHS‐voortgangskaart voor Noord‐Holland (2014). De zwarte pijl geeft nog niet 

gerealiseerde EHS weer ten westen van de met ammonium verontreinigde sloten. 

Sloten 

Er is vanuit gegaan dat de sloten binnen het onderzoekgebied ook binnen de EHS vallen. De beheertypen 

die zijn gesteld, gelden voor de omliggende graslanden. Voor de sloten zelf is geen apart beheertype 

vastgesteld. Daarom wordt hier beoordeeld of deze passen binnen de beheertypen die gelden voor de 

omliggende graslanden.  

 

De sloten aan de Watermolenweg grenzen grotendeels aan het beheertype vochtig schraalland. Zoals 

genoemd in paragraaf 4.1.1, houdt de eigenaar van de graslanden langs deze sloten het waterpeil aan de 

westzijde hoog. Op deze manier komt vermoedelijk minder verontreinigd water vanuit de richting van de 

voormalige stortlocatie in de sloot en wordt zoute kwel richting de sloot tegengegaan. De kwaliteit van het 

water lijkt hierdoor op het oog beter aan de westkant van de Watermolenweg (ter hoogte van OW 9), 

vergeleken met de oostkant, (ter hoogte van OW 8) zie Figuur 9.  
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Figuur 9: Sloot ten westen (links) en ten oosten (rechts) van de Watermolenweg.   

Uit het oppervlaktewateronderzoek (zie later) blijkt dat OW 8 en 10 veel hogere zoutgehaltes hebben ten 

opzichte van OW9. De aanwezigheid van kroos in het noordelijk deel van de westelijke sloot geeft aan dat 

de nutriëntenconcentraties in het water hoog zijn (Arts et al., 2002). Tevens wordt de kwaliteit van deze 

sloot ook slechter naarmate deze richting de Schilbolsnol wordt gevolgd. Dit is opgemaakt uit de rietgroei 

die in het noordelijk deel veel beter is dan in het zuidelijk deel, maar ook uit de op het oog uitziende 

kwaliteit van het water, welke slechter lijkt te worden richting het zuiden, zie ook Figuur 10. Daarnaast is 

de geur van ammoniak meer aanwezig naarmate de sloot in zuidelijke richting wordt gevolgd, met name 

aan de uiteinden (ter plaatse van duikers) zoals op de middelste foto. In de volgende paragraaf wordt 

verder ingegaan op mogelijke effecten van ammonium op de aanwezige natuurwaarden.  

 

 

Figuur 10: Sloot ten westen van Watermolenweg van noord (links) naar zuid (rechts) gevolgd.  

Slechts een klein gedeelte van de sloten, in het zuiden aan de westzijde van de Watermolenweg 

uitkomend op de Molwerk, grenst aan het beheertype moeras. Een sloot die loodrecht grenst aan de sloot 

binnen het onderzoekgebied, zie de zwarte pijl in Figuur 7, lijkt kenmerken te vertonen van een moeras 

met een goed ontwikkelde rietvegetatie. Echter staat het waterpeil hier ook erg laag (50‐80 cm‐mv) en lijkt 

de sloot in een verlandingsstadium te verkeren.   

 

Voor alle sloten die zijn beschreven, geldt dat er geen waterleven in is aangetroffen tijdens het veldbezoek 

op de onderzoeklocatie. Er zijn geen vissen en insecten gezien, en de hoeveelheid watervegetatie was 

tevens zeer beperkt, langs de oevers groeien rietplanten. 

  

In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op mogelijke effecten van ammonium op de sloten en 

aanwezige natuurwaarden. 
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Figuur 11: Sloot loodrecht op de Watermolenweg, weergegeven met zwarte pijl in Figuur 7. 

 

Conclusie sloten en graslanden 

Concluderend lijkt voornamelijk het hoge zoutgehalte en in mindere mate het ammonium de oorzaak te 

zijn voor de slechte kwaliteit van de sloten ten noorden van de Schilbolsnol. Aangezien er vanuit wordt 

gegaan dat de sloten binnen de EHS liggen, geven deze een mogelijke aanleiding tot het uitvoeren van 

herstelmaatregelen.  

 

Voor wat betreft de beheertypen geldt dat het moeras waarschijnlijk door andere factoren dan de 

verontreiniging niet tot ontwikkeling komt, zie paragraaf 4.2.2. De kwaliteit van de schraallanden lijkt 

voldoende te zijn, het beheertype is aanwezig. 

4.2.1.2 EFFECTEN 

Om te kunnen beoordelen of de aanwezige verontreiniging met ammonium van invloed is op de 

aanwezige natuurwaarden in het onderzoeksgebied, worden in deze paragraaf mogelijke effecten van 

ammonium op natuurwaarden beschreven.  

 

Ammonium 

 

Vermesting 

In Nederland is sprake van een sterke vermesting door toevoer van ammonium (NH4+), voornamelijk 

veroorzaakt door de landbouw. Planten kunnen dit ammonium opnemen, maar met een teveel aan dit 

nutriënt in de bodem raakt het systeem vermest en worden zeldzame soorten, die gewend zijn aan een 

voedselarme of schrale omgeving, weggeconcurreerd door soorten die domineren onder zulke 

omstandigheden, zoals bramen en grassen. Door vermesting van sloten krijgen soorten als riet, gele lis en 

waterzuring de overhand, snelgroeiende planten gaan over het algemeen domineren in de aanwezige 

vegetatie. Hierdoor worden karakteristieke soorten van voedselarme milieus vervangen door meer 

algemene soorten uit voedselrijke milieus. Ook de helderheid van het water vermindert door vermesting, 

door bijvoorbeeld een toename in wieren en algengroei (Berendsen, 2008), zie ook paragraaf 3.3. 

 

Concentraties  

De geldende milieukwaliteitsnormen van het RIVM geven voor landoppervlaktewateren een maximaal 

aanvaardbare concentratie (MAC) van 0,608 mg N/l (uitgedrukt in mg N (NH4‐N + NH3‐N)/l). Deze 

concentratie geldt bij een pH van 7,7 en een temperatuur van 15°C.  
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Uit literatuurgegevens blijkt dat verhoogde concentraties ammonium in het water toxisch zijn voor vissen. 

Dit is niet als gevolg van het ammonium zelf, maar door ammonia. Ammonium (NH4+) en ammonia (NH3) 

zijn beiden aanwezig in een chemisch evenwicht, de evenwichtsreactie is onder meer afhankelijk van de 

temperatuur en de pH (meer ammonia bij hogere temperatuur en pH). Concentraties van 0,068‐2,0 mg 

NH3/l blijken toxisch te zijn voor vissen van zoetwater. Verhoogde concentraties ammonia in het water 

veroorzaken onder andere een verslechtering in zwemgedrag, verminderde voeding en een verlaagde 

groei. Een verhoogde watertemperatuur kan een toename aan ammonia als gevolg hebben (evenwicht uit 

balans) en daarmee toxische effecten in vissen veroorzaken (Eddy et al., 2005). Het effect van verhoogde 

ammoniumconcentraties is niet alleen direct, maar ook indirect door een afname in voedselaanbod 

(Stuijfzand et al., 2004). 

 

Effecten op natuurwaarden 

 

Natura 2000 

De aanwezige vegetatie (zie paragraaf 4.1.2) op de voormalige stort geeft een indicatie dat de bodem matig 

voedselrijk tot voedselrijk is. Schrale vegetaties komen niet voor op de locatie van het voormalige stort. In 

tegenstelling tot dit, indiceert de vegetatie naast het stort dat omstandigheden hier voedselarm tot matig 

voedselrijk zijn. Er lijkt dus wel een verschil aanwezig in de gesteldheid van de bodem direct op, en naast 

het stort.  

 

Het is echter onwaarschijnlijk dat de afwezigheid van schrale vegetatie op het voormalige stort het directe 

gevolg is van het stortmateriaal in de bodem. De afdeklaag op het voormalige stort bestaat uit 0,3 meter 

klei en 0,7 meter zand. Gezien de worteldiepte van de aanwezige vegetatie en het huidige beleid omtrent 

de dikte van afdeklagen, is deze dikte van 1 meter voldoende. De aanwezige vegetatie van (matig) 

voedselrijke bodem kan het gevolg zijn van de aanwezige kleilaag. Zie paragraaf 4.2.2 voor een verdere 

beschouwing van mogelijke effecten van het voormalige stort op de vegetatie. 

 

EHS 

Sloten: Uit de resultaten van de chemische analyses blijkt dat de concentraties ammonium in de sloten aan 

de Watermolenweg ver boven de norm liggen, met waarden die variëren van 15 tot 140 mg/l in het 

zuidelijk deel van de sloten (onderzoekslocatie). De situatie wordt beter richting het noordelijk deel. Het 

concentratieverloop in de sloot ten westen van de weg komt overeen met wat er in het veld is 

waargenomen; namelijk dat deze sloot van noord naar zuid in kwaliteit lijkt af te nemen. Daarnaast blijkt 

uit de resultaten dat er verschillen aanwezig zijn in concentraties in de sloot ten oosten en ten westen van 

de Watermolenweg. De kwaliteit van het oppervlaktewater van de sloot ten westen is beter dan dat van de 

sloot ten oosten van de weg.  

 

Gezien bovenstaande veldwaarnemingen lijkt het erop dat de hoge concentraties ammonium een negatief 

effect hebben op de waterkwaliteit. De meest waarschijnlijke reden voor de beperkte ecologische potentie 

is echter het zoutgehalte. In geen van de sloten is veel leven gevonden. De sloten met de nummers 5 en 6 

zien er bijvoorbeeld slecht uit terwijl deze sloten niet beïnvloed zijn door de stortplaats. Uit het laatste 

monitoringsrapport van 2013 blijkt namelijk dat het grondwater uit de peilbuizen 101 en 114, die tussen 

deze sloten en het stort in staan, geen (tot boven de achtergrondwaarde) verhoogde 

ammoniumconcentratie bevat (zie paragraaf 2.12). Uit de eerder uitgevoerde grondwatermodellering blijkt 

ook dat sprake is van een noordelijke stromingsrichting. De stroming is niet westelijk gericht. De slechte 

toestand wordt dus grotendeels veroorzaakt door het hoge zoutgehalte en niet door ammonium vanuit de 

stortplaats.      
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Oevers: Voor wat betreft de aanwezige vegetatie, geldt in het water hetzelfde als hierboven beschreven; er 

is nauwelijks leven aangetroffen in de sloten. Op de oevers van alle sloten groeit riet. Deze plant stelt erg 

weinig eisen aan zijn groeiplaats en komt voor in matig voedselrijke tot voedselrijke en zoete tot brakke 

omstandigheden. Het is een hoogproductieve plant die voorkomt bij hogere nutriëntengehalten en vaak 

wordt gevonden bij de instroom van voedselrijk grondwater. Dit komt overeen met de situatie op de 

onderzoekslocatie waar het riet langs de oevers van de verontreinigde sloten groeit (Natuurkennis.nl). 

Daarnaast speelt riet hier mogelijk een rol bij denitrificatie, het proces waarbij stikstofgas wordt gevormd 

(zuurstofarm). Allereerst voert riet via de stengels zuurstof naar ondergrondse delen, waar bacteriën 

vervolgens ammonium omzetten tot nitraat wat hierna tot stikstofgas wordt omgezet. Onder anaerobe 

omstandigheden (minder zuurstof in het water) kan soms een ammoniaklucht ontstaan als gevolg van 

ophoping van ammonium. Water kan minder zuurstof bevatten bij hogere temperaturen en een verhoogd 

zoutgehalte. Wanneer er afbreekbaar materiaal in het water aanwezig is, gebruikt dit zuurstof. Het water 

kan daardoor zuurstofarm of zuurstofloos worden. Wanneer er ook nog sprake is van hoge pH (zeewater 

heeft een pH van 8,5) en er is ammonium aanwezig, dan zal er ook veel ammonia aanwezig zijn en komt 

dit gemakkelijk vrij. Dit zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn van de ammoniaklucht die werd 

aangetroffen ter hoogte van de duikers in de sloten op de onderzoekslocatie. Hier vindt ophoping van 

organisch materiaal plaats en is de waterstand vaak wat lager. (zie ook onderstaande foto). 

 

 

Figuur 12: Sloot aan de westzijde van de Watermolenweg, ter hoogte van een duiker.  

4.2.2 ECOLOGISCH NUT 

Wanneer een natuurdoel van toepassing is op een locatie, is (indien deze niet gehaald wordt) de 

aanwezige verontreiniging mogelijk niet de enige factor met een (potentieel) limiterende invloed op de 

aanwezige ecologie. Andere factoren met een mogelijk negatieve invloed worden daarom in deze stap 

meegenomen en gewogen.  

 

Stortlocatie 

Zoals in paragraaf 4.2.1.2 reeds beschreven, lijkt het type bodem (afdekking van stort met onder andere 

klei) de oorzaak te zijn voor het niet tot ontwikkeling komen van de habitattypen ter plaatse van de 

voormalige stortlocatie, en niet zozeer de aanwezigheid van de verontreiniging. De gebiedsvreemde 

grond die op het stortmateriaal is aangebracht zorgt voor een andere bodemgesteldheid dan dat van de 

omgeving (duinvegetaties). De kleilaag zou er daarnaast voor zorgen dat water wordt vastgehouden 

waardoor nattere omstandigheden ontstaan. Dit zou een verklaring zijn voor de aanwezigheid van riet op 

de locatie. Gezien de dikte van de afdeklaag, lijkt het tevens niet waarschijnlijk dat de aanwezige vegetatie 

wortelt tot in het stortmateriaal. 
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Graslanden 

In paragraaf 4.2.1.2 is reeds beschreven dat het voor de delen van het onderzoekgebied waarvoor het 

beheertype N05.01 moeras geldt, onwaarschijnlijk lijkt dat de aanwezige verontreiniging de oorzaak is 

voor het ontbreken van moeras. De waterhuishouding van het gebied lijkt een verklaring te kunnen zijn 

voor het ontbreken van moeras ter plaatse. Het grondwaterpeil ligt namelijk op een diepte van 50‐80 cm 

beneden maaiveld zoals blijkt uit de veldgegevens, en hoewel riet en zeggenvegetaties voorkomen, is dit 

te laag voor een ontwikkeling van een goede moerasvegetatie (Natuurkennis.nl: N05.01 Moeras). 

Hetzelfde geldt voor de sloot welke loodrecht op de Watermolenweg is gelegen en zich in een 

verlandingsstadium lijkt te bevinden, zie Figuur 7. 

4.3 CONCLUSIE ECOLOGIE 

4.3.1 NATURA 2000 – STORTLOCATIE 

Op basis van de veldgegevens en literatuuronderzoek, wordt geconcludeerd dat het aanwezige 

stortmateriaal niet de oorzaak is voor het ontbreken van de habitattypen ter plaatse van de voormalige 

stortlocatie. De aanwezige vegetatie geeft een indicatie dat omstandigheden in de bodem voedselrijker en 

natter zijn in vergelijking met de omgeving. Daarop gebaseerd en tevens op het feit dat de dikte van de 

afdeklaag waarschijnlijk voorkomt dat de vegetatie wortelt tot in het stortmateriaal, lijkt het aannemelijk 

dat de aanwezigheid van de afdeklaag (met o.a. klei) boven het stortmateriaal hier de oorzaak voor is.  

 

Echter, aangezien de Schilbolsnol pas na de beëindiging van het gebruik van de stortplaats is aangewezen 

in het kader van de Habitatrichtlijn, bestaat er geen noodzaak tot het verwijderen van de stortlocatie. Het 

is aannemelijk dat bij aanwijzing van dit gebied reeds rekening is gehouden met de afwezigheid van de 

habitattypen ter plaatse van de voormalige stortlocatie.  

4.3.2 EHS – SLOTEN EN GRASLANDEN 

Voor de EHS worden drie verschillende conclusies getrokken:  

 Door het aangepaste beheer op de schrale graslanden en naar aanleiding van de aanwezige vegetatie 

aldaar, lijkt het beheertype N10.02 schraal grasland tot ontwikkeling te zijn gekomen. Er lijkt geen 

waarneembaar effect van de aanwezige hoge concentraties aan ammonium te zijn.  

 Voor het beheertype N05.01 moeras lijkt het waarschijnlijk dat het lage grondwaterpeil de oorzaak is 

voor het ontbreken van typische moerasvegetatie. Het grondwater is hier aanwezig op een diepte van 

50‐80cm‐mv. Dit is te diep voor de ontwikkeling van moeras.  

 Voor de sloten aan de Watermolenweg geldt dat de aanwezige hoge concentraties aan ammonium niet 

de hoofdoorzaak zijn voor het ontbreken van leven en voor de dominantie van riet aan de oevers. 

Zoals ook reeds in 2002 werd geconcludeerd, is de hoge zoutconcentratie de hoofdoorzaak.  
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5 Veldonderzoek 

5.1 ONDERZOEKSOPZET EN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

5.1.1 GRONDWATER 

Op basis van de resultaten van de voorgaande onderzoeken zijn de navolgende peilfilters geselecteerd 

voor monstername: 

 de ondiepe peilbuizen 101b en 103b tot en met 111b (10 filters met hoogste concentraties in 2013). 

 de diepe peilbuizen 107a tot en met 110a (4 filters met hoogste concentraties in 2013). 

De plaats van deze peilbuizen is weergegeven op de tekening uit bijlage 8. De filterstellingen zijn 

weergegeven in tabel 2 en 3 uit paragraaf 2.12. De meetpunten met een “b” zijn de ondiepe peilbuizen, die 

met een “a” zijn de diepe peilbuizen. 

 

In het verleden is de monitoring uitgevoerd op basis van een beperkt analysepakket. Conform het 

programma van eisen d.d. 26 februari 2014 is het huidige aanvullend grondwateronderzoek uitgevoerd op 

basis van het onderstaande uitgebreide analysepakket: 

 Zware metalen (arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink). 

 Gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks). 

 Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN). 

 Macroparameters (ammonium, natrium, calcium, kalium, magnesium, bicarbonaat, sulfaat, CZV, BZV, 

chloride, nitraat en totaal‐stikstof). 

 Cyanide.  

 

In totaal zijn 14 peilfilters geanalyseerd op het bovengenoemde pakket. Tijdens de monstername zijn de 

pH, het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de temperatuur van het grondwater gemeten. De 

werkzaamheden zijn op 1 en 2 mei 2014 uitgevoerd. 

 

De concentraties fenolen en EOX zijn tijdens het nader onderzoek in 1996 bepaald, maar zijn nergens in 

een concentratie boven de detectiegrens gemeten. Deze parameters zijn daarom niet meegenomen in het 

aanvullende onderzoek. Aanvullend op de in het programma van eisen genoemde macro‐ionen zijn 

chloride, nitraat en totaal‐stikstof opgenomen in het pakket. Dit geeft inzicht in de 

herkomst/karakterisering van het grondwater (door het opstellen van Piper diagrammen) , in de 

omzettingsprocessen van stikstofverbindingen en in de invloed van zoute kwel. 
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5.1.2 WATERBODEM 

Conform het programma van eisen d.d. 26 februari 2014 zijn de ammoniumgehalten in de waterbodem 

van de watergangen ten noorden van de stort onderzocht. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze 

watergangen zich stroomafwaarts van de voormalige stortplaats bevinden en dus de grootste invloed 

hiervan ondervinden. 

 

Volgens de “Handreiking beoordelen waterbodems” (d.d. 4 november 2010) moet een waterbodem 

onderzocht worden conform de norm NEN 5720 “Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren 

van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en 

baggerspecie”.  

 

Volgens de strategie voor “Overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning” (OLN) uit deze 

norm moeten er per 500 meter sloot (dit is ongeveer de lengte van de te onderzoeken sloten in de 

omgeving) 10 boringen gezet worden.  

 

Op 1 mei 2014 zijn 10 boringen gezet tot een halve meter onder de onderzijde van de sliblaag. De situering 

van de boringen is weergegeven op de tekening uit bijlage 8. Zowel de sliblaag als de onderliggende 

waterbodem zijn bemonsterd. Van het uitkomende slib en de uitkomende waterbodem zijn afzonderlijke 

monsters genomen. Alle slibmonsters (10 stuks) zijn geanalyseerd op het Kjeldahl stikstofgehalte, 

ammoniumgehalte, nitraatgehalte, lutumgehalte en gehalte organische stof. Er is gekozen voor 

afzonderlijke monsters in plaats van mengmonsters om vast te kunnen stellen of sprake is van een 

gradiënt in gehalten van ammonium en andere verschijningsvormen van stikstof. 

 

Omdat de sliblaag bepalend is voor de uitwisseling met het oppervlaktewater, zijn alleen de 10 

slibmonsters ingezet. De monsters van de onderliggende waterbodem zijn niet ingezet, maar zijn wel 

bewaard om ze, afhankelijk van de analyseresultaten van het slib, eventueel in een later stadium in te 

kunnen zetten. 

5.1.3 OPPERVLAKTEWATER 

Op dezelfde plaatsen als het waterbodemonderzoek, zijn op 10 locaties monsters genomen van het 

oppervlaktewater. Ook deze monsternamepunten zijn weergegeven op de tekening uit bijlage 8. Tijdens 

de monstername zijn ook de pH, het elektrisch geleidingsvermogen, de watertemperatuur en het 

zuurstofgehalte en ‐verzadigingspercentage gemeten. 

 

De 10 oppervlaktewatermonsters zijn geanalyseerd op hetzelfde analysepakket als de 

grondwatermonsters, aangevuld met de hardheid (HH), DOC (opgelost organisch koolstof) en het 

totaalgehalte koper. De hardheid is gemeten ten behoeve van de toetsing aan de norm voor cadmium. 

DOC (opgelost organisch koolstof) wordt gemeten voor een zogenaamde ‘tweedelijns’ toetsing aan de 

normen voor koper, nikkel en zink, rekening houdend met biologische beschikbaarheid van deze metalen. 

Daarnaast is voor koper zowel het opgeloste als het totaalgehalte gemeten, omdat voor deze stof de norm 

op het totaalgehalte is gebaseerd. 

 

Met het bovengenoemde onderzoek kan in beeld worden gebracht in hoeverre de concentraties van 

ammonium en eventuele andere stoffen (en daarmee de risico’s) veranderen met toenemende afstand 

vanaf de stortplaats. 
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5.1.4 KWALIBO 

Het grondwater‐ en waterbodemonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die 

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

vestiging Apeldoorn, is gecertificeerd en erkend voor de genoemde werkzaamheden. Dit houdt in dat: 

 de werkzaamheden conform BRL SIKB 2000 en protocol 2002 en 2003 zijn uitgevoerd door een 

gecertificeerd en erkend bedrijf. Dit rapport draagt daarom het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg 

bodembeheer SIKB’. 

 de veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door erkende medewerkers, namelijk dhr. J. Postma; 

 de waterbodem‐ en grondwatermonsters zijn (voor)behandeld middels de AS3000 methode in het door 

de Raad voor de Accreditatie erkende laboratorium Analytico. 

 

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

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

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

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

De veldwerkverklaring is toegevoegd als bijlage 1.3. 

5.2 RESULTATEN VELDWERK 

De meetwaarden van het grondwater (pH, elektrisch geleidingsvermogen, temperatuur en 

grondwaterstand) en het oppervlaktewater (pH, elektrisch geleidingsvermogen, temperatuur en 

zuurstofgehalte) zijn in een tabel opgenomen. Deze tabel is toegevoegd als bijlage 1.1 van dit rapport. De 

interpretatie van deze meetwaarden volgt verderop in dit hoofdstuk.  

 

De boorstaten van het waterbodemonderzoek zijn opgenomen in bijlage 1.2. Hieruit blijkt dat de slibdikte 

in de sloten varieert van 0,25 tot 0,5 meter. Hieronder is sprake van matig fijn en matig siltig zand. 

Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op een waterbodemverontreiniging. 

5.3 RESULTATEN CHEMISCHE ANALYSES 

5.3.1 GRONDWATER 

De analysecertificaten van de grondwatermonsters zijn bijgevoegd in bijlage 2.1. 

5.3.1.1 MICROPARAMETERS 

De analyseresultaten voor de microparameters zijn getoetst aan de streef‐ en interventiewaarden uit de 

Circulaire Bodemsanering 2009 (per 1 juli 2013). De uitdraai van de toetsing conform de Bodem Toets‐ en 

Validatieservice (BoToVa) is toegevoegd in bijlage 2.2.  

 

Barium 

In het grondwater uit de peilbuizen 104b, 105b, 107b, 108a en 109a is de concentratie barium verhoogd tot 

boven de streefwaarde. De concentraties in de ondiepe peilbuizen variëren tussen 61 en 79 μg/l. De 

concentraties in de diepe peilbuizen zijn 240 μg/l. Ter vergelijking: de streefwaarden voor ondiep (< 10 m‐

mv) en diep (>10 m‐mv) grondwater zijn respectievelijk 50 en 200 μg/l. De interventiewaarde van 625 μg/l 

wordt niet overschreden. 
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Kwik 

Het grondwater uit peilbuis 108a bevat een tot boven de interventiewaarde verhoogde kwikconcentratie. 

De kwikconcentraties in de overige peilbuizen zijn niet verhoogd tot boven de streefwaarde.  

 

Overige zware metalen 

De concentraties van de overige zware metalen in het grondwater uit de ondiepe en diepe peilfilters zijn 

niet verhoogd tot boven de streefwaarden.  

 

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) 

In het grondwater uit de peilbuizen 104b, 105b, 106b en 107b is de benzeenconcentratie verhoogd tot 

boven de streefwaarde. De concentraties variëren van 0,97 tot 3,1 μg/l. Daarnaast is in het grondwater uit 

de peilbuizen 104b en 107b een tot boven de streefwaarde verhoogde concentratie xylenen aangetoond 

(respectievelijk 0,3 en 1,5 μg/l). De concentratie naftaleen is verhoogd tot boven de streefwaarde in het 

grondwater uit de peilbuizen 105b en 107b (respectievelijk 0,14 en 0,51 μg/l). Verder zijn geen tot boven de 

streefwaarden verhoogde concentraties aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen aangetoond in het 

grondwater. 

 

Gechloreerde koolwaterstoffen 

Met uitzondering van een tot boven de streefwaarde verhoogde concentratie 1,2‐dichloorethenen (som = 

0,17 μg/l) zijn geen tot boven de streefwaarden verhoogde concentraties vluchtige chloorkoolwaterstoffen 

aangetoond in het grondwater. 

 

Cyanide 

Cyanide wordt niet gemeten in concentraties boven de detectiegrens. 
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5.3.1.2 OVERIGE PARAMETERS 

Ammonium en Kjeldahl stikstof 

Onderstaande twee tabellen geven de Ammonium‐ en Kjeldahl stikstof‐gehaltes weer welke gemeten zijn 

op de grondwatermeetlocaties. De ammoniumgehaltes worden getoetst ten opzichte van de 

achtergrondwaarde.  

 

In de ondiepe peilbuizen worden op 4 locaties (104B, 105B en 107B en 106B) sterk verhoogde gehaltes 

ammoniumstikstof gevonden ten opzichte van de achtergrondwaarde (>= 20 x). Op drie plaatsen (103B, 

108B en 109B) zijn de gehaltes in mindere mate verhoogd (1‐3x). De Kjeldahl stikstof gehalten liggen iets 

hoger dan de ammoniumgehaltes.  Deze twee parameters zijn aan elkaar gerelateerd. Kjeldahl stikstof 

omvat Ammonium en organisch gebonden stikstof. De hogere waarden voor Kjeldahl wijzen erop dat er 

ook organische stikstofverbindingen aanwezig zijn in het grondwater. 

 

In de diepe peilbuizen zijn de ammoniumgehaltes minder verhoogd ten opzichte van de 

achtergrondwaarde (1‐3x). dan in de ondiepe. Ook hier liggen de Kjeldahl stikstof gehaltes iets hoger dan 

de Ammoniumconcentraties. Voor zowel de diepe als de ondiepe peilbuizen geldt dat dezelfde peilbuizen 

als in de eerdere monitoring (paragraaf 2.12) verhoogde concentraties laten zien.  

 

Nummer 

peilfilter 

Filterstelling in 

meters ten opzichte 

van NAP 

Ammoniumconcentratie 

in mg N/l 

Kjeldahl-Stikstof  

in mg N/l  

Jaartal meting 

101b -0,61 tot -2,61 <0,05 0,7 2014 

103b -1,33 tot -3,33 7,9 14 2014 

104b -0,16 tot -1,84 200 220 2014 

105b -1,96 tot -3,96 200 210 2014 

106b -1,49 tot -3,49 110 110 2014 

107b -1,5 tot -3,5 290 310 2014 

108b -1,55 tot -3,55 8,1 10 2014 

109b -1,18 tot -3,18 14 16 2014 

110b -3,34 tot -5,34 <0,05 2.1 2014 

111b -0,5 tot -2,5 <0,05 0,7 2014 

AW  5,3   

Tabel 5 Ammoniumconcentraties in het ondiepe grondwater met toetsing aan achtergrondwaarde (rood : > 

achtergrondwaarde (AW), groen : < achtergrondwaarde(AW)) 

Nummer 

peilfilter 

Filterstelling in 

meters ten opzichte 

van NAP 

Ammoniumconcentratie  

in mg N/l  

Kjeldahl stikstof 

in mg N/l 

Jaartal meting 

107a -10,53 tot -12,53 13 16 2014 

108a -10,55 tot -12,55 24 24 2014 

109a -9,24 tot -11,24 24 24 2014 

110a -9,8 tot -11,8 13 16 2014 

AW  9,4   

Tabel 6 Ammoniumconcentraties in het diepe grondwater met toetsing aan achtergrondwaarde (rood : > 

achtergrondwaarde (AW), groen : < achtergrondwaarde(AW)) 
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Macro‐ionen 

Bij de typering van de chemische samenstelling van grondwater wordt gekeken naar de macro‐ionen, de 

ionen die van nature het meest in grondwater worden aangetroffen. Als grondwater door de bodem 

stroomt kunnen de gehaltes aan macro‐ionen door allerlei oorzaken veranderen: oxidatie, reductie, 

verwering, oplossing, neerslag of kationen uitwisseling. 

 

De hoeveelheden aan macro‐ionen kunnen grafisch verwerkt worden, zodat in één oogopslag duidelijk 

wordt om welk soort water het gaat. Eén van die verwerkingsmethoden is het Piperdiagram. 

 

Het Piperdiagram bestaat uit 3 delen: 

 Een driehoek voor de kationen, 

 Een driehoek voor de anionen en 

 Een ruit voor beide typen samen. 

Op de zijden van de driehoeken en de ruit staan de procentuele aandelen (gebaseerd op concentraties in 

meq/l) van de ionen weergegeven. De totale ionen‐som wordt in de ruit weergegeven in grootte van het 

symbool. In Figuur 13 wordt een voorbeeld van een piperdiagram gegeven. Hierin staat de typische 

samenstelling van zeewater en grondwater weergegeven. Zeewater bevat relatief meer natrium en kalium 

en juist minder calcium. Ook is het bicarbonaatgehalte een stuk lager en het chloridegehalte een stuk 

hoger voor zeewater dan voor grondwater. Verder zal zeewater een grotere ionen som hebben dan zoet 

water (is niet zichtbaar in figuur 13).  

 
 

Figuur 13 Voorbeeld van piperdiagram met daarin de gemiddelde samenstelling van zeewater en grondwater  
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In onderstaande diagrammen wordt de samenstelling van het grondwater weergegeven. Hieruit blijkt dat 

de meetpunten 101B, 104B, 105B, 106B, 107A, 107B, 109B, 110A, 110B en 111B qua macro‐

ionensamenstelling weinig beïnvloedt zijn door zeewater en het meest lijken op drinkwater. De ondiepe 

meetlocatie 103B en 108B en de diepe locaties 108A en 109A lijken het meest op zeewater. Op deze locaties 

ligt de zoet‐zout gradiënt dichter bij maaiveld en is er waarschijnlijk sprake van zoute kwel.  

 

 
 

 

Figuur 14 Piper diagrammen van de grondwatermeetpunten. 
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Figuur 15 geeft de peilbuizen met een drinkwater en zeewater samenstelling ruimtelijk weer.  

 

 

 

Figuur 15 Herkomst van het water van het grondwater. 
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5.3.2 WATERBODEM 

De analysecertificaten van de monsters van de bovenste sliblaag zijn bijgevoegd in bijlage 2.  

Onderstaande tabel 7 geeft de gemeten waarden voor ammonium en Kjeldahl stikstof weer. De gemeten 

nitraatgehaltes liggen overal onder de aantoonbaarheidsgrens (2 mg/kg NO3‐N). Omdat er geen 

interventiewaardes voor ammonium, nitraat en Kjeldahl stikstof zijn is er geen toetsing mogelijk van de 

gehaltes. De ammonium en N‐Kjeldahl gehaltes per kg ds zijn met behulp van bodemkenmerken 

omgerekend naar mg/l in het poriewater. Bij deze berekening er vanuit gegaan dat al het ammonium en 

N‐Kjeldahl in het bodemvocht zit en er dus geen sorptie plaatsvindt. De op deze manier berekende 

concentraties in het bodemvocht kunnen vergeleken worden met de grondwater en 

oppervlaktewaterconcentraties.  

 

Meetpunt Stof Gemeten waarde Berekende waarde 

  in mg N/kg ds in mg N/l 

S1  N-Kj  5600 4100 

 NH4-N  235,6 253,6 

S2 N-Kj 3800 2400 

 NH4-N  89 56,9 

S3 N-Kj  9900 1700 

 NH4-N  340 60,0 

S4 N-Kj  3900 2200 

 NH4-N  100 56,5 

S5 N-Kj  7100 2000 

 NH4-N 250 69,3 

S6 N-Kj 2500 2500 

 NH4-N 28 28,5 

S7 N-Kj  5100 3000 

 NH4-N  61 36,0 

S8 N-Kj  11000 2000 

 NH4-N  180 32,3 

S9 N-Kj  6100 2400 

 NH4-N 91 36,5 

S10 N-Kj  8200 1700 

 NH4-N  180 37,9 

Tabel 7 Stikstof parameters in de waterbodem in mg/kg ds en omgerekend naar mg/l poriewater. 

De berekende ammoniumconcentraties in het poriewater liggen tussen 28,5 en 253,6 mg N/l. Dit is 

ongeveer in dezelfde range als de concentraties gevonden in het grondwater (0 – 290 mg N/l). Wat opvalt 

is dat de N‐Kjeldahl gehaltes veel hoger liggen dan gemeten gehaltes in het grondwater. Ook is het N‐

Kjeldahl gehalte ordes van grootte hoger dan het ammoniumgehalte. De waterbodem bevat veel 

organische stof (9 – 26% (w/w)) en afbraakproducten hiervan. In de waterbodem zullen de N‐Kjeldahl 

gehaltes dus met name bepaald worden door opgeloste organische afbraakproducten van organische stof. 

Ook het ammoniumgehalte in de waterbodem kan afkomstig zijn van organische stof. Echter het 

ammonium kan ook aangevoerd worden via het grondwater, wanneer grondwater via de slootbodem 

opkwelt naar het oppervlaktewater. 
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5.3.3 OPPERVLAKTEWATER 

De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3. Er is op alle locaties maar 1 monster genomen. Een 

toetsing aan de jaargemiddelde norm is gebaseerd op 12 monsters per jaar, elke maand 1 monster. Om 

deze reden kan daarom alleen indicatief getoetst worden aan de jaargemiddelde concentratie (Norm JG‐

MKN). Daarnaast kan getoetst worden aan de maximaal aanvaardbare concentratie (norm MAC‐MKN).  

 

Ammonium 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeten pH, temperatuur en ammonium‐gehaltes en het 

berekende ammoniagehalte. De ammonium‐ en ammoniagehaltes worden getoetst aan de maximaal 

aanvaardbare concentratie. De MAC‐MKN (0,608 mg N/l) is de maximaal aanvaardbare concentratie voor 

kortdurende blootstelling. De normwaardes zijn uitgedrukt in mg N (NH4‐N + NH3‐N)/l en gelden bij een 

pH van 7,7 en een temperatuur van 15 o C. Deze norm wordt omgerekend naar de gemeten pH en 

temperatuur. Ook worden de ammonia concentraties berekend en vergeleken met de MAC‐MKN 

behorende ammonia concentratie (deze toetsing levert hetzelfde resultaat op).  

 

 

Meetpunt pH Temp NH4-N 

mg/l 

MAC-MKN* 

NH4+NH3-N 

NH3-N 

mg/l 

NH3-N obv 

MAC-MKN 

OW1 7,83 12,9 15 0,53 0,221 0,004

OW2 7,53 11,8 140 1,14 0,961 0,004 

OW3 7,55 13,1 41 0,98 0,325 0,004 

OW4 7,89 11,9 140 0,50 2,198 0,004 

OW5 7,55 13,1 43 0,98 0,341 0,004 

OW6 7,86 13,2 1,9 0,48 0,031  0,004 

OW7 7,81 13,2 1,7 0,54 0,025  0,004 

OW8 7,63 12,9 68 0,83 0,637 0,004 

OW9 8,59 13,4 <0,050 0,10 0,004 0,004 

OW10 7,51 13 67 1,09 0,481 0,004 

Tabel 8 Ammonium gehaltes in de oppervlaktewatermeetpunten en overige relevante parameters.   Donkerrood > 50x 

de norm, middelrood 10 – 50 x de norm, licht rood: 1 – 10x de norm.  *Omgerekend naar de gemeten pH en 

temperatuur.  

 

In tabel 8 zijn de omgerekende normwaardes weergegeven voor de op die locatie geldende pH en 

temperatuur. Voor de omrekening is de formule uit het NOTOVE handboek gebruikt, zie onderstaand 

kader. 

 

De ammonium gehaltes variëren tussen 0 en 140 mg N/l. Deze waarden liggen iets lager dan de gemeten 

waterbodem‐ en grondwaterconcentratie. Behalve op het meetpunt OW9, is het gemeten 

ammoniumgehalte overal hoger dan de norm. Op locatie OW4 wordt de norm 280 x overschreden. 

Wanneer we de berekende ammonia concentraties vergelijken met concentraties waarbij negatieve effecten 

op vissen en watervlooien (0,15 mg NH3‐N/l) en de groei van waterplanten (3 mg NH3‐N/l) gerapporteerd 

zijn (zie paragraaf 3.3) dan is de verwachting dat deze gehaltes vooral negatieve effecten hebben op vissen 

en waterorganismen. De ammoniumgehaltes en daarmee de ammonia gehaltes kunnen door het jaar sterk 

variëren. In de winter liggen de concentraties over het algemeen hoger doordat bij lagere temperaturen de 

nitrificatie en denitrificatie verminderd. Verder zijn de gehaltes en daarmee de toxiciteit ook sterk 

afhankelijk van omgevingsfactoren als pH, temperatuur en zuurstofgehalte van het water. 
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De volgende formules zijn van toepassing bij het omrekenen van de NH4 norm. 

pKa = 0,09018 +  2729,92/(273,2 +T) 

nNH4 = R*(10^(pKa-pH) +1) 

NH4 = (NH4/nNH4)* 

 

nNH4 = norm voor gehalte NH4 

T = temperatuur 

pH = zuurgraad 

R = richtgetal 

Het richtgetal is afhankelijk van het kental waaraan getoetst wordt.  De volgende tabel geeft een overzicht van 

mogelijke richtgetallen (Bron NOTOVE) 

 

 

 

Overige stoffen die hoger zijn dan de norm 

In tabel 9 zijn per meetpunt de overige stoffen opgenomen die hoger zijn dan de norm. Zoals gezegd mag 

de jaargemiddelde norm toegepast worden als er 12 keer gemeten zou zijn. Deze tabel geeft dus alleen een 

indicatie van de stoffen die waarschijnlijk een probleem vormen.  

 

Meetpunt Stof  Gemeten 

waarde 

MTR JG-MKN MAC-MKN 

OW1 Hg µg/L 0,14  0,05 0,07 

 Ba µg/L 32  9,3 148 

 Zn µg/L 23  10,6 18,4 

 Ntot mg N/L 25,37 2,2*   

 Cl mg/L 140 200*   

OW2 Hg µg/L 0,13  0,05 0,07 

 Ba µg/L 83  9,3 148 

 Ntot mg N/L 140 2,2*   

 Cl mg/L 1030 200*   

OW3 Hg µg/L 0,1  0,05 0,07 

 Ba µg/L 27  9,3 148 

 Ntot mg N/L 49 2,2*   

 Cl mg/L 320 200*   

OW4 Hg µg/L 0,13  0,05 0,07 

 Ba µg/L 81  9,3 148 

 Ntot mg N/L 154,3 2,2*   

 Cl mg/L 1030 200*   

OW5 Hg µg/L 0,13  0,05 0,07 

 Ntot mg N/L 51,6 2,2*   

 Cl mg/L 320 200*   

OW6 Hg µg/L 0,12  0,05 0,07 

 Ntot mg N/L 7,3 2,2*   

 Cl mg/L 470 200*   
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OW7 Hg µg/L 0,15  0,05 0,07 

 Ntot mg N/L 7,9 2,2*   

 Cl mg/L 480 200*   

OW8 Hg µg/L 0,13  0,05 0,07 

 Ntot mg N/L 82 2,2*   

 SO4 mg/L 250 100*   

 Cl mg/L 1900 200*   

OW9 Hg µg/L 0,15  0,05 0,07 

 Ntot mg N/L 4,9 2,2*   

 Cl mg/L 380 200*   

OW10 Hg µg/L 0,12  0,05 0,07 

 Ba µg/L 98  9,3 148 

 Ntot mg N/L 75 2,2*   

 SO4 mg/L 300 100*   

 Cl mg/L 3100 200*   

Tabel 9 Gemeten waardes van de stoffen in de oppervlaktewatermeetpunten die hoger zijn dan de norm (rood: voldoet 

niet, groen: voldoet wel). *Hierbij is uitgegaan van de MTR norm, welke gelden voor zoete wateren. Voor een natuurlijk 

M30 KRW type (zie 3.1.5) is sprake van een goede toestand bij N‐tot < 1,8 mg N/l, Cl 300 – 3000 mg/l en is SO4 vaak 

verhoogd.  

Er worden normoverschrijdingen gevonden voor  zink, kwik, barium, N‐totaal, sulfaat en chloride.  

Uit de analysecertificaten blijkt verder dat de rapportagegrens van koper 5 µg/l is, de norm (MTR = 3,8 

μg/l) ligt lager dan deze rapportagegrens. Om deze reden kan koper niet getoetst worden. Ditzelfde geldt 

voor kobalt. De rapportage grens voor kobalt is 10 μg/l terwijl de norm (MTR = 3,1 μg/l) lager is dan deze 

grens. Uit de toetsingen van de analyseresultaten van het grondwater stroomafwaarts van de stortplaats, 

blijkt echter dat koper en kobalt geen probleemstoffen zijn. Hieronder besteden we verder aandacht aan 

de verschillende (indicatieve) normoverschrijdingen.  

 

De verhoogde chloridegehalte hebben te maken met het licht brakke karakter van de sloten. Het chloride 

gehalte valt binnen de KRW onder de ecologische ondersteunende parameter. Behalve voor OW1 vallen 

de chloride gehaltes voor alle monsterpunten binnen de grenzen voor een natuurlijk zwak brak water 

(M30 type binnen de KRW). De chloride gehaltes vormen voor een zwak brakke sloot dus geen probleem. 

Ook de verhoogde sulfaatgehaltes zijn gerelateerd aan het zwak brakke karakter van de sloten. 

 

Op meetpunt OW1 is voor zink een concentratie hoger dan de norm aangetroffen. Onder bepaalde 

omstandigheden mag er gecorrigeerd worden voor de biologische beschikbaarheid (de zogenaamde 

tweede lijns‐ beoordeling). In de tweede lijns‐beoordeling wordt op basis van de DOC een aangepaste‐

locatie specifieke‐ norm herleid. Er moet aan randvoorwaarden voldaan worden voor pH en hardheid.  

De gemeten pH van 7,83 valt binnen de voorgeschreven range (6,0 ‐ 9,0). De hardheid (410 mg/l) ligt boven 

de voorgeschreven range van 24 tot 250 mg/l. Er kan dus geen locatie specifieke norm afgeleid worden 

voor zink. Daarom wordt geconcludeerd dat op meetpunt OW1 de gemeten zinkconcentratie hoger is dan 

de normen. Gezien de zinkconcentraties in het grondwater stroomafwaarts van de stort is het niet 

waarschijnlijk dat de verhoogde zinkconcentratie in OW1 veroorzaakt wordt door uitloging vanuit de 

stortlocatie. Zowel tijdens het nader onderzoek uit 1996, het monitoringsonderzoek uit 2002 en het huidige 

onderzoek zijn de zinkconcentraties namelijk niet verhoogd tot boven de detectiegrens of streefwaarde. 
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De normoverschrijding van barium betreft alleen de jaargemiddelde norm en niet de MAC. Zoals 

hierboven aangegeven is de vergelijking met deze norm vooral indicatief (er is maar een meetmoment). 

Omdat de MAC niet overschreden wordt en het barium in het grondwater de interventiewaarde niet 

overschrijdt verwachten we dat barium in het oppervlaktewater geen probleemstof zal zijn. Om dit echter 

met zekerheid vast te stellen zal er jaarrond gemeten moeten worden. 

 

N‐totaal is sterk verhoogd. Dit hangt samen met de verhoogde ammonium gehaltes welke afkomstig zijn 

van de stort. Er is sprake van zeer eutroof water. N‐totaal is binnen de KRW een ecologische 

ondersteunende parameter. Alleen wanneer de ecologie niet op orde is, en dit is wel gewenst, kan het 

nodig zijn om maatregelen te nemen om het stikstofgehalte te verminderen.  

 

De verhoogde waardes voor kwik worden in 5.4.3 in samenhang met de grondwatergegevens besproken.  

 

Zuurstof & zuurstofverbruik 

 

Naast pH‐ en temperatuurmetingen zijn er in het veld ook zuurstofmetingen gedaan. Het zuurstofgehalte 

van de sloten rond de Watermolenweg varieert tussen 0,31 en 2,2 mg/l. Dit komt overeen met een 

zuurstofverzadiging van het water tussen de 3 en 24%. Voor natuurlijke M30 wateren met een goede 

toestand ligt het zuurstofgehalte tussen 60 en 120%. Het water bevat dus veel minder zuurstof dan 

gewenst voor een goed ontwikkelde ecologie. Bij verzadiging met zuurstof (100%) bevat zoet water van 5 

en 25 °C respectievelijk 8 en 13 mg/l zuurstof. Zuurstof is net als N‐totaal binnen de KRW een ecologisch 

ondersteunende parameter. Alleen wanneer de ecologie niet op orde is, en dit is wel gewenst, kan het 

nodig zijn om maatregelen te nemen om het zuurstofgehalte op het gewenste niveau te krijgen. 

 

Zoals verwacht mag worden bij de gemeten lage zuurstofverzadiging zijn er veel verbindingen in het 

water aanwezig welke bij biologische afbraak zuurstof verbruiken (ammonium is een van deze 

verbindingen). Dit wordt uitgedrukt in het biochemisch zuurstofverbruik (BZV5). Het BZV5 in het water 

ligt dus hoog (4,3 – 37 mg/l in 5 dagen). 
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Macro‐ionen 

Net zoals bij grondwater kunnen de hoeveelheden aan macro‐ionen in oppervlaktewater grafisch 

verwerkt worden in een Piperdiagram, waardoor inzicht verkregen kan worden in de herkomst van het 

water. Wellicht worden er overeenkomsten gevonden tussen de samenstelling van de grondwater‐

monsters en de oppervlaktewatermonsters en kan er een uitspraak gedaan worden over de herkomst van 

het oppervlaktewater. 

 

Figuur 16 geeft het Piper‐diagram voor de gemeten macro‐ionen in de tien oppervlaktewatermeetpunten. 

 

 

 

Figuur 16 Piper diagram van de gemeten oppervlaktewaterlocaties. 

 

Wat opvalt is dat de ionensamenstelling van de locaties OW10 en OW8 en in iets mindere mate OW7 het 

meest op zeewater lijkt. In het meest noordelijke deel van de bemonsterde sloten vindt waarschijnlijk 

zoute kwel plaats. De ionensamenstelling van de locatie OW 1 lijkt het meest op drinkwater/grondwater. 

Mogelijk is deze meer beïnvloedt door regenwater of door kwel vanuit het duingebied. De overige 

oppervlaktewaterpunten liggen er tussenin in de volgorde van zout naar zoet: OW9, OW4, OW2, OW3, 

OW5. 
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5.4 INTERPRETATIE 

5.4.1 GRONDWATER 

Ammonium 

Het ammoniumgehalte in het grondwater varieert tussen 0 en 290 mg/l.  In de ondiepe filters van de 

buizen 104 t/m 107 welke liggen tussen de vuilstort en de sloten worden de hoogste concentraties 

ammonium gemeten (tussen 110 en 290 mg/l). De N kjeldahl gehaltes in deze buizen liggen tussen de 110 

en 310 mg/l. Wanneer we in het grondwater het verschil bekijken tussen N‐Kjeldahl en ammonium dan 

liggen de N‐Kjeldahl waardes gelijk of hoger dan de ammonium gehaltes. De hogere verschilwaardes van 

N‐Kjeldahl worden gevonden waar de ammoniumgehaltes ook verhoogd zijn. Dit zou erop kunnen 

wijzen dat naast ammonium ook organische stikstofverbindingen verhoogd zijn (0 – 20 mg/l) in de 

grondwaterstromen vanaf de stortplaats. 

 

Onderstaande figuur toont de ruimtelijke weergave van de Kjeldahl stikstofgehaltes op de 

grondwaterlocaties. Deze liggen iets hoger dan de ammonium gehaltes. De buizen 111 en 101 liggen onder 

de vastgestelde achtergrondwaarde van ammonium. In peilbuis 110 ligt het diepe filter boven de 

achtergrondwaarde en het ondiepe filter niet. De ammoniumpluim in het grondwater heeft een duidelijke 

noordwaartse richting.  

 

 

 

  

 

Figuur 17 Ruimtelijke weergave van het Kjeldahl stikstof gehalte in de grondwaterpeilbuizen 
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Macro‐ionen 

Figuur 18 geeft een overzicht van de typering van de macro‐ionen conform Piper. Zowel de grondwater 

als de oppervlaktewatermonsters zijn hierin weergegeven.  

 

 

Figuur 18 Typering conform de macro‐ionen van de grondwater‐ en oppervlaktewater locaties. 

In peilbuis 108 en 109 wordt water met een zeewatersamenstelling aangetroffen in het diepe filter. In 

peilbuis 108 ook in het ondiepe filter. Dit duidt erop dat hier de zoute kwel tot dicht onder het maaiveld is 

gekomen. Peilbuis 108 ligt in het gebied dat afwatert op de oostelijke sloot. Mogelijk vindt er vanuit het 

oosten een zoute kwelstroom richting het noorden van de sloot plaats. Dit is mogelijk ook consistent met 

de grijskleur in sloot 3 (zie 4.1.1) die lijkt te duiden op zoutwater invloed. In peilbuis 103 wordt ook een 

door zeewater beïnvloedde samenstelling gevonden in het ondiepe filter. Hier is geen diep filter 

bemonsterd, dus kan niets gezegd worden over de diepere stroming. Mogelijk is hier vanuit het westen 

een zoute kwelstroom welke als gevolg van de peilopzet weer afbuigt in noordoostelijke richting.  
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5.4.2 WATERBODEM 

In de waterbodem is N‐kjeldahl, ammonium en nitraat gemeten. De nitraatgehaltes liggen beneden de 

detectielimiet. Wat volgens de verwachting is in de anaerobe condities in de waterbodem. N‐kjeldahl 

omvat het opgelost organisch gebonden stikstof en het ammonium gehalte. Het verschil van N‐kjeldahl en 

ammonium geeft dus de hoeveelheid opgeloste organische gebonden stikstof weer. In de waterbodem is 

N‐kjeldahl ordes van grootte hoger dan het ammoniumgehalte en zullen de N‐kjeldahl gehaltes met name 

bepaald worden door opgeloste organische afbraakproducten van organische stof. Ook het 

ammoniumgehalte in de waterbodem kan afkomstig zijn van organische stof. Echter het ammonium kan 

ook aangevoerd worden via het grondwater, wanneer grondwater via de slootbodem opkwelt naar het 

oppervlaktewater.  Om deze reden is het ammoniumgehalte gegeven per kg ds maar ook omgerekend 

naar een gehalte in het porievocht. Dit gehalte kan vergeleken worden met concentraties aangetroffen in 

het grond‐ en oppervlaktewater.  

 

Figuur 19 toont de ruimtelijke variatie in ammoniumgehalte in het porievocht in de waterbodem ten 

noorden van de stortplaats. De gehaltes liggen in dezelfde orde grootte als aangetroffen in het grondwater. 

Wanneer we in meer detail naar deze gegevens kijken lijken er 2 extreme waarden te zijn op respectievelijk 

S6 (de laagste waarde) en S1 (de hoogste). De hoge waarde van ammonium in S1 gaat ook gepaard met 

een zeer hoge Kjeldahl stikstof waarde in de waterbodem, wat er op duidt dat er veel afbraak van 

organische stof is op deze locatie. Dit klopt goed met de observatie van lage grondwaterstanden en een 

verlandingsstadium op deze locatie (figuur 11). De overige waarden van ammonium lijken in twee 

groepen uiteen te vallen. Een groep in het noordelijk deel van de sloot (OW 7‐9) en een groep in het 

zuidelijk deel van de sloot (OW 2 – 5). De gehaltes in de waterbodem nemen wel (groepsgewijs) af richting 

het noorden. Dit zou kunnen duiden op een gradiënt veroorzaakt door de stort. De bodemsamenstelling 

en de omstandigheden voor afbraak van organisch materiaal zullen ook van invloed te zijn op de 

ammoniumgehaltes in de waterbodem. Het patroon van de ammoniumgehaltes in de waterbodem wordt 

in de volgende paragraaf vergeleken met het patroon gevonden in het oppervlaktewater.  

 

 

Figuur 19 Ammoniumgehaltes in het porievocht van de waterbodemlocaties 
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5.4.3 OPPERVLAKTEWATER 

Ammonium 

Tabel 8 laat zien dat in alle oppervlaktewatermonsters behalve OW9 het ammoniumgehalte hoger is dan 

de normen. Er is een groot verschil in het gemeten ammoniumgehalte per meetpunt.  

 

Figuur 20 geeft de gemeten ammoniumgehaltes weer in mg/l op de verschillende meetlocaties. 

 

 

Figuur 20 Ammoniumgehaltes in de oppervlaktewatermeetpunten 

Wat opvalt in figuur 20 is dat de hoogste waardes voorkomen in de sloot ten oosten van de 

Watermolenweg. Verder geldt in beide sloten: hoe dichter bij de stortplaats hoe hoger de gehaltes. 

Dit geldt ook voor de 2 dwarssloten. Is in OW1 nog een gehalte van 15 mg/l aangetroffen, in OW 6 is dat 

nog maar 1,9 mg/l. De laagste ammoniumgehaltes worden gevonden aan de noordkant van de westelijke 

sloot waar het peil is opgezet door de boer. Mogelijk vindt er meer kwel richting de rechtersloot plaats. Dit 

kan te maken hebben met het peilbeheer. Inderdaad heeft de rechtersloot  naast een verhoogd 

ammoniumgehalte ook een verhoogde EC en chloride gehalte wat duidt op zoute kwel.  

 

Wanneer we het beeld van de ammoniumconcentraties in het oppervlaktewater vergelijken met de 

ammoniumconcentraties in de waterbodem blijkt dit niet overeen te komen. In de waterbodem is er geen 

verschil te zien tussen de rechter‐ en linkersloot, maar lijkt er wel een gradiënt te zijn met hogere 

concentraties nabij de stort en lagere concentraties verder van de stort af. In de westelijke sloot liggen de 

concentraties in het oppervlaktewater lager dan in de waterbodem. In de oostelijke sloot liggen de 

concentraties in het oppervlaktewater juist hoger. Mogelijk vindt in de westelijke sloot kwel plaats via de 

slootbodem en vervolgens afbraak in het oppervlaktewater. In de oostelijke sloot lijkt kwel via de 

waterbodem niet de dominante route. Kwel kan hier mogelijk ook plaatsvinden via de slootwanden.  
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Fluctuaties ammonium in de tijd 

In de monitoringsrapportage 2013 zijn onder andere de meetpunten O3, O4 en O5 op ammonium 

geanalyseerd. Het toen bemonsterde meetpunt O3 komt overeen met het meetpunt OW1, het meetpunt O4 

komt overeen met OW3 en het meetpunt O5 komt overeen met OW2. Op meetpunt O3 is op 30 ‐01‐2014 

een waarde van 140 mg N/l gemeten. Dit meetpunt komt overeen met OW1. Op 1mei 2014 is hier een 

ammoniumgehalte van 15 mg N/l aangetroffen. Op het meetpunt O4 is op 30 ‐01‐2014 een waarde van 83 

mg N/l aangetroffen. Op 1 mei 2014 is hier (meetpunt OW3) een gehalte van 41 mg N/l aangetroffen. Op 

het meetpunt O5 is op 30 ‐01‐2014 een waarde van 130 mg N/l. Op 1 mei 2014 is hier een waarde van 140 

mg N/l aangetroffen. 

 

Geconstateerd kan worden dat de ammoniumgehaltes in de tijd flink fluctueren. Deze opmerking is ook in 

de monitoringsrapportage 2013 gemaakt, waar de gemeten concentraties ammonium vergeleken zijn met 

die van 2002, 2006, 2008 en 2010.  Deze fluctuaties zullen enerzijds veroorzaakt worden door variaties in 

de bijdrage van kwel vanuit de stort aan het oppervlaktewater. Wanneer de bijdrage van deze kwel groter 

is, zal de ammoniumconcentratie ook stijgen. Anderzijds zijn er ook variaties in omstandigheden voor 

afbraak van het ammonium. Deze variatie worden veroorzaakt door (peil)beheer, seizoensvariatie 

(temperatuur, neerslag, verdamping, lichtintensiteit) en de hiermee samenhangende verschillen in 

hydrologie, chemie, plantengroei en biologische activiteit.  

 

Zware metalen  

In paragraaf  5.3.3 zijn zink, barium en kwik aangemerkt als mogelijke probleemstoffen. 

 

Zink 

Zink is maar op een locatie gevonden en er wordt geen relatie gevonden met de stort.  

 

Barium 

Barium overschrijdt in het grondwater de interventiewaarde niet. In het oppervlaktewater wordt de 

maximaal aanvaardbare concentratie niet overschreden. Om te toetsen of de jaargemiddelde concentratie 

wordt overschreden zullen jaarrond metingen verricht moeten worden. Vanwege het niet overschrijden 

van de interventiewaarde in het grondwater en de MAC waarde voor het oppervlaktewater wordt dit niet 

noodzakelijk geacht.  

 

Kwik 

Voor kwik is geen verloop in de meetpunten te zien, de gehaltes variëren tussen de 0,1 en 0,15 ug/l (zie 

tabel 9). Kwik is een metaal dat van nature in het milieu voorkomt als gevolg van afbraak van mineralen in 

rotsen en de bodem door wind en erosie. Verder kan kwik door atmosferische depositie in het 

oppervlaktewater terecht komen. Verhoogde kwikgehaltes kunnen duiden op aanvoer door specifieke 

lozingen. Er lijkt geen relatie te zijn tussen de sterk verhoogde kwikconcentratie in peilbuis 108a en de 

verhoogde kwikconcentraties in het oppervlaktewater. Deze peilbuis staat namelijk niet tussen de 

onderzochte sloten en de stort in, maar bevindt zich meer ten oosten hiervan. De peilbuizen 105 en 106 

staan tussen de stortplaats en de onderzochte sloten. In de grondwatermonsters uit deze peilbuizen zijn 

geen verhoogde kwikconcentraties gemeten. Verder zou er een gradiënt in de kwikconcentraties verwacht 

worden als sprake zou zijn van instroming van verontreinigd grondwater vanuit de stortplaats. Er wordt 

echter geen gradiënt gevonden. 
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Ecologisch ondersteunende parameters 

In paragraaf  5.3.3 zijn de volgende relevante ecologisch ondersteunende parameters geïdentificeerd: 

 Totaal stikstof. 

 Zoutgehalte (Chloride, Sulfaat, EC). 

 Zuurstof. 

Hieronder bespreken we deze parameters.  

 

Totaal stikstof  

Op alle meetpunten zijn de totaal stikstof gehaltes hoger dan de MTR en boven de waardes die horen bij 

de goede toestand voor een natuurlijk zwak brak water. Totaal stikstof is een optelsom van nitriet, nitraat, 

ammonium en organisch gebonden stikstof (de laatste twee samen vormen het Kjeldahl stikstof).  Omdat 

vooral het ammonium stikstof hoog is op de meetpunten laten de totaal stikstofgehaltes eenzelfde beeld 

zien als de ammoniumgehaltes. Naar verwachting zullen de totaal stikstof gehaltes net als de 

ammoniumgehaltes variatie door het jaar heen laten zien. Omdat in zwak brakke wateren stikstof de 

limiterende nutriënt is, betekent een verhoogde N‐totaal gehalte dat er sprake is van eutrofe 

omstandigheden. De hoge N‐totaal gehaltes zorgen dus voor niet optimale omstandigheden voor de 

ecologie. Ze vormen geen risico voor de volksgezondheid. Mogelijke maatregelen tegen het verhoogde 

totaal stikstofgehalte voor de sloten langs de watermolenweg, is verminderen van de kwel afkomstig van 

de stort. Dit zou bereikt kunnen worden via peilopzet. Een meer algemene maatregel om N‐totaalgehaltes 

te verminderen is verminderen van de landbouwemissies en afvoeren van organisch materiaal uit de 

sloten. 

 

Zoutgehalte (Chloride, Sulfaat) 

In zwak brakke wateren is de invloed van het zoutgehalte dominant over veel andere factoren. Het 

zoutgehalte en de variatie daarin bepaald de soorten die voor kunnen komen in deze wateren.  De eerste 

zoetwatersoorten verdwijnen bij 300 mg chloride per liter. De eerste brakwater soorten verschijnen bij 600 

mg Cl/l. Veel tolerante soorten kunnen in leven blijven tot 1000 mg of enkele grammen Cl per liter. De 

soortenrijkdom neemt wel sterk af met het chloride gehalte.  De vegetatie in brakke wateren is over het 

algemeen soortenarm.  

 

Figuur 21 geeft de chloridegehaltes op de meetpunten weer. In deze figuur is duidelijk zichtbaar dat de 

sloot ten oosten van de Watermolenweg veel hogere chloridegehaltes (1000 tot > 3000 mg Cl/l) dan de sloot 

ten westen van de Watermolenweg (320 – 480 mg Cl/l). Kennelijk vindt richting de westelijke sloot minder 

zoute kwel plaats. Mogelijk heeft dit te maken met de peilopzet in deze sloot door een van de bewoners. In 

de oostelijke sloot is ook de grijze kleur waargenomen, terwijl deze in de westelijke sloot niet is 

aangetroffen. Het laagste chloride gehalte is gemeten in de zuidelijke sloot die dwars op de 

Watermolenweg staat. Deze sloot kan gekenmerkt worden als zoet water. De westelijke sloot met de 

lagere chlorideconcentratie heeft op het oog een betere ecologische kwaliteit. Via peilopzet in de oostelijke 

sloot kan zoute kwel richting deze sloot mogelijk tegengegaan worden.  
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Figuur 21 Chloride gehaltes in de oppervlaktewatermeetpunten 

 

Het sulfaatgehalte is gecorreleerd met het chloridegehalte. De twee locaties met sulfaatgehalte boven de 

MTR (voor zoet water) zijn gemeten op OW 8 en OW10 in het noorden van de oostelijke sloot waar de 

chloridegehaltes ook het hoogste liggen. Omdat deze twee monsterpunten brak zijn, is deze overschrijding 

vanzelfsprekend.  

 

In figuur 22 zijn de veldmeting van het elektrisch geleidingsvermogen (EC) weergegeven. De hoogste en 

laagste waardes in deze figuur komen overeen met de hoogste en laagste waardes van de gemeten 

chloride gehaltes in de oppervlaktewatermonsters (figuur 21). De EC is een maat voor de hoeveelheid 

opgeloste zouten in het water. De veldmeting van het geleidingsvermogen van oppervlaktewater kan dus 

gebruikt worden als indicatie voor de concentratie van de opgeloste zouten en daarmee voor de mate van 

beïnvloeding door zoute kwel/zeewater. 
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Figuur 22 EC gehaltes in de oppervlaktewatermeetpunten 

 

Zuurstof 

Het gemeten zuurstofgehalte van het water in de sloten langs de Watermolenweg varieert tussen de 0,31 

en 2,2 mg/L en de zuurstofverzadiging tussen de 3 en 24%. Voor natuurlijke M30 wateren met een goede 

toestand ligt het zuurstofgehalte tussen 60 – 120%. Het water bevat dus veel minder zuurstof dan gewenst 

voor een goed ontwikkelde ecologie. Mogelijke maatregelen om de zuurstofverzadiging te verbeteren zijn 

baggeren (verwijderen organisch materiaal), vermindering van lozingen, peilopzet en verhogen van de 

doorstroming.  

 

Zoals verwacht mag worden bij de gemeten lage zuurstofverzadiging zijn er veel verbindingen welke bij 

biologische afbraak zuurstof verbruiken. Het biochemisch zuurstofverbruik (BZV5) in het water ligt dus 

hoog (4,3 – 37 mg/l in 5 dagen). De BZV5 waardes zijn niet gecorreleerd met de ammonium concentraties. 

De hoogste waardes van de BZV5 liggen bij OW 8 en 10 (respectievelijk 20 en 37 mg/l).  Mogelijk bevat de 

zoute kwel op deze plekken zuurstofverbruikende stoffen of heeft er een lozing plaatsgevonden. De 

overige meetpunten in de sloten langs de Watermolenweg (zijsloten uitgesloten) hebben een gemiddelde 

BZV5 van 9,5 mg/l. In het grondwater is de BZV5 ook gemeten. In de ondiepe peilbuizen liggen de waardes 

lager, tussen de 1,2 en 4,2 mg/l. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 CONCLUSIES 

Het grondwater uit peilbuis 108a bevat een tot boven de interventiewaarde verhoogde kwikconcentratie. 

De kwikconcentraties in de overige peilbuizen zijn niet verhoogd tot boven de streefwaarde. De omvang 

van de sterke verontreiniging met kwik is niet vastgesteld. Verder zijn zowel het ondiepe als het diepe 

grondwater rondom de stortplaats geen of slechts licht verhoogde concentraties microverontreinigingen 

aangetroffen. 

 

In het oppervlaktewater worden ook verhoogde concentraties kwik gevonden. Omdat er geen sprake is 

van een gradiënt in het oppervlaktewater en het kwik niet aangetroffen wordt in het grondwater uit de 

peilbuizen tussen de onderzochte sloten en de stort, wordt niet verwacht dat het kwik in het 

oppervlaktewater afkomstig is van de stort.  

   

Zowel in het grondwater, de waterbodem als in het oppervlaktewater worden verhoogde 

ammoniumgehaltes aangetroffen. De gehaltes in het oppervlaktewater ligt op een locatie zelfs 280 keer 

boven de maximaal aanvaardbare concentratie. De gehaltes ammonium in de waterbodem nemen af met 

de afstand tot de stort. Ook de gehaltes ammonium in het oppervlaktewater nemen snel af met de afstand 

tot de stort, vooral in de westelijke sloot. In de oostelijke sloot nemen de gehaltes wel af, maar zijn ze op 

het meest noordelijke gemeten oppervlaktewatermeetpunt nog boven de norm. Het is dus nog niet 

duidelijk tot hoever de invloed van de stort reikt in het oppervlaktewater. 

 

Het aanwezige ammonium en ammonia in de sloten langs de Watermolenweg ten noorden van de stort 

heeft in potentie negatieve effecten voor de ecologie. De geconstateerde ecologische effecten in het gebied 

blijken echter voor te komen in zowel de wel (foto 7, figuur 5) als de niet (foto 3, 5, 6, figuur 5) door de 

stort beïnvloedde sloten. Deze effecten worden daarom waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door 

zoute kwel in combinatie met eutrofe en zuurstofloze omstandigheden.  

 

Zoute kwel lijkt hier een grotere impact te hebben op de ecologie dan de hoge concentraties ammonium. 

Maatregelen die zoute kwel in deze sloten tegengaan, zoals peilbeheer, zullen ook de ammoniumrijke 

kwel richting de sloot verminderen en zullen de zuurstofhuishouding in de sloot verbeteren waardoor de 

afbraak van ammonium sneller zal plaatsvinden (ammonium is een natuurlijk voorkomende stof die in 

een sloot van goede kwaliteit snel omgezet wordt). Ook zal de pH dan dalen waardoor er minder toxisch 

ammonia aanwezig zal zijn. De peilopzet van de sloot aan de westkant van de watermolenweg door een 

bewoner vertoont deze positieve effecten al. 
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6.2 AANBEVELINGEN 

Wij adviseren om de bestaande beschikking van 12 augustus 1996 vooralsnog niet te herzien. Wel 

adviseren wij om na te gaan wat de omvang is van de sterke verontreiniging met kwik die aangetroffen is 

in het grondwater uit peilbuis 108a. Wij stellen voor om een herbemonstering van deze peilbuis uit te 

voeren en enkele peilbuizen bij te plaatsen in stroomafwaartse richting. 

Daarnaast adviseren we om OW 10 opnieuw te bemonsteren en noordelijk hiervan nog een aantal 

oppervlaktewatermonsters te nemen zodat de begrenzing van de ammoniuminvloed van de stort 

duidelijk wordt.  

 

De meest logische maatregel voor de omgeving van de sloot lijkt opzet van het peil. Hierdoor ontstaan 

nattere omstandigheden en wordt kwel en dus toevoer van ammonium of zout tegengegaan. Door het 

creëren van natuurvriendelijke oevers waarop zich een moerasvegetatie kan ontwikkelen, is het in 

combinatie met een beheer van maaien en afvoeren, mogelijk om de ecologische situatie van de sloot nog 

verder te verbeteren. Wij adviseren geschikte oplossingen te zoeken in overleg met het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Texel (natuurbeherende instantie). 
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Bijlage 1 Veldgegevens 

Bijlage 1.1 Grondwater en 
oppervlaktewater 

Bijlage 1.2 Boorstaten waterbodem 
Bijlage 1.3 Veldwerkverklaring 



1 naam 1 WATERMNMM 1 MONSTERNMR 1 PH 1 1 TEMP ZUURSTOF 1 Redoc 1 Tijdstip 1 GWS 1 TKSTKLEUR 1 TKSTKELDH 1 TKSTOPBR

13,4 0,91 -82 1-5-2014 9:09:22

13,2 1,12 -102 1-5-2014 9:28:54

13,2 1,33 -93 1-5-2014 9:42:34

13,1 1,60 -121 1-5-2014 10:25:24

13,1 1,41 -93 1-5-2014 10:11:20

12,9 2,21 -192 1-5-2014 10:54:22

11,8 2,08 -242 1-5-2014 11:0940

11,9 2,02 -195 1-5-2014 11 33,51

12,9 1,35 -311 1-5-2014 1201:26

Ow10-1 Ow10-1-1 7,51 11280 13 0,31 -398 1-3-2014 12-28.23 neutraal grijs slecht

Orondwatermoosters peilbuizen

1058-1 1058-1-1

1048-1 1048-1-1

1038-1 1038-1-1

1088-1 1088-1-1

1068-1 1068-1-1

1078-1 1076-1-1

1018-1 1015-1-1

1118-1 1118-1-1

1098-1 1098-1-1

107A-1 107A-1-1

11OA-1 11OA-1-1

108A-1 108A-1-1

109A-1 109A-1-1

1108-1 1108-1-1

“ 6,61 3503 11,3

6,09 3325 11,4

7,31 0140 12,1

7,18 4150 12,2

7,11 2105 10,1

6,64 6230 10,2

7,91 411 - - 10,1

7,78 638 10,2

7,12’i281 - 10,2

7,22 1824 19

7,11 1460 101

7,11 1514 10,1

7,09 4020 10,1

8,48 1290 10,1

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

Oppervlaktewatermonscers

Ow9-1 Ow9-1-1

0W7-1 0W7-1-1

0W6-1 0W6-1-1

0W3-1 0W3-1-1

Ow5-1 Ow5-1-1

0641-1 OW1-1-1

0W2-1 0W2-1-1

0W4-1 0W4-1-1
0648-1 0W8-1-1

8,50 1753

7,91 1724

7,96 1802

7,55 1836

7,55 1814

7,83 1256

7,63 3321

7,_Bp 3506

7,63 8021

licht geel — matig

licht bruio matig

licht bruin matig

[9cht geel matig

licht geel matig

licht bruin slecht

licht grijs slecht

licht grijs slecht

licht grijs slecht

1-5-2014 15:33,14

1-5-2014 15:33:56

1-5-2014 1654:41

1-5-2014 17:27:42

2-5-2014 722:33

2-5-2014 8:1203

1-5-2014 18,00:24

2-5-20149:04.07

2-5-20149:43:12

2-5-2014 10:22:46

2-5-2014 11:17:13

1-5-201418:20:06

2-5-2014 11:33:47

2-5-2014 12:23:07

73 neutraal goed

52 neutraal goed

50 licht grijs slecht

61 licht grijs slecht

90 neutraal matig

82 neutraal goed

131 neutraal goed

42 neutraal goed

228 neutraal goed

83’seutraul goed

152 neutraal goed

62 neutraal goed

239 neutraal goed

181 neucraal goed

FILENET 10



Schaal 1:50 (getekend volgens NEN 5104)

Meetpunt: Si
X:

Dalam:
GWS:
SHO:
SLO:
Boormeester:
Opmerking:

waterbodem

Stertr riethaudend, licht geelbruin

in Slib, donkerbwin, Zuigerboor

\ handmatig

-na Zand, matig lijn, matig siltig,
-\ zwak hameun, geen olie-water

\ reactie, K-waarde: 2,5,

\ lichrhrain. Zaigerboor handmatig

Meetpunt: SlO
x
‘t:
Datum:
GWS:
OHO:
OLO:
Boormeester:
Opmerking:

Meetpunt: S2
x
‘t
Datum:
OWS:
OHO:
OLO:
Boormeester:
Opmerking:

e waterbedem

-is Licht geetbruin

Slib, neotraalzwart, Zaigerhoor
handmatig

Zand, matig lijn, matig sillig,
geen olie-water reactie,
1<-waarde: 2,5, neatraalgrijs,

i_,jigerbsor handwatig

Meetpunt: S3

‘t
Datam:
OWS:
OHO:
OLD:
Boormeester:
Opmerking:

n waterbodew

•w
Licht geelbraie

Slic, neatraslzwart, Zsigerboer
handmahg

O Zand, matig tiin. matig siflg,
geen olie-water reactie,

“ 1<-waarde: 2,5, neatraalgnijs,

\ Zaigerboor handmatig

Meetpunt: 54
x
‘t
Datum:
OWS:
OHO:
OLD:
Boormeester:
Opmerking:

Meetpunt: S5
X:
‘t.
Datam:
OWS:
OHO:
OLD:
Boormeester:
Opmerking:

e waterbodem
Licht geelbrain

-30

U Zand, matig tiin, matig siltig,
geen olie-water reactie,

—,, 1<-waarde: 2,5, neatraalgrijs,
\, Zaigerboor handmatig

______

0

r waterbodew

21,,lickt geelbwie

Slib, neatraalzwag, Zsigerbosr
handmatig

-na

Zand, matig the, matig siltig,
geen olie-water reactie,
1<-waarde: 2,5, neatraalgdjn,

- Zaigerboor handmatig

e waterbodem

Licht geelbrain
2n

Slib, neatraalzwart, Zoigerboor
handmatig

Zand, matig tijn, matig niltig.
geen olie-water reactie,
1<-waarde: 2,5, neutraatgrijn.
Zaigerboor handmatig

Projectnaam: AD stortplaats, Texel.

Projectcode: C05043000006

Ot -0 5-2014

SS:’._.•:_._:._.._._.[12 -EJ—

01 -05-20 t 4

S.j

So

____________[t

[12
350

0 waterbodem
tS,.Licht geetroin

515, neatraalzwart, Zaigerboor
handmatig

-02

Zand, matig tiln, matig niltig.
geen olie-water reactie,
<-waarde: 2,5, neatraalgrils,

-— Zaigerboor handmatig

St -05-20 t 4 0t-0S-20t4

0 t -OS-20 t 4

n waterbodem

-20
Licht geetbruin

Slib, nentraaizwag, Zaigerbonr
handmatig

Ot-OS-2014

Q Zand, matig tiin, matig niltig,
geen olie-water reactie,

- 1<-waarde: 2,5, neolraatgrijn,
Zuigerboor handmatig

-ra

Slib, neutraatzwart, Zoigerboor
handmatig

Meetpunt: S6 Meetpunt: S7
X: X:
‘t: ‘t:
Oatam: 01-05-2014 Datum:

OWS: OWS:
OHO: OHO:

OLD: OLD:

Boormeester: Boormeester:

Opmerking: Opmerking:

Ot-05-20t4

______

0

Pagina 1 van 2



Schaal 1:50 (getekend volgens NON 5104)

x.
Y:
Datum:
GWS:
GHG:
OLD:
Boormeenter:
Opmerking:

Projectnaam: AD stortplaats, Texel.

Projectcode: C0S043000006

Meetpunt: S9
x.
Y:
Datum:
GWS:
OHO:
OLD:
Boarmeenter:
Opmerking:

Meetpunt: S8

Qt-05-20t4

_____

S

is Licht geelbmin

Slib, neutraaizwart, Zaigerbonr
handmatig

Zand, matig tijn, matig niltig,
geen olie-water reactie,
<-waarde: 2.5, neutraaigrijs,

<—,,Ziger5oor haudmatig

Ot-05-20t4

5w1

ten..’’’’’’’’’’’’’’f2 S

Licht geelbnjin

.35

Slib, neatraaizwart, Zuigerboor
handmaug

Zand, matig tiin, matig sihig,
geen olie-water reactie,
<-waarde: 2,5, neutraalgrijs.

-—— Zuigerbanr handmatig
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Verklaring

Projectnaam AO Stortplaats ‘t Horatje Texel

Projectnummer C05043.000006

Hierbij verklaart

Naam

functie veidmedewerker

Werkgever ARCADIS Nederland BV

dat

het veidwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000

en de daarbij behorende protocollen.

Ondertekening,

Datum,

— c,_ç_—



Aanvullend onder:oek
Stortplaats t Horne Texel

Bijlage 2 Resultaten grondwater

Bijlage 2.1 Analysecertificaat
grondwater

Bijlage 2.2 Toetsïngstabel BoToVa

S?76i32034 S 25 Dendet ARCADS 63



. eurofins
— ii1yticci

fltcndiç nneldoorn

P•U•iu u S o,
7300 AR APELDOORN

Rnalvsecertificaat

Datum: 12-05-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaat nummer/Vers e
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

20140 50197/1
C05043000006
AD stortplaats, Texel.

CO 504 3/N A/926 507 3/00 90
02-05-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Met vriendelijke groet,

Eurofins Rnalytico B.V.

--t

Eurafins Analytico 8.V.

1 CI_IlllI’..UI nuiiuyci

Gildeweg 44-46

3771 NS Borneveld

9.0. Nox 459

3770 NL Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribos 5.9. 227 9245 25 Eurofins flnolytico 5.V. is 100 14001: 2004 gecertificeecd door

Fax +31 (0)34 242 63 99 VST/BTW No. NL 8043.14.883.801 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVeN en Dep. LNE),

E-mail info-env@eurofins.nl KOK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM) het Woalse Gewest (DGRNE-OWD)

Site www.eurofins.nl ISRN: NL715NP80227924525 en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV).

MC: BNPNNL2R



4f: curofins
— anal-y-tico®

t-

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer C05043000006 Certificaatnummer/Versie 2014050197/1

Uw projectnaam P0 stortplaats, Texel. Startdatum 02-05-2014

Uw ordernummer C05043/NA/9265073/0090 Roppartogedatum 12-05-2014/16:43

Bijlage A,3,C,D

Mansternemer Pagina 1/6

Monstermatrix Water; Water çM53000)

Prajectcode 3199 - Projectofferte Arcadis Apeldoorn macroparameters

Analyse Eenheid 4 S1

<5.0

<20

44

<0.20

<2.0

<2.0

<0.050

1.5

4.6

<2.0

23

<3.0

<2.0

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

0.21

<0.90

<0.020

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

<0.10

<0.20

pg/L

pg/L

mgR

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

mg/L

mg/L

pg/L

mg/L

pg/1

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

2

<5.0

36

130

0.28

<2.0

<2.0

<0.050

32

76

<2.0

630

<3.0

<2.0

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

0.21

<0.90

<0.02 0

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

<0.10

<0.20

3

<5.0

61

300

<0.20

7.2

<2.0

<0.050

210

84

<2.0

280

3.9

<2.0

<10

2.4

0.26

<0.20

<0.10

0.23

0.30

2.8

<0.020

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

<0.10

<0.20

Metalen

S Arseen (As)

S Barium (30)

Q Calcium (Ca)

S Cadmium (Cd)

S Kobalt (Co)

S Koper (Cu)

S Kwik (lig)

Q Kalium (K)

Q Magnesium (Mg)

S Molybdeen (Ho)

Q Natrium (Na)

S Nikkel (Ni)

S Lood (Pb)

S Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen

S Tolueen

S Ethylbenzeen

S o-xyleen

S m,p-xyleen

S Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

S Naftaleen

Vluchtige organische halogeenkaolwaterstoffen

S Dichloormethaan

S Trichloormethaan

S Tetrachloormethaan

S Trichlaoretheen

S Tetrachlooretheen

S 1,1-Dichloorethaan

Mr. Monsteromschrijving

1 1013—1—1

2 1033-1-1

3 1043-1-1

4 1053-1-1

S 1063-1-1

Ourofins Anulytico Dv.

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

3771 NO Norneveld Fon +31 (0)34 242 63 99

9.0. Noo 409 0-eau info-env@eurofins.nI
3770 91 Narneveld NL Site www.eurnfins.nl

<5.0

64

290

<0.20

8.1

<2.0

<0.050

230

88

<2.0

310

4.4

<2.0

<10

2.4

0.27

<0.20

<0.10

<0.20

0.21
1)

2.6

0.14

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

<0.10

<0.20

6.4

38

190

0.28

3.8

<2.0

<0.05 0

120

58

<2.0

180

3.8

<2.0

<10

0.97

<0.20

<0.20

0.16

<0.20

0.30

1.1

<0.020

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

<0.10

<0.20

An al ytico- n r.

8086268

6086269

8086270

8086271

8086272

TESTEN
RvA LOlO

Datum monstername

01-May-2014

01-May-2014

01-May-2014

0 1 - May -20 14

02-May -20 1 4

9: door ReN geoccrediteerde verrichting

9: 9904 erkende verrichting

S: NS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat nog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

699 Poribos 0.9. 227 9245 25 Surofins Nnolytico BV. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL N063.14.NN3.501 TÜV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Sep. INt),

KvK No. 090NN623 het Nrusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)

1095: NL71NNPN0227924525 en door de overheden von Fronkrijk en Luoenburg (MDV).

NIC: 5NPNNL2N



4f curofins
— analytico

Anolysecertificoat

Nr. Monsteromschrijving

1 1016-1—1

2 1036-1-1

3 1046-1-1

4 1056-1-1

S 1066-1-1

Datum monstername Analytico-nr.

01-May-2014 8086268

01-May-2014 8086269

01-May-2014 8086270

01-May-2014 8086271

02-May-2014 8086272

Uw project/verslagnummer C05043000006 Certificaatnummer/Versie 20140501 97/1

Uw projectnaam fl0 stortplaats, Texel. Startdatum 02-05-2014

Uw ordernummer C05043/NA/9265073/0090 Rapportagedatum 12-05-2014/16:43

Bijlage A,B,C,D

Monsternemer Pagina 2/6

Manstermatrix Water; Water (AS3000)

Projectcade 3199 - Prajectafferte Arcadis Apeldoorn macraparameters

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<1.6

0.14

<0.2 0

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<1.6

0.14

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<1.6

0.14

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5

S 1, 2-Dichlaorethaan pg/1 <0.20 <0.20

S 1,1, 1-Trichlaarethaan pg/L <0.10 <0.10

S 1,1, 2-Trichloarethaan pg/L <0.10 <0.10

S cis 1,2-Dichlooretheen pg/L 0.10 <0.10

S trans 1,2-Dichlaaretheen pg/1 <0.10 <0.10

CKW (sam) pg/L <1.6 <1.6

S 1, 2-Dichlaarethenen (Sam) factor 0,7 pg/L 0.17 0.14

Anarganische verbindingen & natte chemie

Q Ammonium (NH4-N) mg N/L <0.050 7.9 200 200 110

Q Ammonium (NH4) mg/1 <0.065 10 260 260 140

Carbonaat mgR <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Bicarbonaat (HCO3) mg/L 130 460 2100 2500 1400

Q Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg/L 18 120 160 160 190

S Chloride mg/L 40 1140 490 490 250

S Nitraat (N03-N) mg N/1 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

S Nitraat (N03) mgR <0.90 <0.90 <0.90 <0.90 <0.90

Q Nitriet (N02-N) mg N/L <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Q Nitriet (N02) mg/L <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030

Q Stikstof volgens Kjeldahl (N) mg/L <1.0 14 220 210 110

S Sulfaat opgelost (S04) mg 504/1 <5.0 180 12 12 25

S Sulfaat opgelost (504-S) mg S/L <1.7 61 4.1 4.1 8.3

Cyanide

S Cyanide-totaal pg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Bialagisch en/af taxicalagisch onderzaek

Q Biachemisch zuurstof verbruik (BzV-5) mg 02/1 <1.0 1.8 2.7 4.2 4.2

Nurofins anulytico Dv.

Gildeweg 44-46

3771 NS Borneveld

Pa, Non 459

3770 RL Norneveld NL

Tel. +30 (0)34 242 63 00

Fox +30 (0)34 242 63 99

E-moil info-envl4eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

5: door RvN geoccrediteerde verrichting

8: 8904 erkende verrichting

S: NS 3000 erkende verrichting

Dit certifinoot mag uitnlnitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

599 Poribos 0.5. 227 9240 25 Nurofins Snolytico NV. is 000 14001: 2004 gecertificeerd door

VNT/NTW No, NL 8043.14.883.501 TÜV en erkend door het Vlooese Gewest (OVNM en Dep. LNE),

Nek No. 09088623 het Nrusselse Gewest (0DM), het Woolse Gewest (DGRNE.OWD)

0885: 5L71NNP50227924525 en door de overheden von Frankrijk en Luoenburg (M5V).

NIC: 55955129

TESTEN
RvA LUiD



.. eurofins
— iit1yticc®

n nalysecertificaat

Uw project/verslagnummer C05043000006 Certificootnummer/Versie 2014050197/1

Uw projectnoam nO stortplaats, Texel. Startdotum 02-05-2014

Uw ordernummer C05043/NA/9265073/0090 Ropportogedatum 12-05-2014/16:43

Bijlage A,B,C,D

Monsternemer Pagina 3/6

Monstermatrix .., (flS3000)

Projectcode 3199 - Projectofferte Arcodis Apeldoorn macroparameters

Analyse 8 9 10Eenheid 6 7

Metalen

S nrseen (As)

S Barium (80)

Q Calcium (Ca)

S Cadmium (cd)

S Kobalt fco)

S Koper (Cu)

S Kwik (Hg)

Q Kalium (K)

Q Magnesium (Mg)

S Molybdeen (Mo)

Q Natrium (Na)

S Nikkel (Ni)

S Lood (Pb)

S Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen

S Tolueen

S Ethylbenzeen

S o-Xyleen

S m,p-Xyleen

S Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

S Naftoleen

Vluchtige organische hologeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Te t r ach loo r met haan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1 -Dichloorethaan

<5.0

240

430

0.24

<2.0

<2.0

0.46

220

880

<2.0

6700

<3.0

<2.0

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

0.21

<0.9 0

<0.020

pg/L

pg/L

mg/L

pg/L

pg/L

pg/L

]g/I.

mg/L

mg/L

pg/L

mg/L

pg/L

pg/L

pg/L

Jg/L

pg/L

.ig/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

gil

pg/L

l.ig/L

pg/L

<5.0

41

140

0.23

<2.0

<2.0

<0.050

40

86

<2.0

720

<3.0

<2.0

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

0.21

<0.90

<0.020

<5.0

<20

110

<0.20

<2.0

<2.0

<0.050

30

47

<2.0

180

<3.0

<2.0

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

0.21

<0.90

<0.020

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

<0.10

<0.20

<5.0

240

440

<0.20

<2.0

<2.0

<0.050

220

930

<2.0

7100

<3.0

<2.0

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

0.21

<0.90

<0.02 0

<5.0

79

260

0.23

11

<2.0

<0.0s0

320

120

<2.0

380

7.9

<2.0

<10

3.1

0.35

<0.20

0.67

0.81

1.5

4.9

0.s1

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

<0.10

<0.20

S

S

S

S

S

S

Mr.

6

7

8

9

<0.20 <0.20 <0.20

<0.20 <0.20 <0.20

<0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20

<0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20

Monsteromschrijving Datum monsternome Anolytico-nr.

107A-1-1 02-May-2014 8086273

1078-1-1 02-Moy-2014 8086274

108A-1-i 01-May-2014 8086275

108B-1-1 01-May-2014 8086276

02-Moy-2014 808627710 109A-1-1

Eurofins Analytico BV.

Gildeweg 44-46

3771 NB Borneveld

P0. Box 499

3770 AL Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

FoO +31 (0)34 242 63 99

E-moil info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Q: door RvN geoccrediteerde verrichting

9: 9P04 erkende verrichting

S: NS 3000 erkende verrichting

Dit certificoot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

999 Poribos 0.6. 227 9249 25 Eurofins flnolytico BV. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

VNT/BTW No. NL 8043.14.883.901 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVNM en Dep. LNE), TESTEN
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BOM), het Woolse Gewest CDGRNE-OWD)

IBAN: NL71BNPA0227924529 en door de overheden von Fronkrijk en Luxenburg (MIV). RvA [010
BIC: BNPRNL2A
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R na lysece rtificaat

Q: door love geoccrediteerde verrichting

N: N904 erkende verrichting

S: go 3000 erkende verrichting

Sit certificnnt nog uitsluitend in zijn geheel worden gereprodoceerd.

BNP Poribos GA. 227 924e 26 Eurofins Anolytico NV. is 050 14005: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL 6043.54.NN3.NOt TÜV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Sep. INE),

KvK No. 090NN623 het Nrusselne Gewest (NIM), het Woolse Gewest (SOANE-OWO)

OgeN: NL71NNPN0227924S25 en door de overheden von Frovkrijk en Looenburg (MEV).

BIC: BNPNNL2N

Uw project/verslagnummer C05043000006 certificaatnummer/Versie 2016050197/1

Uw projectnaam RO startplaats, Texel. Startdatum 02-05-2014

Uw ardernummer C050431NA/9265073/0090 Rapportagedatum 12-05-2014/16:43

Bijlage A,B,C,D

Mansternemer Pagina 4/6

Manstermatrix Water; Water (P53000)

Prajectcade 3199 - Prajectafferte Arcadis Apeldoorn macraparameters

Analyse Eenheid £ 7 8 9 10

13

17

<5.0

790

96

140

<0.40

<0.90

<0.010

<0.030

16

<5.0

<1.7

<5.0

<1.0

24

31

<5.0

630

91

12600

<0.40

<0.90

<0.010

<0.030

24

1300

420

<5.0

7.0

8.1

10

<5.0

440

260

1130

<0.40

<0.90

<0.0 10

<0.030

10

180

61

<5.0

1.6

24

31

<5.0

650

540

12700

<0.40

<0.90

<0.0 10

<0.030

24

1300

420

<5.0

16

S 1, 2-Dichlaarethaan Jg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

S 1,1, 1-Trichiaarethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

S 1,1, 2-Trichlaarethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

S cis 1,2-Dichlaaretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

S trans 1,2-Dichlaoretheen Jg/1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

CKW (sam) g/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6 <1.6

S 1, 2-Dichlaarethenen (Sam) factor 0,7 pg/L 0.14 0) 0.14 0) 0.14 0.14 0.14

Anorgonische verbindingen & natte chemie

Q Ammanium (NH4-N) mg N/L 290

Q Ammanium (NH4) mg/1 370

Carbonaat mg/L <5.0

Bicarbonaat (HC03) mg/L 2700

Q chemisch zuurstof verbruik (cri) mg/L 250

S chiaride mg/1 560

S Nitraat (N03-N) mg N/L <0.40

S Nitraat (N03) mg/L <0.90

Q Nitriet (N02-N) mg N/L <0.010

Q Nitriet (N02) mg/1 <0.030

Q stikstof volgens Kjeldahl (N) mg/L 310

S sulfaat opgelost (504) mg S04/L <5.0 2)

S Sulfaat opgelost (504-s) mg S/1 <1.7 20

Cyonide

S cyanide-tataal pg/1 <10 2)

Biologisch en/of toxicologisch onderzoek

Q Biachemisch zuurstof verbruik (BZV-S) mg 02/1

Nr. Monsteromschrijving Datum monsternome Analytico-nr.

6 107A-1-1 02-May-2014 8086273

7 1078-1-1 02-May-2014 8086274

8 108A-1-1 01-May-2014 8086275

9 1088-1-1 01-May-2014 8086276

10 109A-1-1 02-Moy-2014 8086277

Eurofins Nnolytico NV.

Gildeweg 44-46 Tel, +30 (0)34 242 63 00

3775 NA Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 P9

9.0. Non 4P N-nnil ivfo-envl4eurofins.nl

3770 NL Borneveld NL hOe www.eurofins.vl

4.0

TESTEN
RvA 1010



4 eurofins
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Analysece rtificaat

Q: door RVD geoccrediteerde verrichting

S: SPot erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat nog uitsivitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

TESTEN
RvA [010

Uw project/verslagnummer C05043000006 Certificoatnummer/Versie 2014050197/1

Uw projectnaam RO stortplaats, Texel. Startdatum 02-05-2014

Uw ordernummer C05043/Nfl/9265073/0090 Rapportagedatum 12-05-2014/16:43

Bijlage fl,B,C,D

Honsternemer Pagina 5/6

Monstermattix Water; Water (fl53000)

Projectcode 3199 - Projectofferte Arcadis Apeldoorn macroparameters

Analyse 14Eenheid 11 12 13

<5.0

<20

100

<0.20

<2.0

<2.0

<0.050

30

47

<2.0

180

<3.0

<2.0

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

0.21 1)

<0.90

<0.020

<5.0

<20

110

<0.20

<2.0

<2.0

<0.050

30

47

<2.0

180

<3.0

<2.0

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

0.21

<0.90

<0.020

<5.0

<20

86

<0.20

<2.0

<2.0

<0.050

8.7

20

<2.0

51

<3.0

<2.0

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

0.21

<0.90

<0.020

pg/L

mg/L

pg/L

pg/l

pg/L

mg/L

mg/L

pg/I.

mg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

1.19/1

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

p g/l

<5.0

<20

45

<0.20

<2.0

<2.0

<0.050

1.4

4.5

<2.0

22

<3.0

<2.0

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

0.21

<0.90

<0.020

Metalen

S Arseen (As)

S Barium (Ba)

Q calcium (Co)

S Cadmium (Cd)

S Kobalt (Co)

S Koper (Cu)

S Kwik (Hg)

Q Kolium (K)

Q Magnesium (Mg)

S Molybdeen (Ho)

Q Natrium (Na)

S Nikkel (Ni)

S lood (Pb)

S Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen

S Tolueen

S Ethylbenzeen

S o-Xyleen

S m,p-Xyleen

S Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

S Naftaleen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan

S Trichloormethaan

S Tetrachloormethoan

S Trichlooretheen

S Tetrachlooretheen

S 1, 1-Dichloorethaan

Nr. Uonsteromschrijving

11 109B—1—1

12 110A—1—1

13 IIOB-1—1

14 1118-1—1

Durofins Anolytino BV.

Gildeweg 44-66 Tel. +31 (0)34 242 63 00

3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

9.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Borneveld NL Site www.eurofins.nl

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Datum monstername

02-May-2014

02-May-2014

02-May -2014

02-May-2014

flnalytico-nr.

8086278

8086279

8086280

8086281

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico BV. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.501 TÜV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. INt),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BON), het Woalse Gewest (DGRNE-GWD)

0BRN: NL71BNPfl0227924525 en door de overheden von Frankrijk en tuoemburg (MDV).

BIC: BNP8NL2A
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A nalysece rfificaat

Nr. Monsteromschrijving

11 1096—1—1

12 1l0R—1—1

13 IIOB—1—1

14 IIIB-1—1

- Datum monstername Analytico-nr.

02-May-2014 8086278

02-May-2014 8086279

02-May-2014 8086280

02-May-2014 8086281

Q: door 800 geoccrediteerde verrichting Akkoord
8: 8904 erkende verrichting Pr.coörd.
S: 80 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. VA

TESTEN
RvA l010

Uw project/verslagnummer C05043000006 Certificaatnummer/Versie 2014050197/1

Uw projectnaam no stortplaats, Texel. Startdatum 02-05-2014

Uw ordernummer C05043/Nfl/9265073/0090 Rapportagedatum 12-05-2014/16:43

Bijlage A,B.C,D

Monsternemer Pagina 6/6

Monstermatrix Water; Water (P53000)

Projectcode 3199 - Projectofferte Arcadis Apeldoorn nacroparameters

Analyse 14Eenheid 11 12 13

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<1.6

0.14

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<1.6

0.14

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<1.6

0.14

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<1.6

0.14

S r, 2-Dichloorethaon

S 1,1,1 -Trichloorethaan

S 1, 1, 2-Trichloorethaan

S cis 1, 2-Dichlooretheen

S trans 1, 2-Dichlooretheen

CKW (som)

S 1, 2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Anorganische verbindingen & natte chemie

Q flmmonium (NH4-N)

Q Ammonium (NH4)

Carbonaat

Bicarbonaat (HCO3)

Q Chemisch zuurstof verbruik (cZV)
S Chloride

S Nitraot (N03-N)

S Nitraat (N03)

Q Nitriet (N02-N)

Q Nitriet (N02)

Q Stikstof volgens Kjeldahl (N)

S Sulfaat opgelost (504)

S Sulfaat opgelost (504-S)

Cyanide

S Cyanide-totaal

Biologisch en/of toxicologisch onderzoek

Q Biochemisch zuurstof verbruik (BZV-5)

14 13 <0.050 <0.050

17 17 <0.065 <0.065

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0

790 610 370 140

100 93 60 11

140 140 73 42

<0.40 <0.40 <0.40 <0.40

<0.90 <0.90 <0.90 <0.90

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.030 <0.030 <0.030 <0.030

16 16 2.1 <1.0

5.1 5.2 <5.0 <5.0

<1.7 1.7 <1.7 <1.7

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0

1.2 <1.0 <1.0 <1.0

pg/L

ig /1.

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

mg N/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/1

mg N/L

mg/L

mg Nu

mg/L

mg/L

mg S04/L

mg 5/1

pg/L

mg 02/1

8tSw.0

%ehe°’
Furofins Analytico BV.

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

3771 NB Borneveld F00 +31 (0)34 242 63 99

9.0. Box 489 8-mail info-envc4eurofins.nl

3770 NL Borneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Poribos GB. 227 9245 20 Eurofins Onolytico B.V. is 100 14001: 2004 gecertificeerd door

VBT/BTW No. NL 8043.14.883.B0i TÜV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (81Fl), het Woalse Gewest (010NE-OWD)

IBRN: NL718NP80227924528 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPBNL2A



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014050197/1

Pagina 1/3

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101B-1-1 8086268 101B 06200386393

 8086268 101B 06915019604

 8086268 101B 08102352715

 8086268 101B 07006113416

 8086268 101B 07006113427

 8086268 101B 06600505238

 8086268 101B 08403824211

 8086268 101B 08403824132

103B-1-1 8086269 103B 08403824111

 8086269 103B 08403824152

 8086269 103B 06200386273

 8086269 103B 06915019534

 8086269 103B 08102352775

 8086269 103B 07006115726

 8086269 103B 07006115757

 8086269 103B 06600505148

104B-1-1 8086270 104B 08403824051

 8086270 104B 08403824142

 8086270 104B 06200386513

 8086270 104B 06915019444

 8086270 104B 08102352555

 8086270 104B 07006115746

 8086270 104B 07006115737

 8086270 104B 06600505298

105B-1-1 8086271 105B 08403824191

 8086271 105B 08403824242

 8086271 105B 06200386503

 8086271 105B 06915019344

 8086271 105B 08102352355

 8086271 105B 07006115786

 8086271 105B 07006115797

 8086271 105B 06600505108

106B-1-1 8086272 106B 08403824121

 8086272 106B 08403824232

 8086272 106B 06200386353

 8086272 106B 06915019614

 8086272 106B 08102352725

 8086272 106B 07006115836

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014050197/1

Pagina 2/3

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

106B-1-1 8086272 106B 07006115847

 8086272 106B 06600505268

107A-1-1 8086273 107A 08403819091

 8086273 107A 08403819102

 8086273 107A 06200386363

 8086273 107A 06915019564

 8086273 107A 08102352805

 8086273 107A 07006115956

 8086273 107A 07006115947

 8086273 107A 06600509558

107B-1-1 8086274 107B 08403824011

 8086274 107B 08403824002

 8086274 107B 06200386283

 8086274 107B 06915019644

 8086274 107B 08102352745

 8086274 107B 07006115766

 8086274 107B 07006115817

 8086274 107B 06600505288

108A-1-1 8086275 108A 08403819331

 8086275 108A 08403823912

 8086275 108A 06200386473

 8086275 108A 06915019634

 8086275 108A 08102352795

 8086275 108A 07006115826

 8086275 108A 07006115927

 8086275 108A 06600505278

108B-1-1 8086276 108B 08403824071

 8086276 108B 08403824062

 8086276 108B 06200386703

 8086276 108B 06915019584

 8086276 108B 08102352395

 8086276 108B 07006115776

 8086276 108B 07006115807

 8086276 108B 06600505258

109A-1-1 8086277 109A 08403819261

 8086277 109A 08403819292

 8086277 109A 06200386683

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014050197/1

Pagina 3/3

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

109A-1-1 8086277 109A 06915019624

 8086277 109A 08102352785

 8086277 109A 07006115876

 8086277 109A 07006115857

 8086277 109A 06600505228

109B-1-1 8086278 109B 08403819051

 8086278 109B 08403824202

 8086278 109B 08102352295

 8086278 109B 06200386633

 8086278 109B 06915019524

 8086278 109B 07006115906

 8086278 109B 07006115897

 8086278 109B 06600509608

110A-1-1 8086279 110A 08403819061

 8086279 110A 08403823922

 8086279 110A 06200386623

 8086279 110A 06915019484

 8086279 110A 08102352825

 8086279 110A 07006115936

 8086279 110A 07006115887

 8086279 110A 06600509628

110B-1-1 8086280 110B 08403819301

 8086280 110B 08403823932

 8086280 110B 06200386573

 8086280 110B 06915019494

 8086280 110B 08102352445

 8086280 110B 07006115866

 8086280 110B 07006115917

 8086280 110B 06600509638

111B-1-1 8086281 111B 08403824221

 8086281 111B 08403824042

 8086281 111B 06200386453

 8086281 111B 06915019594

 8086281 111B 08102352385

 8086281 111B 07006113456

 8086281 111B 07006113447

 8086281 111B 06600505248
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.

Opmerking 3)

BZV: Indicatieve waarde: Meetwaarde buiten toegestane meetbereik van de methode.
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.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

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

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

Cf. pb 3150-1/2  en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Arseen (As)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Calcium (Ca)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Kalium (K)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Magnesium (Mg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5ICP-MSW0421Natrium (Na)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

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

Cf. NEN 6604SpectrometrieW0566Ammonium

Eigen methodeBerekeningW0545Bicarbonaat/Carbonaat

Cf. NEN 6633/A1:2007TitrimetrieW0553Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Cf. pb 3140-2 en cf.NEN 6604SpectrometrieW0566Chloride

Cf. pb 3140-2 en cf.NEN 6604SpectrometrieW0566Nitraat

Cf. NEN 6604SpectrometrieW0566Nitriet

Eigen meth. (NEN-ISO 5663/NEN 6604)SpectrometrieW0554Stikstof volgens Kjeldahl

Cf. pb 3140-2 en cf.NEN 6604SpectrometrieW0566Sulfaat (analyser)

Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - totaal

Cf. NEN-EN1899-1& cf. NEN-ISO5814 

(EN25814)

PotentiometrieW0556Biochem. zuurstofverbr. (BZV-5)
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Nitraat (NO3) 8086268

8086269

8086275

8086276

Nitriet (NO2) 8086268

8086269

8086275

8086276

Invriezen BZV 8086268

8086269

8086270

8086271

8086275

8086276
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Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Uw projectnummer C05043000006

Projectnaam AO stortplaats, Texel.

Ordernummer C05043/NA/9265073/0090

Datum monstername 01-05-2014

Monsternemer J. Postma

Certificaatnummer 2014050197

Startdatum 02-05-2014

Rapportagedatum 12-05-2014

Analyse Eenheid    1 (101B-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 2 (103B-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 3 (104B-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 4 (105B-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 5 (106B-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 6 (107A-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 7 (107B-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 8 (108A-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 9 (108B-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 10 (109A-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 11 (109B-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 12 (110A-1-1) Gest.Gehalte Oordeel 13 (110B-1-1)Gest.Gehalte Oordeel 14 (111B-1-1)Gest.Gehalte Oordeel

Metalen

Arseen (As) µg/L <5,0 3,5 - <5,0 3,5 - <5,0 3,5 - <5,0 3,5 - 6,4 6,4 - <5,0 3,5 - <5,0 3,5 - <5,0 3,5 - <5,0 3,5 - <5,0 3,5 - <5,0 3,5 - <5,0 3,5 - <5,0 3,5 - <5,0 3,5 -

Barium (Ba) µg/L <20 14 - 36 36 - 61 61 * 64 64 * 38 38 - <20 14 - 79 79 * 240 240 * 41 41 - 240 240 * <20 14 - <20 14 - <20 14 - <20 14 -
Calcium (Ca) mg/L 44 44 130 130 300 300 290 290 190 190 110 110 260 260 430 430 140 140 440 440 100 100 110 110 86 86 45 45

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,28 0,28 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - 0,28 0,28 - <0,20 0,14 - 0,23 0,23 - 0,24 0,24 - 0,23 0,23 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - 7,2 7,2 - 8,1 8,1 - 3,8 3,8 - <2,0 1,4 - 11 11 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 -

Koper (Cu) µg/L <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 -

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - <0,050 0,035 - <0,050 0,035 - <0,050 0,035 - <0,050 0,035 - <0,050 0,035 - <0,050 0,035 - 0,46 0,46 *** <0,050 0,035 - <0,050 0,035 - <0,050 0,035 - <0,050 0,035 - <0,050 0,035 - <0,050 0,035 -
Kalium (K) mg/L 1,5 1,5 32 32 210 210 230 230 120 120 30 30 320 320 220 220 40 40 220 220 30 30 30 30 8,7 8,7 1,4 1,4

Magnesium (Mg) mg/L 4,6 4,6 76 76 84 84 88 88 58 58 47 47 120 120 880 880 86 86 930 930 47 47 47 47 20 20 4,5 4,5

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 -
Natrium (Na) mg/L 23 23 630 630 280 280 310 310 180 180 180 180 380 380 6700 6700 720 720 7100 7100 180 180 180 180 51 51 22 22

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - <3,0 2,1 - 3,9 3,9 - 4,4 4,4 - 3,8 3,8 - <3,0 2,1 - 7,9 7,9 - <3,0 2,1 - <3,0 2,1 - <3,0 2,1 - <3,0 2,1 - <3,0 2,1 - <3,0 2,1 - <3,0 2,1 -

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 - <2,0 1,4 -

Zink (Zn) µg/L <10 7 - <10 7 - <10 7 - <10 7 - <10 7 - <10 7 - <10 7 - <10 7 - <10 7 - <10 7 - <10 7 - <10 7 - <10 7 - <10 7 -
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - 2,4 2,4 * 2,4 2,4 * 0,97 0,97 * <0,20 0,14 - 3,1 3,1 * <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - 0,26 0,26 - 0,27 0,27 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - 0,35 0,35 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 0,16 0,16 <0,10 0,07 0,67 0,67 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14 0,23 0,23 <0,20 0,14 <0,20 0,14 <0,20 0,14 0,81 0,81 <0,20 0,14 <0,20 0,14 <0,20 0,14 <0,20 0,14 <0,20 0,14 <0,20 0,14 <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,21 0,21 - 0,3 0,3 * 0,21 0,21 - 0,3 0,3 * 0,21 0,21 - 1,5 1,48 * 0,21 0,21 - 0,21 0,21 - 0,21 0,21 - 0,21 0,21 - 0,21 0,21 - 0,21 0,21 - 0,21 0,21 -

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63 <0,90 0,63 2,8 2,8 2,6 2,6 1,1 1,1 <0,90 0,63 4,9 4,9 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - <0,020 0,014 - <0,020 0,014 - 0,14 0,14 * <0,020 0,014 - <0,020 0,014 - 0,51 0,51 * <0,020 0,014 - <0,020 0,014 - <0,020 0,014 - <0,020 0,014 - <0,020 0,014 - <0,020 0,014 - <0,020 0,014 -
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 -

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 -

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 -

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 - <0,10 0,07 -

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 0,1 0,1 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07 <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12 <1,6 1,12

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,14 0,14 - 0,14 0,14 - 0,17 0,17 * 0,14 0,14 - 0,14 0,14 - 0,14 0,14 - 0,14 0,14 - 0,14 0,14 - 0,14 0,14 - 0,14 0,14 - 0,14 0,14 - 0,14 0,14 - 0,14 0,14 -

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Ammonium (NH4-N) mg N/L <0,050 7,9 200 200 110 13 290 24 8,1 24 14 13 <0,050 <0,050

Ammonium (NH4) mg/L <0,065 0,0455 10 10 260 260 260 260 140 140 17 17 370 370 31 31 10 10 31 31 17 17 17 17 <0,065 0,0455 <0,065 0,0455

Carbonaat mg/L <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5

Bicarbonaat (HCO3) mg/L 130 130 460 460 2100 2100 2500 2500 1400 1400 790 790 2700 2700 630 630 440 440 650 650 790 790 810 810 370 370 140 140

Chemisch zuurstof verbruik (CZV) mg/L 18 120 160 160 190 96 250 91 260 540 100 93 60 11

Chloride mg/L 40 40 - 1140 1140 * 490 490 * 490 490 * 250 250 * 140 140 * 560 560 * 12600 12600 * 1130 1130 * 12700 12700 * 140 140 * 140 140 * 73 73 - 42 42 -

Nitraat (NO3-N) mg N/L <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40

Nitraat (NO3) mg/L <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63 <0,90 0,63

Nitriet (NO2-N) mg N/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Nitriet (NO2) mg/L <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021 <0,030 0,021

Stikstof volgens Kjeldahl (N) mg/L <1,0 0,7 14 14 220 220 210 210 110 110 16 16 310 310 24 24 10 10 24 24 16 16 16 16 2,1 2,1 <1,0 0,7

Sulfaat opgelost (SO4) mg SO4/L <5,0 3,5 180 180 12 12 12 12 25 25 <5,0 3,5 <5,0 3,5 1300 1300 180 180 1300 1300 5,1 5,1 5,2 5,2 <5,0 3,5 <5,0 3,5

Sulfaat opgelost (SO4-S) mg S/L <1,7 1,19 61 61 4,1 4,1 4,1 4,1 8,3 8,3 <1,7 1,19 <1,7 1,19 420 420 61 61 420 420 <1,7 1,19 1,7 1,7 <1,7 1,19 <1,7 1,19

Cyanide

Cyanide-totaal µg/L <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <10 7 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5 <5,0 3,5

Biologisch en/of toxicologisch onderzoek

Biochemisch zuurstof verbruik (BZV-5) mg O2/L <1,0 1,8 2,7 4,2 4,2 <1,0 4 7 1,6 16 1,2 <1,0 <1,0 <1,0

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 101B-1-1 8086268 Voldoet aan Streefwaarde

2 103B-1-1 8086269 Overschrijding Streefwaarde

3 104B-1-1 8086270 Overschrijding Streefwaarde

4 105B-1-1 8086271 Overschrijding Streefwaarde

5 106B-1-1 8086272 Overschrijding Streefwaarde

6 107A-1-1 8086273 Overschrijding Streefwaarde

7 107B-1-1 8086274 Overschrijding Streefwaarde

8 108A-1-1 8086275 Overschrijding Interventiewaarde

9 108B-1-1 8086276 Overschrijding Streefwaarde

10 109A-1-1 8086277 Overschrijding Streefwaarde

11 109B-1-1 8086278 Overschrijding Streefwaarde

12 110A-1-1 8086279 Overschrijding Streefwaarde

13 110B-1-1 8086280 Voldoet aan Streefwaarde

14 111B-1-1 8086281 Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
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Bijlage 3 Analysecertificaat 
waterbodem 



4 eurofïns
— iit1ytiec

Arcadi Drsldoorn

Postbus 673
7300 AR APELDOORN

R na Ivsecertifi caat

Datum: 09-05-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Ce rt f coat nummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen

20 140 500 32/1

C05043000006

fl0 stortplaats, Texel.

C05043/NR/9265073/0090
01-05-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken no

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V.

Technical Manager

Gildeweg 44-46

3771 NB Borneveld

9.0. Box 459

3770 NL Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas 0.8. 227 9245 25

F00 +31 (0)34 242 63 99 VNT/BTW No. NL 8043.14.883.901

0-mail info-env@eurofjns.nl KvK No. 09088623

Site www.eurofins.nl IBRN: NL71BNP50227924525

BIC: BNPANL2R

Eurofins Analytico BV. is 110 14001: 2004 gecertificeerd door

T(JV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVNM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MDV).



AO stortplaats, Texel.

1 2 3 4 5

1/2

C05043000006

C05043/NA/9265073/0090

Analysecertificaat

09-05-2014/13:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-05-2014

Projectcode 3199 - Projectofferte Arcadis Apeldoorn macroparameters

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2014050032/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 42.4% (m/m) 17.4 39.0 15.0 36.1Droge stof

S 10.1% (m/m) ds 22.6 8.8 15.0 8.7Organische stof

S 89.7% (m/m) ds 77.2 91.0 84.5 91.1Gloeirest

S 3.8% (m/m) ds 2.5 2.6 6.6 2.6Korrelgrootte < 2 µm

Anorganische verbindingen  & natte chemie

5.6g/kg ds 8.2 3.8 9.9 3.9Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Anorganische verbindingen

320mg/kg ds 180 89 340 100Ammonium (NH4-N)

420mg/kg ds 230 110 440 130Ammonium (NH4)

<2.0mg/kg ds <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Nitraat (NO3-N)
1)1)1)1)

<9.0mg/kg ds <9.0 <9.0 <9.0 <9.0Nitraat (NO3)

1

2

3

4

5

S1-1

S10-1

S2-1

S3-1

S4-1 8085797

8085796

8085795

8085794

8085793

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

01-May-2014

01-May-2014

01-May-2014

01-May-2014

01-May-2014

Datum monstername



AO stortplaats, Texel.

6 7 8 9 10

2/2

C05043000006

C05043/NA/9265073/0090

Analysecertificaat

09-05-2014/13:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-05-2014

Projectcode 3199 - Projectofferte Arcadis Apeldoorn macroparameters

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2014050032/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 50.4Droge stof

S 21.7% (m/m) 37.1 15.2 28.6Droge stof

S 16.2% (m/m) ds 7.3 11.9 25.9 14.4Organische stof

S 83.3% (m/m) ds 92.4 87.8 73.8 85.3Gloeirest

S 8.3% (m/m) ds 4.2 5.3 4.3 4.5Korrelgrootte < 2 µm

Anorganische verbindingen  & natte chemie

7.1g/kg ds 2.5 5.1 11 6.1Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Anorganische verbindingen

250mg/kg ds 28 61 180 91Ammonium (NH4-N)

320mg/kg ds 37 79 230 120Ammonium (NH4)

<2.0mg/kg ds <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Nitraat (NO3-N)
1)1)1)1)1)

<9.0mg/kg ds <9.0 <9.0 <9.0 <9.0Nitraat (NO3)

6

7

8

9

10

S5-1

S6-1

S7-1

S8-1

S9-1 8085802

8085801

8085800

8085799

8085798

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

01-May-2014

01-May-2014

01-May-2014

01-May-2014

01-May-2014

Datum monstername

FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014050032/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

S1-1 8085793 S1  5  30 05315546551

S10-1 8085794 S10  10  60 05315546571

S2-1 8085795 S2  15  60 05315546891

S3-1 8085796 S3  20  50 05315546641

S4-1 8085797 S4  20  60 05315546541

S5-1 8085798 S5  30  70 05315546631

S6-1 8085799 S6  10  50 05315546601

S7-1 8085800 S7  25  70 05315546651

S8-1 8085801 S8  15  50 05315546611

S9-1 8085802 S9  30  80 05315546691

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014050032/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014050032/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879ICP-AESW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Lutum (fractie < 2 μm) 

(sedimentatie)

NEN-EN 13342SpectrometrieW0591Stikstof (Kjeldahl)

Eigen methodeSpectrometrieW0566Ammonium

Eigen methodeSpectrometrieW0566Nitraat

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Bijlage 4 Analysecertificaat 
oppervlaktewater 

   



...f.’ eurofins
—

:

Arcadis Apeldoorn

Postbus 673
7300 AR APELDOORN

fl nal vsecertifi coat

Datum: 12-05-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaat nu mme t/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen

20 14 049 9 31/1
C05043000006
no stortplaats, Texel.

C05043/NA/9265073/0090

02-05-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden geteproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Naam: Handtekening:

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

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

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V.

Technical Manager

Gildeweg 44-46

3771 NS Barneveld

9.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas 5.0. 227 9245 25

Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.801

8-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623

Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525

BIC: BNPANL29

Eurofins Analytico BV. is 510 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en bep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0wD)

en door de overheden von Fronkrijk en Luxemburg fMEV).

Bewaren tot:
Datum:



4 eurofins
— rL1ytiec’

‘ ‘

\ \y.: ‘:
S S ->

—S

R nalysecertificaat

Mr. Monstetomschrijving

1 OWI—1—1

2 OWIO-1-1

3 0W2-1-1

4 0W3-1-l

S 0W4-l-l

Analytico-nr.

8085418

8085419

8085420

8085421

8085422

Q: door RvA geoccrediteerde verrichting

6: 6904 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Dit ertificoot nog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

TESTEN
RvA 1010

Uw project/verslognummer C05043000006 Certificoatnummer/Versie 2014049931/1

Uw projectnaom P0 stortplaats, Texel. Startdatum 02-05-2014

Uw ordernummer C05043/NP/9265073/0090 Rapportagedatum 12-05-2014/16:42

Bijlage A,C,D

Monsternemer Pagina 1/6

Monstermatrix Water; Afvalwater

Projectcode 3199 - Projectoffette Arcadis Apeldoorn macroparameters

Analyse 4

Voorbehandeling

Filtteren 0.45 pm DOC Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Eenheid t 2 3

Metalen

Q Arseen (As) na ontsluiting pg/L <1.5 <1.5 <1.5 2.0 <1.S

Q Barium (Bo) na ontsluiting pg/L 32 98 83 27 81

Q Calcium (Ca) na ontsluiting mg/L 120 220 210 97 190

Q Cadmium (Cd) na ontsluiting pg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

Q Kobalt (Co) na ontsluiting pg/L <10 <10 <10 <10 <10

Q Koper (Cu) na ontsluiting pg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Q Kwik (Hg) na ontsluiting pg/L 0.14 0.12 0.13 0.10 0.13

Q Kalium (K) na ontsluiting mg/L 49 110 160 110 160

Q Magnesium (Mg) na ontsluiting mg/L 25 220 120 53 120

Q Molybdeen (Mo) na ontsluiting .ig/L <10 <10 <10 <10 <10

Q Natrium (No) no ontsluiting mg/L 87 1500 560 190 560

Q Nikkel (Ni) na ontsluiting pg/L <5.0 <5.0 5.4 5.3 5.9

Q Lood (Pb) na ontsluiting pg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Q Zink (Zn) no ontsluiting .ig/L 23 <10 <10 <10 <10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen g/L <0.20 027 0.79 <0.20 0.78

Q Tolueen pg/1 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Q Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Q o-Xyleen j.Ig/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Q m,p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 0.30 <0.20 0.31

Q Xylenen (som) .ig/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

Q BTEX(som) pg/L <1.0 <1.0 1.1 <1.0 1.1

Q Naftaleen pg/1 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Q Dichloormethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q Trichloormethaan Jg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q Tetrachloormethaon pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Furofins Analytico BV.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

Pl. Boo 459

3770 AL Borneveld NL

Datum monsternome

01 -May-2014

01 -May-2014

01-May-2014

01-Moy-2014

01-May-2014

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fox +31 (0)34 242 63 99

6-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

ANP Paribas 0.6. 227 9245 25 Eurofins Analytico BV. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. Nt 8043.14.883.601 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. 156),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)

IBAN: N1715NPfl0227924525 en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPBNL2R



1..

eurofins
— i1ytica

Analysecertificaat

Monsteromsch rijvi ng

ow1_1_l

ow10_1-l

0W2-1-1

0W3-1-1

0W4-1-1
Q: door tvfl geoccrediteerde verrichting

9: 9904 erkende verrichting

S: gs 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

TESTEN

RvA LOlO

Uw project/verslagnummer C05043000006 Certificaatnummer/Versie 2014049931/1

Uw projectnaam no stortplaats, Texel. Startdatum 02-06-2014

Uw ordernummer C05043/NA/9265073/0090 Ropportagedatum 12-05-2014/16:42

Bijlage A,C.D

Monsternemer Pagina 2/6

Monstermatrix Water; Afvalwater

Projectcode 3199 - Projectofferte Arcadis Apeldoorn macroparameters

Analyse 2 4 5Eenheid 1 3

Q Trichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q 1, 1-Dichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q 1,2-Dichloorethaon .ig/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q 1,1,1-Trichloorethaan jig/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q 1,1,2-Trichloarethaan 1.19/1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q cis 1,2-Dichlooretheen .ig/1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q 1,2-Dichloorethenen (som) pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Q CKW(som) Jg/L <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1

Fysisch-chemische analyses

Dissolved Organic Carbon (DOC) mg/L 41 41 55 45 55

Anorganische verbindingen & natte chemie

Q Ammonium (NH4-N) mg N/L 15 67 140 41 140

Q Ammonium (NH4) mg/L 19 86 180 53 180

Carbonaat mg/L <5.0 <6.0 <5.0 <6.0 <5.0

Bicarbonaat (HCO3) mg/L 520 1300 1800 870 1800

Q Chemisch zuurstof verbruik (Czv) mg/L 230 280 160 160 160

Q Chloride mg/L 140 3100 1030 320 1030

Q Nitraat fN03-N) ng N/L 0.27 <0.20 <0.20 <0.20 0.98

Q Nitraat (N03) mg/L 1.2 <0.90 <0.90 <0.90 4.3

Q Nitriet (N02-N) mg Nu 0.053 <0.010 <0.010 0.027 <0.010

Q Nitriet (N02) mg/L 0.17 <0.030 <0.030 0.089 <0.030

Q Stikstof volgens Kjeldahl (N) mg/L 24 75 140 49 150

Q Sulfaat opgelost (504) mg S04/L 59 300 55 6.6 60

Q Sulfaat opgelost (504-s) mg S/L 20 100 18 2.2 20

Q Hardheid (totaal) mmol/L 4.1 14 10 4.6 9.9

Q Hardheid (totaal) D 23 81 58 26 56

Q Hardheid (totaal) CaCO3 mg/L 410 1400 1000 460 990

Cyanide

Nr.

1

2

3

4

S

Datum monstername

01 -Moy-2014

01 -May-2014

01-May-2014

01-May-2014

01-May-2014

Eurofins 8naIytca BV.

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

3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

9.0. Box 459 E-moil info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

An alytico- nr.

8085418

8085419

8085420

8085421

8085422

BNP Pxribas 5.9. 227 9245 25 Eurofins Anolytico BV. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.BOt TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BOM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

IBAN: NL71BNP90227924520 en door de overheden von Frankrijk en tuxemburg fMEV).

BIC: BNPRNL2A
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R na lysece rtificoat

Ce rt i f i cao t nummer/Versie

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

2014 049 9 3 1/1

02-06-2014

12-OS -2014/16: 42

Monsternemer

Monstermatrix Water; Afvalwater

Projectcode 3199 - Projectofferte Arcodis Apeldoorn macroparameters

Analyse Eenheid r 2 3

Q Cyanide-totoal

Biologisch en/of toxicologisch onderzoek

Q Biochemisch zuurstof verbruik (BZV-5) mg 02/1 21

1.3 <1.0

Uw project/verslagnummer C05043000006

Uw projectnaom

Uw ordernummer

P0 stortplaats, Texel.

C05043/Nfl/9265073/0090

Pagina 3/6

4

37

1.8 1.3 1.2

9.2 14 10

Nr. Honsteromschrijving Datum monstername flnalytico-nr.

1 OWI-1-1 01-Moy-2014 8085618

2 OW1O-1-1 01-May-2014 8085419

3 0W2-1-1 01-Moy-2014 8085420

4 0W3-1-1 01-May-2014 8085421

S 0W4-1-1 01-May-2014 8086422
Q: door RvA geocorediteerde verrichting

8: 8904 erkende verrichting

5: DS 3000 erkende verrichting

Durofins Analytino DV. Dit certificaat nog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 8NP Paribas 5.9. 227 9245 25 Eurofins Analytico BV. is 150 14000: 2004 gecertificeerd door

3770 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VDT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Sep. INE), TESTEN
P0. Box 489 E-mail info-env@euroflns.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest f81M), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)

3770 Al Borneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: N171BNPA0227924825 en door de overheden von Frankrijk en Luoemburg CMEV). RvA O1O
BOt: BNPANL2D
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Rnalysecertificaot

Mr. Uonsteromschrijving

6 OWS-1-1

7 0W6-1-1

8 0W7-1-1

9 0W8-1-1

10 0W9-1-1

Datum monstername

01-May-2014

01-May-2014

01-May-2014

01 -May-2014

01-May-2014

An alyti co- n r.

8085423

8085424

8085425

8085426

8085427

Uw project/verslagnummet C05043000006 Certificaatnummer/Versie 2014049931/1

Uw projectnoam no stortplaats, Texel. Startdatum 02-05-2014

Uw ordernummer C05043/Nfl/9265073/0090 Rapportagedatum 12-05-2014/16:42

Bijlage A,C,D

Monsternemer Pagina 4/6

Monstermatrix Water; Afvalwater

Projectcode 3199 - Projectofferte Arcadis Apeldoorn macroporameters

Analyse 6

Voorbehandeling

Filtreren 0.45 pm DOC Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Eenheid 7 8 9 ro

Metalen

Q Arseen (As) na ontsluiting Jg/L 2.1 1.6 1.8 <1.5 <1.5

Q Barium (Ba) na ontsluiting ig/L 22 27 27 78 17

Q Calcium (Ca) na ontsluiting mg/L 94 63 63 200 75

Q Cadmium (cd) na ontsluiting pg/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

Q Kobalt (Co) na ontsluiting pg/L <10 <10 <10 <10 <10

Q Koper (Cu) na ontsluiting pg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Q Kwik (Hg) na ontsluiting .ig/L 0.13 0.12 0.15 0.13 0.15

Q Kolium (K) na ontsluiting mg/L 110 54 54 100 22

Q Magnesium (Mg) na ontsluiting mgR 52 44 44 160 38

Q Molybdeen (Mo) na ontsluiting pg/L <10 <10 <10 <10 <10

Q Natrium (Na) na ontsluiting mg/L 180 280 280 1000 240

Q Nikkel (Ni) na ontsluiting pg/L 5.4 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Q Lood (Pb) na ontsluiting j.ig/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Q Zink (Zn) no ontsluiting .lg/L <10 <10 <10 <10 <10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 0.32 <0.20

Q Tolueen pg/L <0.20 0.27 0.24 <0.20 0.32

Q Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Q o-Xyleen .ig/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Q m,p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Q Xylenen (som) 1g/L <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

Q BTEX (som) pg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

Q Naftaleen pg/L <0.20 <0.20 0.22 <0.20 <0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Q Dichloormethaan .ig/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q Trichloormethaan pg/C <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q Tetrachloormethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Eurofins Onolytico BV.

Gildeweg 44-66 Tel. +31 (0)34 242 63 00

3771 NB Borneveld fox +31 (0)34 242 63 99

9.0. Box 409 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 PL Borneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

8: 0904 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Poribos 0.8. 227 9240 20 Eurofins Anolytico BV. is 050 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.00 1 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Sep. LOO),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)

IBAN: NL71BN990227924020 en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MDV).

BIC: BNPANL2A

TESTEN
RvA [010



éf eurofins

A nalysecerf ificaat

No nsteromschrijvi ng

0w5-1-1

0W6-1-1

0W7-1-1

0W8-1-1

10 0W9-1-1

—

Uw project/verslagnummer C05043000006 Cettificaatnummet/Versie 2014049931/1

Uw projectnaom no stortplaats, Texel. Startdatum 02-05-2014

Uw ordernummer C05043/NR/9265073/0090 Rapportagedatum 12-05-2014/16:42

Bijlage A,C.D

Morlsternemer Pagina 5/6

Monstermatrix Water; afvalwater

Projectcode 3199 - Projectofferte Arcadis flpeldoorn macroparameters

analyse Eenheid 9 106 7 8

Q Trichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <010 <0.10 <0.10 <0.10

Q 1,1-Dichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q 1,2-Dichloorethaan Jg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q 1,1,1-Trichloorethoon Jg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q 1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q trans 1,2-Dichlootetheen iig/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Q 1,2-Dichloorethenen (som) jg/1 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Q CKW(som) pg/1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1

Fysisch-chemische analyses

Dissolved Organic Corbon (DOC) mg/L 45 36 36 40 27

Anorganische verbindingen & natte chemie

Q Rmmonium (NH4-N) mg Nu 43 1.9 1.7 68 <0.050

Q flmmonium (NH4) mg/L 55 2.5 2.2 66 <0.065

Carbonoat mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Bicarbonaat (HC03) mg/L 850 430 440 1100 440

Q Chemisch zuurstof verbruik (czv) mg/L 150 130 120 210 110

Q Chloride mg/L 320 470 480 1900 380

Q Nitraot (N03-N) mg Nu 1.2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Q Nitroat (N03) mg/L 5.5 <0.90 <0.90 <0.90 <0.90

Q Nitriet fN02-N) mg N/1 0.025 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Q Nitriet (N02) mg/L 0.082 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030

Q Stikstof volgens Kjeldahl (N) mg/L 46 7.3 7.9 82 4.9

Q Sulfaat opgelost (S04) mg 504/1 17 20 24 250 31

Q Sulfaat opgelost (504-S) mg S/L 5.5 6.7 7.8 83 10

Q Hardheid (totaal) mmol/L 4.5 3.4 3.4 12 3.4

Q Hardheid (totaal) D 25 19 19 66 19

Q Hardheid (totaal) CoCO3 mgR 450 340 340 1200 340

Cyanide

Nr.

6

7

8

9

Eerofin. Anolytino BV.

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

3771 NS Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99

9.0. Box 459 E-moil jnfo-env@eurofins.nl
3770 91 Borneveld NL Site www.eurofins.nl

Datum monstername

01 -May-2014

01 -May-2014

01 -May-2014

01-May- 20 14

01-May- 20 14
Q: door RvR geoccrediteerde verrichting

5: 9904 erkende verrichting

S: 95 3000 erkende verrichting

Dit certificaat nog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Poribos 5.9. 227 9245 20 Eurofins Anolytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door

VOT/BTW No. NL 8043.14.883.501 TÜV en erkend door het Vloonse Gewest (OVRM en Dep. LNE),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (81M), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)

IBAN: NL75BNP90227924525 en door de overheden von Frankrijk en Luoenburg CMEV).

BIC: BNPRNL29

fl n alytico -

8085423

8085424

8085425

8085426

8085427

TESTEN
RvA O1O
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An alysecertificaat

Uw project/verslognummer

Uw projectnoam

Uw ordernummer

Mon st e me me t

Mon St e rm a t r ix

Project code

Analyse

Q Cyanide-totaal

CO 5 043 0 0 000 6

RO stortplaats, Texel.

C0S043/NA/9265073/0090

ws.er; Afvalwater

3199 - Projectofferte Arcadis

Biologisch en/of toxicologisch onderzoek

Q Biochemisch zuurstof verbruik (BZV-5)

Nr. Konsteromschrijving

6 OWS-1-1

7 0W6-l-1

8 0W7-1-1

9 0W8-1-1

10 0W9-1-1

20 14049 9 3 1/1

02-05 -2014

12-05-2014/16:42

A,C, D

6/6

Datum monstername

01-May-2014

01-May-2014

01-May- 20 14

01-Moy-2014

01-May-2014

flnalytico- n r.

8085423

8085424

8085425

8085426

8085427

Akkoord

Pr.coörd.

6Eenheid

mg 02/1

7 8 9 10

<10 <1.0

4.3 20 9.7

Certificaatnummer/Versie

Stortdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Apeldoorn macroparameters

1.7 <1.0

9.9 5.0

Q: door OnS geoccrediteerde verrichting

S: 9904 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Anolyticx BV. is 050 14001: 2004 gecertificeerd door

TtiV en erkend door het Vloomse Gewest (0VRM en Dep. tNE),

het Brusselse Gewest (BIM). het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Surofins Analytico BV.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

P0. Box 489

3770 NL Barneveld Nl.

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

0-mail info-env@eurofins.nI
tito www.eurofins.nI

BNP Poribos 5.8. 227 9240 25

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.801

KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNP0022792452S

BIC: BNPANL2N

FZ

TESTEN
RvA [010



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014049931/1

Pagina 1/3

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

OW1-1-1 8085418 OW1 08403823941

 8085418 OW1 08403823962

 8085418 OW1 06200386343

 8085418 OW1 06915019434

 8085418 OW1 06800308495

 8085418 OW1 07006113226

 8085418 OW1 07006113267

 8085418 OW1 06600505168

 8085418 OW1 08102352519

OW10-1-1 8085419 OW10 08403823851

 8085419 OW10 08403824032

 8085419 OW10 06200386653

 8085419 OW10 06915019254

 8085419 OW10 06800308405

 8085419 OW10 08102352306

 8085419 OW10 07006113217

 8085419 OW10 07006113368

 8085419 OW10 06600505119

OW2-1-1 8085420 OW2 08403823861

 8085420 OW2 08403823872

 8085420 OW2 06200386333

 8085420 OW2 06915019244

 8085420 OW2 06800308525

 8085420 OW2 08102352586

 8085420 OW2 07006113317

 8085420 OW2 07006113348

 8085420 OW2 06600505129

OW3-1-1 8085421 OW3 08403824101

 8085421 OW3 08403824172

 8085421 OW3 06200386433

 8085421 OW3 06915019404

 8085421 OW3 06800308425

 8085421 OW3 08102352736

 8085421 OW3 07006113397

 8085421 OW3 07006113388

 8085421 OW3 06600505219

OW4-1-1 8085422 OW4 08403823981

 8085422 OW4 08403824022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014049931/1

Pagina 2/3

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

OW4-1-1 8085422 OW4 06200386423

 8085422 OW4 06915019304

 8085422 OW4 06800308465

 8085422 OW4 08102352636

 8085422 OW4 07006113377

 8085422 OW4 07006113358

 8085422 OW4 06600505139

OW5-1-1 8085423 OW5 08403824181

 8085423 OW5 08403824092

 8085423 OW5 06200386523

 8085423 OW5 06915019284

 8085423 OW5 06800308535

 8085423 OW5 08102352506

 8085423 OW5 07006113327

 8085423 OW5 07006113338

 8085423 OW5 06600505189

OW6-1-1 8085424 OW6 08403824161

 8085424 OW6 08403823882

 8085424 OW6 06200386733

 8085424 OW6 06915019384

 8085424 OW6 06800308475

 8085424 OW6 08102352566

 8085424 OW6 07006113297

 8085424 OW6 07006113238

 8085424 OW6 06600505159

OW7-1-1 8085425 OW7 08403824081

 8085425 OW7 06200386722

 8085425 OW7 06915019393

 8085425 OW7 06800308414

 8085425 OW7 08102352625

 8085425 OW7 07006113276

 8085425 OW7 07006113287

 8085425 OW7 06600505198

 8085425 OW7 08403823899

OW8-1-1 8085426 OW8 08403823991

 8085426 OW8 08403823902

 8085426 OW8 06200386253

 8085426 OW8 06915019234

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014049931/1

Pagina 3/3

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

OW8-1-1 8085426 OW8 06800308545

 8085426 OW8 08102352616

 8085426 OW8 07006113407

 8085426 OW8 07006113308

 8085426 OW8 06600505179

OW9-1-1 8085427 OW9 08403823951

 8085427 OW9 06200386662

 8085427 OW9 06915019293

 8085427 OW9 08102352575

 8085427 OW9 07006113256

 8085427 OW9 06800308484

 8085427 OW9 07006113247

 8085427 OW9 06600505208

 8085427 OW9 08403823979

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014049931/1

Pagina 1/2

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/EHS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425Arseen (As) na ontsluiting (ICP-MS)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425ICP-MS  Barium (Ba) na ontsl.

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425ICP-MS  Calcium na ontsl.

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425Cadmium (Cd) na ontsluiting (ICP-MS)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425ICP-MS  Cobalt na ontsl.

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425Koper (Cu) na ontsluiting (ICP-MS)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425Kwik (Hg) na ontsluiting (ICP-MS)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425ICP-MS  Kalium na ontsl.

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425ICP-MS  Magnesium na ontsl.

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425ICP-MS  Molybdeen na ontsl.

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425ICP-MS  Natrium na ontsl.

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425Nikkel (Ni) na ontsluiting (ICP-MS)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425Lood (Pb) na ontsluiting (ICP-MS)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425Zink (Zn) na ontsluiting (ICP-MS)

Cf. NEN-EN-ISO 10301HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. NEN-EN 16192 (NEN-EN 1484)ElementanalyseW0590DOC

Cf. NEN 6604SpectrometrieW0566Ammonium

Eigen methodeBerekeningW0545Bicarbonaat/Carbonaat

Cf. NEN 6633/A1:2007TitrimetrieW0553Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Cf. NEN 6604SpectrometrieW0566Chloride

Cf. NEN 6604SpectrometrieW0566Nitraat

Cf. NEN 6604SpectrometrieW0566Nitriet

Eigen meth. (NEN-ISO 5663/NEN 6604)SpectrometrieW0554Stikstof volgens Kjeldahl

Cf. NEN 6654Spectrometrie (CFA)W0522Sulfaat - opgelost

Gw. NEN-EN 15192ICP-MSW0425Hardheid (totaal)

Cf. NEN-EN-ISO 14403 & CMA/2/I/C.2.2Spectrometrie (CFA)W0517Cyanide - totaal
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. NEN-EN1899-1& cf. NEN-ISO5814 

(EN25814)

PotentiometrieW0556Biochem. zuurstofverbr. (BZV-5)
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Nitraat (NO3) 8085419

Nitriet (NO2) 8085419

Invriezen BZV 8085418

8085419

8085420

8085421

8085422

8085423

8085424

8085425

8085426

8085427

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor 

gestelde eis.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 8085419

8085420

8085422

8085426
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Bijlage 5 Wettelijke- en beleidskaders 

Bijlage 5.1 Natuurbeschermingswet 
In Nederland hebben veel natuurgebieden een beschermde status onder de Natuurbeschermingswet 1998 

gekregen. Daarbij onderscheiden wij twee categorieën beschermingsgebieden: 

 Natura 2000‐gebieden. 

 Beschermde natuurmonumenten. 

 

Natura 2000 

Onder Natura 2000‐gebieden vallen de gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn 

aangewezen/aangemeld. De Europese Unie heeft deze twee richtlijnen vastgesteld die moeten zorg dragen 

voor de bescherming van de belangrijkste Europese natuurwaarden: de Vogelrichtlijn uit 1979 en de 

Habitatrichtlijn uit 1992. Hoewel het om twee afzonderlijke richtlijnen gaat, worden ze vanwege hun 

overeenkomsten vaak in één adem genoemd. Men spreekt dan over de ‘Vogel‐ en Habitatrichtlijn’.  

De Europese Unie heeft alle Vogel‐ en Habitatrichtlijngebieden ondergebracht in een samenhangend 

netwerk ‘Natura 2000’. 

 

Instandhoudingsdoelstellingen 

Voor Natura 2000‐gebieden gelden instandhoudingsdoelstellingen. De essentie van het 

beschermingsregime voor deze gebieden is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar mogen 

komen. Om dit toetsbaar te maken, kent de Natuurbeschermingswet 1998 voor projecten en andere 

handelingen die mogelijk gevolgen voor soorten en habitats van de betreffende gebieden hebben (inclusief 

externe werking), een vergunningplicht. Verlening van een vergunning voor een project is alleen aan de 

orde wanneer zeker is dat de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied niet in gevaar komen. 

Hiervan mag alleen worden afgeweken wanneer alternatieve oplossingen voor het project ontbreken èn 

wanneer sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang.  

   

Bovendien moet voorafgaande aan het toestaan van een afwijking, zeker zijn dat alle schade 

gecompenseerd wordt (de zogenaamde ADC‐toets: Alternatieven, Dwingende redenen van groot 

openbaar belang en Compenserende maatregelen). Redenen van economische aard kunnen ook gelden als 

dwingende reden van groot openbaar belang. Als prioritaire soorten of habitats deel uitmaken van de 

instandhoudingsdoelstellingen zijn redenen van economische aard alleen geldig na goedkeuring door de 

Europese Commissie. 
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Afbeelding 2: Schematische weergave vergunningverlening in het kader van Natura 2000 (website Regiebureau Natura 

2000). 
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Bijlage 5.2 Ecologische Hoofdstructuur 
Wettelijke bescherming EHS 

In de Nota Ruimte is op landelijk niveau de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vastgelegd. Dit netwerk 

bestaat uit verbindingszones en beschermde reservaten en Natura 2000‐gebieden. Het doel van de EHS is 

het vergroten en verbinden van natuurgebieden. Door deze verbindingen vindt uitwisseling plaats van 

planten en dieren tussen gebieden. De EHS is begrensd en planologisch vastgelegd. Het 

beschermingsregime is onder de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening vastgelegd in de Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening (Barro, 2011/2012) en werkt via provinciale verordeningen door in 

gemeentelijke bestemmingsplannen. Ruimtelijke ingrepen met significant negatieve effecten zijn niet 

toegestaan. Het nee, tenzij‐regime uit de Nota Ruimte laat alleen onder bepaalde voorwaarden 

ontwikkelingen toe. 

 

Het Rijk heeft in samenwerking met de provincies het beleidskader Spelregels EHS uitgewerkt. Het 

Rijk heeft de provincies gevraagd de inhoud van de Spelregels EHS, waaronder saldobenadering, te 

laten doorwerken in het provinciaal ruimtelijk beleid. Relevante documenten voor Noord –Brabant zijn 

onder andere het Natuurbeheerplan en de Verordening ruimte Noord Brabant.  

 

Toepassing beleidskaders 

Het nee, tenzij‐beleid betekent dat bestemmingsplannen in principe geen bestemmingen en regels 

toestaan die ruimte geven voor ruimtelijke ontwikkelingen die de wezenlijke kenmerken en waarde 

van de EHS significant aantasten. Hieronder zijn de spelregels van de EHS schematisch weergegeven. 
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Afbeelding 3: Schematische weergave van de Spelregels EHS. 
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Bijlage 5.3 Flora- en faunawet 
De Flora‐ en faunawet (2002) regelt de bescherming van in het wild voorkomende planten en dieren. In de 

wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en 

beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld (algemene verbodsbepalingen, artikelen 8 t/m 

12). Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende planten en 

dieren (algemene zorgplicht, artikel 2). Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van 

soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora‐ en faunawet 

heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. De interpretatie van de wet is in 2009 en 

2013 aangescherpt. Deze aanscherping is in onderstaande uitleg opgenomen. 

 

In het kader van de Flora‐ en faunawetgeving geldt dat alle dieren en planten een zekere mate van 

bescherming genieten, op basis van hun intrinsieke waarde. In artikel 2 van de Ffwet staat dat iedereen 

voldoende zorg in acht dient te nemen voor de in het wild levende dieren en planten en hun 

leefomgeving. Ook mag men het welzijn van dieren niet onnodig aantasten en dieren onnodig laten lijden. 

Deze algemene zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dier‐ en plantensoorten, ook voor de soorten 

die niet als beschermde soort aangewezen zijn onder de Flora‐ en faunawet.  

De Algemene Zorgplicht  is een aanvulling op de algemene verbodsbepalingen die uitsluitend betrekking 

hebben op beschermde soorten. Het artikel biedt de mogelijkheid om op te treden tegen ongewenste 

handelingen jegens beschermde dieren en planten, welke niet nadrukkelijk in één van de 

verbodsbepalingen zijn genoemd. Er bestaat geen wettelijke sanctie op overtreding. Wel kunnen 

activiteiten door de Algemene Inspectiedienst (AID) worden stilgelegd. 

 

De algemene verbodsbepalingen, die handelingen die het voortbestaan van planten en diersoorten in 

gevaar kunnen brengen verbieden, is een belangrijk onderdeel van de Flora ‐ en faunawet. Deze verboden 

zorgen ervoor dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. De belangrijkste, 

voor ruimtelijke plannen relevante wettelijke bepalingen staan hieronder genoemd.  

ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN FLORA - EN FAUNAWET (ARTIKELEN 8 T/M 12) 

Artikel 8. Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, 

af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun 

groeiplaats te verwijderen.  

Artikel 9. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te 

vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  

Artikel 10. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.  

Artikel 11. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 

verstoren. 

Artikel 12. Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 

rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora‐ en faunawet zonder juiste ontheffing of het nemen 

van mitigerende maatregelen kan leiden tot handhaving van de AID of DLG. Zij kunnen proces‐verbaal 

opmaken en het werk stilleggen. Overtredingen van de Flora‐ en faunawet worden beschouwd als 

‘economisch delict’ en kunnen als zodanig ook beboet worden. 
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Bij ruimtelijke plannen, met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren, is het verplicht om 

vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene verbodsbepalingen. Wanneer dat 

het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er maatregelen genomen kunnen worden om dit te 

voorkomen of om de gevolgen voor beschermde soorten te verminderen. Onder bepaalde voorwaarden 

geldt een vrijstelling, wordt door het ministerie van EZ goedkeuring gegeven aan de mitigerende 

maatregelen, of is het mogelijk van de minister van EZ ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te 

krijgen voor activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  

 

Ten aanzien van de criteria die voor vrijstellingen en ontheffingen gelden, kunnen verschillende groepen 

soorten worden onderscheiden. Deze groepen worden benoemd in het “Besluit van 28 november 2000 

houdende regels voor het bezit en vervoer van en de handel in beschermde dier‐ en plantensoorten”, 

kortweg genoemd “Besluit vrijstelling beschermde dier‐ en plantensoorten”. Dit besluit heeft de status van 

een AMvB. Onderstaande heeft betrekking op vrijstellingen en ontheffingen voor ruimtelijke ontwikkeling 

en inrichting. Voor andere activiteiten gelden andere regels die hier niet genoemd worden omdat ze niet 

van belang zijn. 

 

Tabel 1 – Algemene soorten 

Algemene vrijstelling van de verboden 8 tot en met 12, wel zorgplicht, m.u.v. artikel 10. 

 

Tabel 2 – overige soorten 

Vrijstelling mogelijk, mits gebruik wordt gemaakt van een door de minister goedgekeurde gedragscode; 

anders ontheffing noodzakelijk (toetsing aan gunstige staat van instandhouding en zorgvuldig handelen). 

Eventueel mitigatie‐ en compensatieplicht. Ook kan door het ministerie een beschikking worden 

afgegeven waarin goedkeuring wordt gegeven voor maatregelen ter voorkoming van het overtreden van 

verbodsbepalingen. Deze goedkeuring heeft de vorm van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag, 

m.u.v. artikel 10. 

 

Tabel 3 – Soorten van bijlage 1 van de AMvB 

Voor volgens art 75 lid 6 bij AMvB aangewezen soorten geldt een zwaar beschermingsregime. Voor deze 

soorten geldt, ook wanneer wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, geen vrijstelling voor 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen kan alleen 

verleend worden wanneer: 

 er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

 er sprake is van een bij AMvB bepaald belang. Voor deze groep is per AMvB bepaald dat een 

ontheffing verleend kan worden (met inachtneming van het voorgaande) bij: 

 dwingende reden van groot openbaar belang. 

 ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (zolang er geen sprake is van benutting of gewin van de 

beschermde soort). 

 andere redenen die geen verband houden met ruimtelijke ontwikkeling: bescherming van flora en 

fauna, veiligheid van luchtverkeer, volksgezondheid of openbare veiligheid, voorkomen van 

ernstige schade of overlast en bestendig gebruik. 

 

Tabel 3 – soorten op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

Voor volgens art 75 lid 6 aangewezen soorten die voorkomen op bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt 

een zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten geldt, ook wanneer wordt gewerkt volgens een 

goedgekeurde gedragscode, geen vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ontheffing voor 

het overtreden van verbodsbepalingen kan alleen verleend worden wanneer: 

 er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
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 er sprake is van een bij AMvB bepaald belang. Voor deze groep is bij AMvB bepaald dat een ontheffing 

verleend kan worden (met inachtneming van het voorgaande) bij: 

 dwingende reden van groot openbaar belang4. 

 andere redenen die geen verband houden met ruimtelijke ontwikkeling: bescherming van flora en 

fauna, veiligheid van luchtverkeer, volksgezondheid of openbare veiligheid. 

 

Vogels 

Vanwege de bepalingen in de Europese Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de Flora‐ en faunawet, 

geldt er voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Uit recente uitspraken van de ABRvS blijkt dat de 

manier waarop in Nederland tot voor kort werd omgegaan met ontheffingen voor vogels in strijd is met 

de Europese Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn staat een ontheffing alleen toe wanneer: 

 er geen andere bevredigende oplossing is. 

 er tevens sprake is van één van de volgende belangen:  

 bescherming van flora en fauna. 

 veiligheid van luchtverkeer. 

 volksgezondheid en openbare veiligheid. 

 

Door het ministerie kan een beschikking worden afgegeven waarin goedkeuring wordt gegeven voor 

maatregelen ter voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen. Een dergelijke goedkeuring heeft 

de vorm van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag. Inzake het behoud van verblijfplaatsen wordt de 

beschikking alleen afgegeven indien de functionaliteit van verblijfplaatsen niet in het geding is én als deze 

niet worden verstoord (art. 11). 

 

Voor het verstoren van broedende vogels, hun eieren of jongen kan slechts in uitzonderlijke gevallen 

ontheffing worden verleend voor een ruimtelijke ingreep, namelijk als voldaan wordt aan het 

bovenstaande criteria. In de praktijk betekent dit dat voor vogels gestreefd moet worden naar het 

voorkomen van het overtreden van verbodsbepalingen. In veel gevallen kan overtreding van 

verbodsbepalingen worden voorkomen door (verstorende) werkzaamheden buiten het broedseizoen (de 

perioden dat het nest in gebruik is voor het broeden of grootbrengen van jongen) aan te laten vangen.  

 

Binnen de groep van vogels zijn er soorten waarvan het nest wordt aangemerkt als een zogenaamde 

“vaste rust‐ of verblijfsplaats”. Dergelijke verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd onder artikel 11 van de 

algemene verbodsbepalingen, en vormen de meest streng beschermde groep. Vaste rust‐ en 

verblijfplaatsen van vogels zijn aangewezen in de “aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten” 

(Ministerie van LNV, 2009) en bestaan uit de categorieën van vogelsoorten opgenomen in onderstaande 

tabel. 

 

Vogels 

Categorie Type verblijfplaatsen 

Categorie 1 Vaste rust- en verblijfplaatsen; nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als 
nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

Categorie 2 Nesten van koloniebroeder: nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op 
dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn, of afhankelijk van 
bebouwing of biotoop 

Categorie 3 Honkvaste broedvogels en vogels afhankelijk van bebouwing; nesten van vogels, 
zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

                                                                  

4 Nb: voor deze groep kan er geen ontheffing worden verleend op basis van het belang “ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting”. Volgens de AMvB kan dit wel, echter recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State (ABRvS) laten zien dat de AMvB op dit punt een onjuiste implementatie van de Europese Habitatrichtlijn is. 
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daarin zeer honkvast zijn, of afhankelijk van bebouwing of biotoop 

Categorie 4 Vogels die zelf niet in staat zijn een nest te bouwen; vogels die jaar in jaar uit gebruik 
maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te 
bouwen 

Categorie 5 Niet jaarrond beschermd, inventarisatie gewenst; nesten van vogels die weliswaar 
vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de 
directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, 
als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

Tabel 10: Categorieën broedvogels 

Of voor het (buiten het broedseizoen) wegnemen van jaarrond beschermde vaste rust‐ en verblijfplaatsen 

een ontheffing noodzakelijk is, dient te worden vastgesteld met behulp van een zogenaamde 

omgevingscheck5. Daarnaast is de noodzaak tot een ontheffing mede afhankelijk van de mogelijkheid tot 

het mitigeren (inclusief het aanbieden van vervangende nestgelegenheid) van negatieve effecten. 

 

Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om 

werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke nadelige 

consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de initiatiefnemer zelf 

verantwoordelijk. Op de volgende pagina is een stroomschema opgenomen met de stappen die moeten 

worden doorlopen indien beschermde inheemse soorten aanwezig zijn. 

 

   

                                                                  

5 Een deskundige dient vast te stellen of er in de omgeving voldoende gelegenheid is voor de soort om zelfstandig een 

vervangend nest te vinden. 
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Bijlage 6 Instandhoudings-
doelstellingen  

Bijlage 6.1 Duinen en Lage Land Texel 
Tabel 11: Habitattypen met * = prioritaire habitattypen 

Code Habitattype 

H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied) 

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 

H2110 Embryonale duinen 

H2120 Witte duinen 

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) 

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) 

H2130C *Grijze duinen (heischraal) 

H2140A *Duinheiden met kraaihei (vochtig) 

H2140B *Duinheiden met kraaihei (droog) 

H2150 *Duinheiden met struikhei 

H2160 Duindoornstruwelen 

H2170 Kruipwilgstruwelen 

H2180A Duinbossen (droog) 

H2180B Duinbossen (vochtig) 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 

H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 

H7210 *Galigaanmoerassen 

 

Tabel 12: Habitatsoorten 

Code Habitatsoort 

H1340 *Noordse woelmuis 

H1903 Groenknolorchis 

 

Tabel 13: Broedvogelsoorten 

Code Broedvogel 

A021 Roerdomp 

A034 Lepelaar 

A063 Eider 

A081 Bruine Kiekendief 
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A082 Blauwe Kiekendief 

A132 Kluut 

A137 Bontbekplevier 

A183 Kleine Mantelmeeuw 

A195 Dwergstern 

A222 Velduil 

A276 Roodborsttapuit 

A277 Tapuit 

 

 

Bijlage 6.2 Waddenzee 
Tabel 14: Habitattypen met * = prioritaire habitattypen 

Type Habitattype 

H1110A  Permanent overstroomde zandbanken 

(getijdengebied) 

H1140A  Slik- en zandplaten (getijdengebied) 

H1310A  Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 

H1310B  Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 

H1320  Slijkgrasvelden 

H1330A  Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 

H1330B  Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 

H2110  Embryonale duinen 

H2120  Witte duinen 

H2130A  *Grijze duinen (kalkrijk) 

H2130B  *Grijze duinen (kalkarm) 

H2160  Duindoornstruwelen 

H2190B  Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 

 

Tabel 15: Habitatsoorten 

Type Habitatsoort 

H1014  Nauwe korfslak 

H1095  Zeeprik 

H1099  Rivierprik 

H1103  Fint 

H1364  Grijze zeehond 

H1365  Gewone zeehond 

 

Tabel 16: Broedvogelsoorten 

Type Broedvogel 

A034 Lepelaar 

A063  Eider 

A081  Bruine Kiekendief 
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A082  Blauwe Kiekendief 

A132 Kluut 

A137  Bontbekplevier 

A138  Strandplevier 

A183  Kleine Mantelmeeuw 

A191  Grote stern 

A193 Visdief 

A194  Noordse Stern 

A195  Dwergstern 

A222  Velduil 

 

Tabel 17: Niet‐broedvogelsoorten 

Type Niet- broedvogel 

A005  Fuut 

A017  Aalscholver 

A034  Lepelaar 

A037  Kleine Zwaan 

A039  Toendrarietgans 

A043  Grauwe Gans 

A045  Brandgans 

A046  Rotgans 

A048  Bergeend 

A050  Smient 

A051  Krakeend 

A052  Wintertaling 

A053  Wilde eend 

A054  Pijlstaart 

A056  Slobeend 

A062  Toppereend 

A063  Eider 

A067  Brilduiker 

A069  Middelste Zaagbek 

A070  Grote Zaagbek 

A103  Slechtvalk 

A130  Scholekster 

A132  Kluut 

A137  Bontbekplevier 

A140  Goudplevier 

A141  Zilverplevier 

A142  Kievit 

A143  Kanoet 

A144  Drieteenstrandloper 

A147  Krombekstrandloper 

A149  Bonte strandloper 

A156  Grutto 

A157  Rosse grutto 
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A160  Wulp 

A161  Zwarte ruiter 

A162  Tureluur 

A164  Groenpootruiter 

A169  Steenloper 

A197 Zwarte Stern 
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Bijlage 7 Verslagen interviews en 
vragenlijst omwonenden 

Bijlage 7.1 Verslagen interviews 
Bijlage 7.2 Vragenlijst omwonenden 



30 april 2014, 13.00 uur — VVaterntoÏenweg 12

Dit verslag is een weergave van het interview. De resultaten van het veidbezoek zijn hier niet aan toegevoegd.

Sloten

Water
De omwonenden geven aan dat het water op een groot riool lijkt. Ze kunnen het water niet gebruiken. Het

waren prachtige (zoete) duinsloten (met overlopende gradiënt van zoet naar zout slootwater met uniek milieu).

Eén van de omwonenden houdt het waterpeil hoger. Dit doet hij tegen de zin van waterschap in en met jaarlijks
terugkerende discussie over de schouw. Hier is duidelijk te zien dat het water er beter uit ziet. Dit betreft het

noordelijk deel van de sloot welke ten westen van de Watermolenweg, net ten zuiden van de woning aan

nummer 12 is gelegen.
Eén van de omwonenden heeft een eigen onderzoek laten doen naar het water, om te zien of het geschikt zou
zijn als drinkwater voor vee. Dit onderzoek werd gedaan door de gezondheidsdienst voor dieren nog voordat

de belt er was (monster 1970/71). Het water was geschikt. Water in sloten was hetzelfde als de zoetwaterkolk in

de duinen. In 1974 was het resultaat hiervan dat het water minder geschikt is voor vee (op basis van
ammoniumconcentraties), en in 1984 werd geconcludeerd dat het water zelfs ongeschikt zou zijn om te

gebruiken als drinkwater voor vee. Daarmee was na een paar jaar al duidelijk dat het water verontreinigd was,

dat zal volgens hen nu niet veranderd zijn. Dit is meerdere keren, ook op hoorzittingen gemeld aan de

gemeente, welke daar verder niets mee heeft gedaan.

Voor de belt er was werd het water gebruikt voor het vee, en voor 1956 zelfs als drinkwater door de bewoners.

Twee jaar nadat de stort startte kon het al niet meer gebruikt worden. Het zou een zelfreinigend vermogen

moeten hebben, waardoor het water schoon zou zijn voordat het in de sloten terecht komt, maar uit de monsters
bleek dat hoofdzakelijk de concentratie ammonium alleen maar toenam.

Vroeger ging één van de omwonenden zwemmend naar de schuur verderop gelegen op zijn land. Het was een
prachtige duinsloot. In de loop der jaren zag deze omwonende de sloot veranderen qua kleur, het lijkt nu wel

gewoon melk. Kleur zegt dan wel niet alles, maar omdat duidelijk is dat het er anders uit ziet dan dat het

destijds deed, is het duidelijk dat er iets aan de hand is. Het is duidelijk dat het vervuild is, zoals ook blijkt uit
monsters van voordat de belt er was vergeleken met latere monsters.

Ook mensen die langsfietsen geven aan dat het een vieze sloot is, en dat in zo’n mooi natuurgebied. De
scheiding in de waterkwaliteit was duidelijk te zien op de plaats waar het water van de bollenboer samenkwam

met het water van hier uit de omgeving, daar was een scheiding in kleur/kwaliteit te zien. Terwijl over het
algemeen agrarisch water meer verontreiniging laat zien dan schoon duinwater.

Directe omgeving
Uit de vegetatie maken de omwonenden op dat de verontreiniging hier ook invloed op heeft. Onderzoek naar

de vegetatie laat hier zien dat de bodem verrijkt is. Er groeien bijvoorbeeld mftider orchideeën richting de belt,

de addertong zie je hier ook niet meer. Daarnaast zijn waterhoentjes nagenoeg verdwenen en de mgstreeppad

(die talrijk aanwezig was, hier is veel onderzoek naar gedaan door de universiteit van Utrecht) is verdwenen.
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Naar aanleiding van de verontreiniging geeft één van de omwonenden aan dat deze mogelijk geen
schoongrondverklaring zou krijgen op basis van het hoge gehalte aan ammonium en alle andere aanwezige
stoffen waaronder sporen van miltvuur. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als hij zou willen verkopen. Er zou een
hele procedure doorlopen moeten worden, waarvoor zeer waarschijnlijk geen rechtsbijstandverzekering geldt.
Het probleem van de gemeente wordt zo afgewenteld op de omwonenden en de natuur; de gemeente neemt niet

de verantwoordelijkheid voor de consequenties van haar eerder gemaakte keuzes.
Niet alleen slootwater is vervuild, ook troep die op de weg terecht kwam werd toen de weg schoon gemaakt op
het land van Kikkert gedumpt. De hierbij aangesproken politie deed toen ook niets terwijl het mogelijk wel gaat

om antrax.

Voormalige stort

Stortplaats
De stort is niet goed afgedekt. Het valt de omwonenden op dat het vuil na afdekking Vrij snel weer aan het
oppervlak komt te liggen op plaatsen waar het water over de klei gaat stromen.
De stortplaats is destijds afgedekt met klei en daarboven op zand. De omwonenden geven aan dat hiervoor geen
duinzand is gebruikt, wat gezien de natuurstatus van het gebied vreemd is. Het zand diende duinzand te zijn.

De grond die gebruikt is om af te dekken was ondeugdelijk: Als er geen miltvuur in gemeente is mag je die
grond gebruiken. Is er wel miltvuur bekend, dan mag je er niet aankomen. Dit laatste is het geval in de gemeente

Texel.

Gestort materiaal
De omwonenden geven aan dat er van alles op de stort werd gegooid, bijvoorbeeld potten verf en allerlei ander
materiaal dat er helemaal niet op terecht had mogen komen. Ook de gemeente maakte zich hier schuldig aan, de
gemeentelijke gifkast werd gestort en het ontviamde spontaan. De voorwaarden en richtlijnen van de provincie
betreffende de stort zijn niet nageleefd of gecontroleerd.

Water
In het begin stonden er meetputten langs de stort waarmee gehalten aan verontreiniging gemeten werden. Deze
meetputten komen steeds verder landinwaarts te staan. Fén van de omwonenden geeft aan dat het hiermee wel

duidelijk is dat ook de overheid van mening is dat de verontreiniging zich vanaf de stortplaats verspreidt en dus
in strijd is met percolatiewater dat niet buiten de belt mag komen.

A4ittvuitr
De omwonenden geven aan dat er miltvuur in de stort zit. Dit kan door middel van onderzoek niet aangetoond

worden, maar één van de omwonenden heeft foto’s uit ongeveer 1991 waarop botten te zien zijn die in het zand

zitten dat op de voormalige stortplaats werd gestort om deze af te dekken. De faculteit diergeneeskunde Utrecht
heeft aangegeven dat ook als je miltvuursporen niet aan kunt tonen ze wel aanwezig kunnen zijn. Dit zand
kwam van elders, het ging om honderden tonnen verboden afgegraven grond die het stort moesten afdekken,
waarin allemaal botten in zaten. Er ligt nu een meter grond op die botten, dus de omwonenden denken dat de
stort niet meer mag worden afgegraven. De omwonenden hebben de angst dat de miltvuursporen via het
afstromende water vanaf de belt in het slootwater beland zijn. De omwonenden geven aan dat ze graag
zekerheid willen over de aanwezigheid van het miltvuur in de stort, aangezien dit voor zover zij weten niet kan,
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willen ze in ieder geval hun zorg uiten en vragen de gemeente zorg te dragen voor het goed opruimen vart de
belt.

Communicatie
Er wordt niet gecommuniceerd over de uitkomsten van de onderzoeken. Pas na veel vragen krijgen ze resultaten
van de onderzoeken te zien. Dit is zowel bij het waterschap als bij de gemeente aan de orde. Als dit uiteindelijk
lukt, kunnen zij er alleen de grote lijn uithalen, de tekst is veel te specialistisch. De omwonenden wensen dan
ook uitleg te krijgen over de onderzoeken en een toelichting op de resultaten van die onderzoeken.
Er wordt iedere keer aal-igegeven dat het wel meevalt, de indruk bestaat dat dit geuit wordt om de boel te sussen

want uit eigen ervaring weten ze dat het niet meevalt. De omwonenden vragen zich af hoe het nu echt zit. Er
worden steeds onderzoeken uitgevoerd, wat geld kost, maar eigenlijk is de meest eenvoudige en deugdelijke
oplossing volgens hen het afgraven van de stort. Maar bij elk onderzoek wordt aangegeven dat het afgraven van
de stort niet gaan gebeuren, om financiële redenen, wat de omwonenden erg dwars zit. De omwonenden vinden
het een kwestie van prioriteiten, er kan veel geld gestopt worden in onderzoeken etc., maar tot nu toe niet om de
consequenties van de eerdere korte termijn besluiten te dragen. De omwonende vragen zich af of andere
maatregelen een oplossing kunnen bieden, want dit moet nu toch wel serieus genomen worden en opgelost
worden. Ze geven aan dat de uitspraak van de Raad van State duidelijk was: percolatiewater mag niet buiten de

belt treden. Het percolatiewater komt echter nu wel buiten de belt. De omwonenden geven aan dat de gemeente
verantwoordelijk is, zij is immers de veroorzaker. Maar alle onderzoeken verdwijnen iedere keer gewoon weer
onder in het laatje.

Daarnaast vinden de omwonenden het frustrerend dat de deskundigen die het onderzoek uitvoeren, alleen van

hun eigen (bureau)kennis uitgaan, en niet luisteren naar de ervaringsdeskundigheid van de mensen ter plaatse.
Iedereen kan zien dat er iets aan de hand is, en toch wordt hen verteld dat het zelfreinigend vermogen van de
stort ervoor zou zorgen dat er geen verontreiniging in de sloten zit. De omwonenden zijn van mening dat er niet
naar hen wordt geluisterd. Al bij de eerste hoorzitting beweerden deskundigen dat het zelfreinigend vermogen

van de grond ervoor zou zorgen dat het geen invloed zou hebben op het oppervlakte water in de omgeving.
Zoals gezegd bleek uit onderzoeken ten tijden van de eerste jaren van de stort dit al onjuist.
De omwonenden geven aan dat ze het ongepast en erg vervelend vinden dat er bijvoorbeeld zomaar buizen op
hun terrein worden geplaatst zonder enige communicatie hierover.

Vervolg van het onderzoek
De omwonenden hebben aangegeven dat zij graag worden uitgenodigd voor de bespreking van het
conceptrapport en voor de informatieavond, Op deze avond zouden ze graag horen wat de kosten zijn van de
verschillende maatregelen die ze wel en die ze niet willen uitvoeren om het probleem op te lossen. En wat het
effect is van deze maatregelen.
De omwonenden geven ook aan dat ze graag een doorkijk willen naar de toekomst op die avond. In verband
met vakanties is het verzoek de infoavond te houden in de tweede helft van juni.

Eén van de geïnterviewden geeft aan dat hij aanvullende informatie op papier beschikbaar heeft die gebruikt
mag worden voor het onderzoek (o.a. onderzoeken, uitspraken RvS en foto’s botten).
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Figuur 1: Verontreinigde sloten/poelen volgens omwonenden
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30 april 2014. 11.00 inn’ - Molzoerk 7

Dit verslag is een weergave van het interview. Het bevat geen conclusies van het veldbezoek.

Sloten

Water

De sloot langs het Molwerk is brak (oorzaak hiervan is kwelwater), verder landinwaarts worden de sloten zoet.
Langs de oever groeit riet, en de sloot wordt niet meer gebruikt als drinkwater voor dieren, voorheen wel (uit
het zoete deel). Voor de ontwatering van de terreinen van de bollenboeren in de omgeving werden slootjes
gegraven, dit water lijkt wel olieachtig met een glimmende film op het oppervlak. De sloten die van zuid naar
noord lopen, langs de Watermolenweg en net ten noorden van de voormalige stortplaats, zijn vies. Deze hebben
alle kleuren van de regenboog. Ook de plas in het noorden van de SchilbolsnoL aan de Molwerk, lijkt erg

vervuild, alleen was dat vroeger ook al zo. Het water wordt door één van de omwonenden gebruikt om de
moestuin te sproeien. Het gewas in de moestuin groeit echter wel heel goed, wie weet komt dat wel juist door de
ammoniak.
Er lijkt wel methaangas of iets dergelijks uit de sloten in de omgeving van de voormalige stortplaats te komen,
het borrelt en je kan het ruiken. er lijkt van alles aan de hand te zijn, maar het Hoogheemraadschap spreekt dit
tegen.

Directe omgeving

Verder merken zij niets aan de vegetatie langs de sloten, één van de omwonenden geeft aan dat hem opvalt dat
jacobs kruiskruid wel heel goed groeit hier. Verder van het stort verwijderd, in de omgeving van de sleuven
achter de voormalige dijk, noordoosteljk van de Schilbolsnol, barst het van de orchideeën dus dat lijkt goed.

Eerder zaten er weleens waterhoentjes of andere vogels in het water, maar dat zie je nu ook niet meer. Het zou
ook kunsten dat dit komt door de buizerds in de omgeving, maar er lijkt wel een afname van het aantal
watervogels ter plaatse te zijn. Er is dit jaar voor het eerst geen watervogel te zien.

Voormalige stort

Stortplaats

Voordat het een stortplaats werd, was de locatie een mooi groot dal met onder andere cranberries. Nadat het
werd volgegooid met stortmateriaal, werd het opgehoogd tot de hoogte van de huidige duinen en heuvelachtig
gemaakt. De heuvels die aanwezig zijn, zijn aangebracht.
De gemeente laat Her steken vallen. Er waaide voor afdekking van het stort bijvoorbeeld ook vuil richting de
groepsaccommodatie van één van de omwonenden, mensen die hierheen kwamen wilden daarna niet meer
terugkomen. Nu is dat echter niet meer het geval.

Ons kenmerk: Uw kenmerk:
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Gestort materiaal
Toen de stort in gebruik was, werd er niet gecontroleerd op wat er werd gestort. Er werd van alles gestort, van

accu’s tot auto’s, alles leek te kunnen.
De stort is niet goed afgedekt, het vuil komt zo tevoorschijn als er werkzaamheden worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld toen onlangs een antenne is aangebracht. De stort heeft ook al een keer in brand gestaan.
De geïnterviewden geven aan dat ze vinden dat de duinen ter plaatse van het stort verpest zijn, en nu wil de

gemeente er een mountainbikeveld van maken. Ze vrezen dat op die manier al het vuil weer wordt vrijgereden.
De geïnterviewden krijgen de indruk dat de gemeente hier liever een moutainbikepad heeft, als onderdeel van

een pad van 100 kin over Texel, dan natuur. In de avond worden er in de Schilbolsnol (bij de stort) bomen en
struiken omgezaagd om paden vrij te maken, volgens de geïnterviewden zonder vergunning. De gemeente geeft
aan dat het toegestaan is om een eigen pad aan te leggen, handhaving vindt dan ook niet plaats. Er is geen

enkele controle en op de brieven die ze sturen krijgen zij geen reactie.

Water
Eén van hen probeert het water dat vanaf de voormalige stortplaats richting de omwonenden loopt tegen te
houden. Ze nemen aan dat het meeste vuil wel diep in de grond zit, maar het grondwater stroomt wel langs het

vuil. Het komt tiit het duin aangestroomd, een meter diep onder de grond door. (Het grondwater verplaatst zich

hier op 80-90cm diepte, want het grondwater staat hier namelijk Vrij hoog.) De stort is destijds afgedekt met klei,
waarop duinzand is aangebracht om een natuurlijke vegetatie te stimuleren. Dit zorgt er echter wel voor dat het

water niet (geheel) door de kleilaag gaat maar er vanaf stroomt richting het land van de omwonenden.

Miltvu u r
Er is ook miltvuur begraven onder het stort. De beenderen vielen tijdens transport van de vrachtauto’s af, daar
werd erg onzorgvuldig mee omgegaan.

Communicatie

De omwonenden geven aan dat zij niet eerder betrokken zijn geweest bij onderzoek naar de voormalige
stortplaats; met ten tijde van het nemen van de monsters en het betreden van hun terrein (wie zijn ze en wat

doen ze), maar ook niet bij de uitkomsten. Ze hebben wel eens geprobeerd om van de afdeling milieu van de
provincie wat informatie te krijgen, maar dit is enkel specialistische informatie waar zij niets mee kunnen of wat

geen duidelijkheid schept. De resultaten lijken ook niet overeen te komen met wat er in het echt aan de hand is.

Ze zijn ook naar de Raad van State geweest, maar ze zijn er verder nooit iets over te weten gekomen. Het lijkt of

de stort niemand wat kan schelen.

De geïnterviewden geven aan dat ze het vervelend vinden dat ze niets horen van de gemeente of het waterschap

als je als particulier een brief stuurt, ook geen ontvangstbevesfiging. Ze krijgen niemand te pakken, ook niet over

bijvoorbeeld de mountainbikers die hier komen, of informatie gevraagd wordt over een bestemmingsplan of iets

dergelijks.

Wat zij willen weten over de aanwezige verontreiniging is voornamelijk of het van invloed is op de gezondheid
van henzelf of van hun dieren. Ze willen hierover meer openheid en duidelijkheid. Er is onduidelijkheid wat er

Ons kenmerk: Uw kenmerk:
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aan voedsel in de grond kan worden verbouwd en wat gegeten kan worden. Bijvoorbeeld voor toeristen; zij

plukken bramen en vlierbessen die bovenop de voormalige stortplaats groeien. De geïnterviewden vragen zich

af of het eten van deze bramen en vlierbessen gezond is. En verbazen zich dat ze zich dit moeten afvragen,

aangezien het hier om een Natura 2000-gebied gaat.

Vervolg van het onderzoek

De omwonenden geven aan dat zij graag uitgenodigd willen worden voor de bespreking van het

conceptrapport. Afhankelijk van het tijdstip sluiten ze wel of niet aan.

Eén van de geïnterviewden geeft aan dat hij aanvullende informatie op papier beschikbaar heeft die gebruikt

mag worden voor het onderzoek.

Ons kenmerk:

077713051:0.4

Uw kenmerk:

Figuur 1: Verontreinigde sloten/poelen volgens omwonenden
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Vragenlijst op basis van interviews met omwonenden/eigenaren

Onderstaand zijn de belangrijkste punten vanuit de beide interviews puntsgewijs weergegeven. Deze punten
omvatten voornamelijk vragen en zorgen vanuit de omwonenden, naar aanleiding van de verontreiniging op de
voormalige stortplaats en de verspreiding hiervan naar de sloten welke in en om hun land zijn gelegen.

1. We zouden graag betrokken worden in de onderzoeken, de uitvoering daarvan met betrekking tot betreding
van ons land, maar ook in de uitkomsten daarvan. We hebben hier nu geen zicht op en het blijft voor ons
onduidelijk of er risico’s bestaan. Duidelijke communicatie is gewenst.

2. Het is voor ons op het oog al duidelijk dat er iets aan de hand is met de sloten, waarom wordt er niet naar
ons als ervaringsdeskundigen geluisterd?

3. Verzoek om uitleg over wat er nu precies aan de hand is in niet-specialistische taal.
4. Is de stort goed afgedekt? (tijdens het plaatsen van een antenne was stortmateriaal te zien en ook was vuil te

zien op plaatsen waar slenken ontstonden als gevolg van afstromend water)
5. Het slootwater ziet er vies uit (olie-achtige film, alle kleuren van de regenboog, melkkleur), borrelt en stinkt

(methaangas?). Wat is dit en waar komt dit vandaan? Waarom is dit verandert in de afgelopen periode?
(vroeger waren het prachtige zoete duinsloten)

6. Hoe zit het met de natuurwaarden? Eerder zaten er veel waterhoentjes, deze komen nagenoeg niet meer voor
en de rugstreeppadden die talrijk aanwezig waren zijn ook verdwenen.

7. Welk effect heeft de stortplaats op mijn gezondheid of dat van mijn dieren?
8. Kan ik een moestuin hebben?
9. Kan ik mijn moestuin besproeien met slootwater? (of grondwater?)
10. Kunnen de bramen en vlierbessen van de struiken op de stortplaats gegeten worden?
11. Kunnen de schapen uit de sloten drinken?
12. Kan het kwaad als er een crossbaan wordt aangelegd op de stortplaats? Wordt het stortmateriaal dan niet

vrij gereden?
13. Hoe zit het met het feit dat de voormalige stortplaats in Natura 2000-gebied ligt?
14. Waar kwam afdekmateriaal vandaan? Kan er sprake zijn van verspreiding van miltvuur vanuit de stortplaats

als gevolg van botten in dit afdekmateriaal?
15. Hoe stroomt het water dat van het stort afstroomt en het water dat vanuit het stort zelf komt?
16. De meetputten komen steeds verder landinwaarts te staan. Is het hiermee bewezen dat de verontreiniging

zich vanaf de stortplaats verspreidt?
17. De Raad van State heeft aangegeven dat geen percolatiewater uit de stort mag treden en dit gebeurt wel. De

gemeente is als veroorzaker toch verantwoordelijk om hier wat aan te doen?
18. Krijg ik nu geen schoongrondverklaring door de hoge gehalten ammonium?
19. Waarom wordt er wel veel geld uitgegeven aan onderzoeken en is er geen geld om de stort af te graven? Wat

kan er dan wel?
20. Wat is er gebeurd met de uitkomsten van alle eerder uitgevoerde onderzoeken? Waarom zijn er nog niet

eerder maatregelen genomen?
21. Wat gebeurt er nadat dit onderzoek uitgevoerd is? (doorldjk toekomst) We zouden graag willen dat het nu

een keer wordt afgerond want we worden er elke keer opnieuw mee geconfronteerd.

Ons kenmerk: Uw kenmerk:
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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 

Stortplaats ’t Horntje is gelegen aan de noordoever van de Mokbaai op het zuidelijk deel van het eiland 

Texel. Tussen 1972 en 1991 is hier circa 300.000 ton afval gestort in een voormalige natte duinvallei. In 

2013 is bij de jaarlijkse monitoring een relatie aangetoond tussen stortplaats ’t Horntje en de ammonium-

verontreiniging in het oppervlaktewater van de naastgelegen polder. Naar aanleiding hiervan heeft de 

provincie Noord-Holland aan ARCADIS gevraagd om een aanvullend onderzoek uit te voeren. De resultaten 

van dit onderzoek zijn beschreven in de rapportage met datum 29 september 2014 en kenmerk: 

077682034:0.29. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn in navolgende paragraaf 

beschreven.  

 

De aanbevelingen van het onderzoek uit 2014 en vragen van omwonenden over de dikte van de deklaag en 

de mogelijke aanwezigheid van miltvuur zijn de aanleiding geweest voor de provincie Noord-Holland om een 

tweede aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van 

dit onderzoek. 

 

1.2 Conclusies en aanbevelingen aanvullend onderzoek 2014 

In deze paragraaf bevinden zich de conclusies en aanbevelingen van het aanvullend onderzoek d.d. 29 

september 2014 (ARCADIS, kenmerk: 077682034:0.29). 

 

1.2.1 Conclusies aanvullend onderzoek 2014 

Het grondwater uit peilbuis 108a bevat een tot boven de interventiewaarde verhoogde kwikconcentratie. De 

kwikconcentraties in de overige peilbuizen zijn niet verhoogd tot boven de streefwaarde. De omvang van de 

sterke verontreiniging met kwik is niet vastgesteld. Verder zijn in zowel het ondiepe als het diepe grondwater 

rondom de stortplaats geen of slechts licht verhoogde concentraties microverontreinigingen aangetroffen. 

 

In het oppervlaktewater ten noorden van de stortplaats worden verhoogde concentraties kwik gevonden. 

Omdat er geen sprake is van een gradiënt in het oppervlaktewater en het kwik niet aangetroffen wordt in het 

grondwater uit de peilbuizen tussen de onderzochte sloten en de stort, wordt niet verwacht dat het kwik in 

het oppervlaktewater afkomstig is van de stort. 

 

Zowel in het grondwater, de waterbodem als in het oppervlaktewater worden verhoogde ammoniumgehaltes 

aangetroffen. Op één locatie ligt het ammoniumgehalte in het oppervlaktewater zelfs 280 keer boven de 

maximaal aanvaardbare concentratie. De gehaltes ammonium in de waterbodem nemen af met de afstand 

tot de stort. Ook de gehaltes ammonium in het oppervlaktewater nemen snel af met de afstand tot de stort, 

vooral in de westelijke sloot. In de oostelijke sloot nemen de gehaltes wel af, maar zijn ze op het meest 

noordelijke gemeten oppervlaktewatermeetpunt nog boven de norm. Het is dus nog niet duidelijk tot hoever 

de invloed van de stort reikt in het oppervlaktewater. 

 

Het aanwezige ammonium en ammonia in de sloten langs de Watermolenweg ten noorden van de stort 

heeft in potentie negatieve effecten voor de ecologie. De geconstateerde ecologische effecten in het gebied 

blijken echter voor te komen in zowel de wel als de niet door de stort beïnvloede sloten. Deze effecten 

worden daarom waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door zoute kwel in combinatie met eutrofe en 

zuurstofloze omstandigheden. 

 

Zoute kwel lijkt hier een grotere impact te hebben op de ecologie dan de hoge concentraties ammonium. 

Maatregelen die zoute kwel in deze sloten tegengaan, zoals peilbeheer, zal ook de ammoniumrijke kwel 

richting de sloot verminderen en zal de zuurstofhuishouding in de sloot verbeteren waardoor de afbraak van 

ammonium sneller zal plaatsvinden (ammonium is een natuurlijk voorkomende stof die in een sloot van 

goede kwaliteit snel omgezet wordt). Ook zal de pH dan dalen waardoor er minder toxisch ammonia 
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aanwezig zal zijn. De peilopzet van de sloot aan de westkant van de Watermolenweg vertoont deze 

positieve effecten al1. 

  

1.2.2 Aanbevelingen aanvullend onderzoek 2014 

Wij adviseren om de bestaande beschikking van 12 augustus 1996 vooralsnog niet te herzien. Wel 

adviseren wij om na te gaan wat de omvang is van de sterke verontreiniging met kwik die aangetroffen is in 

het grondwater uit peilbuis 108a. Wij stellen voor om een herbemonstering van deze peilbuis uit te voeren en 

(indien nodig) enkele peilbuizen bij te plaatsen in stroomafwaartse richting. 

 

Daarnaast adviseren we om OW 10 opnieuw te bemonsteren en noordelijk hiervan nog een aantal 

oppervlaktewatermonsters te nemen zodat de begrenzing van de ammoniuminvloed van de stort duidelijk 

wordt. 

 

De meest logische maatregel voor de omgeving van de sloot lijkt opzet van het peil. Hierdoor ontstaan 

nattere omstandigheden en wordt kwel en dus toevoer van ammonium of zout tegengegaan. Door het 

creëren van natuurvriendelijke oevers waarop zich een moerasvegetatie kan ontwikkelen is het, in 

combinatie met een beheer van maaien en afvoeren, mogelijk om de ecologische situatie van de sloot nog 

verder te verbeteren. Wij adviseren geschikte oplossingen te zoeken in overleg met het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Texel (natuurbeherende instantie). 

 

1.3 Doel 

Het huidige aanvullende onderzoek heeft enerzijds tot doel om invulling te geven aan de aanbevelingen uit 

het onderzoek van 2014 en anderzijds om de openstaande vragen van omwonenden te beantwoorden.  

 

De onderzoeksvragen zijn: 

• Heeft de deklaag op de door omwonenden aan te wijzen plaatsen een dikte van 1 meter? (paragraaf 2.2) 

• Is er op de door omwonenden aan te wijzen plaatsen miltvuur aanwezig in de bodem? (paragraaf 2.2) 

• Is sprake van een incidentele of structurele verhoging van de kwikconcentratie in het grondwater uit 

peilbuis 108a? (paragraaf 2.3) 

• Wat is het verloop van de ammoniumconcentraties in het oppervlaktewater ten het noorden van 

monsternamepunt OW10? Tot welk punt is sprake van beïnvloeding door de stortplaats? (paragraaf 2.4) 

 

                                                      

1 Dit betreft de sloot aan de westkant van de Watermolenweg waarvan het peil al jaren hoog gehouden wordt 
door een bewoner aan de Watermolenweg. 
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21 Overleg met belanghebbenden
Op 27januari 2016 heeft op Texel een ovrle 2fr’ tgevonden tussen de Provincie Noord-Holland, het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwat, egionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, de

oorzitten NP Duinen van i exel), twee omwonenden t
n ARCADIS. Van het overleg is door ARCADIS op 28januari 201b ee veiidg

opgesteld. Dit verslag is als bijlage A opgenomen in deze rapportage.

22 Analyses en risico’s mïltvuur ïn grond
De twee bovengenoemde omwonenden hebben een vermoeden dat er miltvuur aanwezig is op of nabij de
stortplaats in de bodem of op het maaiveld. Dit vermoeden van miltvuur komt voort uit het feit dat nabij/in de
sloot tussen het Molwerk en de stort in het verleden (circa 1991) botten zijn waargenomen in de grond die is
gebruikt voor het af dekken van de stortplaats.

Om vast te stellen of ter plaatse van de voor miltvuur verdachte locaties ook miltvuur aanwezig is, zijn op 10
februari 2016 door de heet Sjaak Venekamp van ARCADIS 12 boringen verricht. De locaties van de
boringen zijn aangewezen door de heer Kees Kikkert. Hierbij is een boring (001) verricht op de locatie waar
de verdachte aanvulgrond tijdelijk in depot heeft gelegen, zijn 9 boringen (002 t/m 010) verricht in de stort
waarde grond is toegepast en zijn 2 boringen (011 en 012) verricht in de berm van de sloot ten noorden van
de stort. De ligging van de boringen is weergegeven op de tekening in bijlage B.

Van de opgeboorde grond zijn bodemprofielen gemaakt. Deze zijn opgenomen in bijlage C. Uit de
bodemprofielen blijkt dat de deklaag op het stortmateriaal een dikte heeft van 1 meter. De bovenste 0,8
meter bestaat uit zand. Van 0,8 tot 1,0 meter is een kleilaag aanwezig. De opbouw van de deklaag komt
daarmee overeen met de opbouw zoals deze eerder is gerapporteerd (zie paragraaf 2.4 van het aanvullend
onderzoek uit 2014). Op een diepte van 1,0 m-mv is in diverse boringen een obstakel aangetroffen waardoor
de boring niet verder doorgezet kon worden.

Om vast te stellen of er miltvuur in de deklaag aanwezig is zijn zowel van de zand- als van de kleilaag
grondmonsters genomen. Daarnaast is de bovenste halve meter van de bermen van de sloot ten noorden
van de stortplaats bemonsterd. Van zowel de zand- als van de kleilaag op de stortplaats zijn 4
grondmonsters genomen (001-1, 001-3, 003-1, 003-3, 006-1, 006-3, 008-1 en 008-2). Van de bermen van
de sloot zijn 2 grondmonsters genomen (011-1 en 012-1). De 10 monsters zijn door het laboratorium van het
Centraal Veterinair Instituut in Lelystad onderzocht op het voorkomen van miltvuur (ofwel anthrax). Het
analysecertificaat is opgenomen in bijlage D. Uit de analyses blijkt dat in geen van de monsters anthrax is
aangetoond.

Conclusies

Uit de bodemopbouw ter plaatse van de stort blijkt dat de deklaag 1 meter dik is. De dikte en opbouw van de
deklaag komt overeen met de opbouw zoals deze eerder is gerapporteerd. Met een dikte van 1 meter
voldoet de deklaag aan zowel de provinciale2 als de landelijke3 eisen. Uit de analyses van de grondmonsters
blijkt dat in geen van de monsters miltvuur is aangetoond.

2 In de Werkwijzer Bodemsanering van de provincie Noord-Holland (oktober 2014) is aangegeven dat een
deklaag op een stortplaats een minimale dikte van 0,5 meter moet hebben.

In bijlage 4 van de Circulaire Bodemsanering (per 1juli 2013) is aangegeven dat een leeflaag een
standaarddikte van 1 meter heeft.



 

 

  
 

AANVULLEND BODEMONDERZOEK STORTPLAATS 'T-

HORNTJE TE TEXEL 

8 

2.3 Bemonstering grondwater peilbuis 108a (kwik) 

In het grondwater uit peilbuis 108a is in 2014 een sterk verhoogde kwikconcentratie aangetoond. Op 10 

februari 2016 heeft de SIKB BRL 2002 erkende veldwerker Sjaak Venekamp van ARCADIS het grondwater 

van deze peilbuis nogmaals bemonsterd. Hierbij zijn in het veld de zuurgraad (pH) en het elektrische 

geleidingsvermogen (EC) bepaald.  

Het grondwatermonster is in het RvA geaccrediteerde laboratorium Eurofins Analytico geanalyseerd op kwik. 

De resultaten van de analyse zijn weergegeven op het analysecertificaat dat is opgenomen in bijlage E. 

Toetsing van de analyseresultaten van het grondwater heeft plaatsgevonden aan het toetsingskader zoals 

gedefinieerd in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. De toetsing is opgenomen als bijlage F. De 

resultaten van de bemonstering uit 2014 en uit 2016 zijn weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1. Resultaten kwik in grondwater uit peilbuis 108a (2014 en 2016) 

Peilbuis 
Filter-
stelling  
(m-NAP) 

Datum 
monster- 
name 

EC (µS/cm) pH (-) 
Toetsing Wbb 
(concentratie in µg/l) 

108a 10,55-12,55 4-5-2014 1514 7,11 Hg >I (0,46) 

108a 10,55-12,55 10-2-2016 4329 8,9 Hg >S (0,12) 

 

Conclusie 

Uit het huidige onderzoek blijkt dat de kwikconcentratie in het grondwater uit peilbuis 108a de streefwaarde 

overschrijdt. De gemeten concentratie is beduidend lager dan in 2014. De sterk verhoogde concentratie uit 

2014 is daarmee niet bevestigd en er is geen sprake van een structureel verhoogde concentratie. 

 

2.4 Bemonstering oppervlaktewater (ammonium) 

In 2014 is onderzoek verricht naar de ammoniumconcentraties in het oppervlaktewater van sloten rond de 

voormalige stortplaats ’t Horntje. De ligging van de monsternamepunten uit 2014 is weergegeven op figuur 

1. Met name in de sloot ten oosten van de Watermolenweg (locaties OW2, OW4, OW8 en OW10) zijn sterk 

verhoogde concentraties aangetroffen. Zie tabel 2.  
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Figuur 1. Tekening met ligging monsternamepunten 2014 

 

 

Tabel 2. Ammonium gehaltes en overige relevante parameters in het oppervlaktewater. Donkerrood > 50x de norm, 
middelrood 10 – 50 x de norm, licht rood: 1 – 10x de norm.  *Omgerekend naar de gemeten pH en temperatuur.  

Meetpunt pH Temp 
NH4-N 

mg/l 

MAC-MKN* 

NH4+NH3-N 

NH3-N 

mg/l 

NH3-N obv MAC-

MKN 

OW1 7,83 12,9 15 0,53 0,221 0,004 

OW2 7,53 11,8 140 1,14 0,961 0,004 

OW3 7,55 13,1 41 0,98 0,325 0,004 

OW4 7,89 11,9 140 0,50 2,198 0,004 

OW5 7,55 13,1 43 0,98 0,341 0,004 

OW6 7,86 13,2 1,9 0,48 0,031 0,004 

OW7 7,81 13,2 1,7 0,54 0,025 0,004 

OW8 7,63 12,9 68 0,83 0,637 0,004 

OW9 8,59 13,4 <0,050 0,10 0,004 0,004 

OW10 7,51 13 67 1,09 0,481 0,004 

 

De maximale reikwijdte van de beïnvloeding door de stort is in 2014 niet vastgesteld. Daarom is op 10 

februari 2016 een aanvullende bemonstering uitgevoerd met als doel deze begrenzing vast te stellen. De 

aanvullende bemonstering is uitgevoerd op een zestal locaties ten noorden van de stortplaats (zie Figuur 2 

en bijlage B). Punt OW10(a) is in 2014 ook bemonsterd. Dit was destijds het meest noordelijke meetpunt.  
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Het certificaat met de analyseresultaten is opgenomen in bijlage G. De resultaten van de bemonstering zijn 

tevens weergegeven in Tabel 3. Daarbij is ook het resultaat van de toetsing aan de norm voor de maximaal 

aanvaardbare concentratie (de MAC-waarde) voor ammonium weergegeven. De normwaarde is afhankelijk 

van de zuurgraad en temperatuur. Bij een hogere pH en temperatuur neemt de fractie  ammonia (NH3) in het 

evenwicht tussen ammonium en ammonia toe. De normwaarde is daarom per locatie bepaald volgens de 

methodiek uit de ‘Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen’ 

(Rijkswaterstaat WVL, 2014). 

 

Figuur 2. Ligging meetpunten en stromingsrichting 

 

Tabel 3. Ammoniumconcentraties in het oppervlaktewater en toetsing aan de norm (MAC, omgerekend naar de gemeten 
pH en temperatuur). Donkerrood: > 50x de norm, middelrood: 10 – 50 x de norm, licht rood: 1 – 10x de norm. 

Meetpunt pH Temperatuur 
(°C) 

NH4-N 

(mg/l) 

MAC NH4-N 
(mg/l) 

Overschrijdings-
factor 

OW10a 7,8 6,3 61 0,94 64,6 

OW11 7,5 7,5 18 1,70 10,6 

OW12 7,8 7,04 1,6 0,89 1,8 

OW13 8,3 7,4 16 0,28 56,3 

OW14 8,9 7,03 1,4 0,08 16,9 

OW15 8,4 7,4 15 0,22 66,1 
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Uit de resultaten blijkt dat de concentraties in de sloot ten westen van de Watermolenweg weliswaar de 

norm overschrijden, maar slechts in relatief geringe mate. De meetwaarden ter plaatse van OW12 en OW14 

zijn vergelijkbaar, maar als gevolg van de hoge pH op meetpunt OW14 is de overschrijdingsfactor hier bijna 

een factor 10 hoger dan op meetpunt OW12. In de sloot ten oosten van de Watermolenweg zijn de 

concentraties fors hoger. De concentratie op meetpunt OW10a is vergelijkbaar met de concentratie die in 

2014 op deze plek gemeten is (67 mg/l). In noordelijke richting, na het passeren van de duiker onder de 

Watermolenweg, neemt de concentratie af tot 15 mg/l op meetpunt OW15. Als gevolg van de hogere pH in 

het meest noordelijke deel van de sloot (ter hoogte van OW13 en OW15) is de normoverschrijdingsfactor 

hier echter nog vrijwel gelijk aan die op meetpunt OW10a.  

Ten noorden van meetpunt OW15 bevindt zich een stuw, waarmee het waterpeil in het betreffende deel van 

de Prins Hendrikpolder wordt gereguleerd. De watergang ten noorden van de stuw watert in oostelijke 

richting af naar het gemaal op de kruising van de Amaliaweg en De Rede (zie Figuur 3, rode pijlen). 

In de primaire watergang ten noorden van de stuw bevinden zich drie meetpunten van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), waar o.a. ammoniumconcentraties worden 

gemeten. Meetpunt 801004 bevindt zich westelijk van de stuw. Vanwege de ligging van dit meetpunt ten 

opzichte van de stortplaats en de (bovenstroomse) ligging van dit meetpunt ten opzichte van de stuw ter 

hoogte van de Watermolenweg wordt de waterkwaliteit hier naar verwachting niet beïnvloed door de 

stortplaats. Meetpunt 801007 bevindt zich oostelijk van de stuw. Omdat dit punt stroomafwaarts van de stuw 

ligt, wordt hier de waterkwaliteit mogelijk wel beïnvloed door de stortplaats. Meetpunt 801001 bevindt zich 

verder stroomafwaarts, hier wordt overtollig water via een gemaal afgevoerd naar de Waddenzee. 

 

 

Figuur 3. Watersysteem Prins Hendrikpolder, met primaire (donkerblauw) en secundaire watergangen (lichtblauw). De 
locaties van de stuw bij meetpunt OW15 en de meetpunten 801004, 801007 en 801001 van HHNK zijn weergegeven. 
De primaire watergangen voeren water af in oostelijke richting, naar het gemaal bij meetpunt 801001. De afvoerrichting 
is met pijlen weergegeven (rood = afvoer ammoniumrijk water via hoofdwatergang; blauw is overige afvoer vanuit 
zijwateren). 

 

De sinds 2010 door HHNK gemeten ammoniumconcentraties op de meetpunten zijn weergegeven in Figuur 

4. Hieruit blijkt dat de concentraties oostelijk van de stuw (bij meetpunt 801007) fors hoger liggen dan 

westelijk van de stuw. Vrijwel alle individuele meetwaarden op meetpunt 801007 overschrijden de 

locatiespecifieke MAC-waarde voor ammonium. Op meetpunt 801004 komen geen overschrijdingen voor. 

Gemiddeld schommelt de concentratie op meetpunt 801007 rond de 4 mg N/l, een factor 3 tot 4 lager dan de 

meting op meetpunt OW15. Op meetpunt 801001 zijn slechts enkele metingen van de 

ammoniumconcentratie gedaan. Deze liggen echter in dezelfde ordegrootte als die op meetpunt 801007. Er 

lijkt dus oostelijk van de stuw in grote delen van het jaar sprake van een significante beïnvloeding door de 

stortplaats. Deze invloed reikt tot aan het gemaal. Hiermee is de begrenzing van het beïnvloede gebied 

stuw 
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vastgesteld. Naar verwachting worden zijwateren, die ook op de hoofdwatergang richting het gemaal 

afvoeren, niet of in veel mindere mate door ammonium vanuit de stortplaats beïnvloed. De stromingsrichting 

is overwegend vanuit deze zijwateren richting de hoofdwatergang (zie blauwe pijlen in Figuur 3), waardoor er 

nauwelijks ammoniumrijk water vanuit de hoofdwatergang naar de zijwateren zal stromen.  

 

 

Figuur 4. Ammoniumconcentraties in de primaire watergang 

 

Conclusie 

Vooral in de sloten ten oosten van de Watermolenweg, parallel aan de weg, worden nog hoge 

ammoniumconcentraties aangetroffen. Op het meest noordelijke meetpunt (OW15) is de concentratie nog 66 

maal zo hoog als de maximaal aanvaardbare concentratie. Ook in de primaire watergang ten noorden van 

de stuw bij meetpunt OW15 wordt de waterkwaliteit beïnvloed door ammonium vanuit de stortplaats. In het 

traject tussen de stuw en het oostelijk gelegen gemaal zijn de gemeten ammoniumconcentraties een factor 3 

tot 4 lager dan op meetpunt OW15, maar nog altijd normoverschrijdend. Deze invloed reikt tot aan het 

gemaal. De effecten van de verhoogde ammoniumconcentraties zijn reeds beschreven in het aanvullend 

onderzoek uit 2014. 

 

2.5 Kwaliteitsborging 

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

de naam Kwalibo (=kwaliteitsborging in het bodembeheer). Arcadis Nederland B.V. Rotterdam is 

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

• de werkzaamheden conform BRL SIKB 2000 en protocol 2001 en 2002 zijn uitgevoerd door een 

gecertificeerd en erkend bedrijf. Dit rapport draagt daarom het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg 

bodembeheer SIKB’. 

• de veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de erkende medewerker S. Venekamp (verklaring van 

onafhankelijkheid is opgenomen als bijlage H); 

• het grondwatermonster is (voor)behandeld middels de AS3000 methode in het door de Raad voor 

Accreditatie erkende laboratorium Eurofins Analytico. 

 

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

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

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

bodemonderzoek een ander is dan de eigenaar van het terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. 
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3 CONCLUSIES EN AFRONDING PROJECT 

 

3.1 Conclusies 

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden concluderen wij ten aanzien van de geformuleerde 

onderzoeksvragen het volgende: 

• De kwikconcentratie in het grondwater van peilbuis 108a is in 2016 lager dan in 2014. Er is geen sprake 

van een overschrijding van de interventiewaarde en er is daarmee geen sprake van een structurele 

verhoging boven de interventiewaarde.  

• In de sloten ten oosten van de Watermolenweg, parallel aan de weg, worden hoge 

ammoniumconcentraties aangetroffen (> maximaal aanvaardbare concentratie). Ook in de primaire 

watergang ten noorden van de stuw wordt de waterkwaliteit beïnvloed door ammonium vanuit de 

stortplaats. Deze invloed reikt tot aan het gemaal. 

• Uit de bodemopbouw ter plaatse van de stort blijkt dat de deklaag 1 meter dik is. De dikte en opbouw van 

de deklaag komt daarmee overeen met de opbouw zoals deze eerder is gerapporteerd. Met een dikte 

van 1 meter voldoet deze deklaag aan zowel de provinciale als de landelijke eisen. 

• Uit de analyses van de grondmonsters blijkt dat in geen van de monsters miltvuur (anthrax) is 

aangetoond. 

 

 

3.2 Aanbevelingen 

De licht verhoogde kwikconcentratie in het grondwater ter plaatse van peilbuis 108a geeft geen aanleiding 

om stroomafwaarts van deze peilbuis nieuwe peilbuizen te plaatsen. Ook de overige onderzoeksresultaten 

geven geen aanleiding om aanvullend onderzoek uit te voeren.  
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Opening en mededelingen

Namens de gemeente Texel is niemand aanwezig. aangegeven dat
van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) namens de gemeente Texel
aanwezig zou zijn, maar hij blijkt niet aanwezig. geeft aan dat hij ook van de RUD NHN is,
maar dat hij het bevoegd gezag Wet Bodembescherming vertegenwoordigt (en dus niet de gemeente
Texel). s aanwezig ter vervanging van

Bespreekpunt 1 — Waterkwaliteit sloten

Het eerste probleem dat besproken wordt is de stank vanuit de sloten waar
last van hebben. De slechte waterkwaliteit en stank worden veroorzaakt door de zoute kwel

richting de sloten. Oorspronkelijk waren deze sloten zoet, maar ze zijn zout geworden door het
ontgraven van het duinzand en daarna het inrichten van de stortplaats. Door de veranderde
geohydrologische omstandigheden is de toevoer van zoet water niet groot genoeg om de zoute kwel
tegen te houden. Er worden 5 oplossingsrichtingen besproken in de groep:

Optie 1 : opzetten waterpeil

De eerste optie betreft het opzetten van het waterpeil nabij de noordelijke punt van de driehoek
Watermolenweg-Molwerk door middel van het plaatsen van bijvoorbeeld een schuif in de sloot.

Pagina
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Hierdoor zou het waterpeil 30 40 centimeter hoger moeten komen te staan, Op zich kan -

hier wel mee instemmen, maar hij voorziet wel een mogelijk probleem: namelijk vernatting van het

gebied in de punt. Hier verbouwt hij sneeuwkiokken en dit is voor hem een inkomstenbron. Mogelijk

wordt het gebied door de opzet van het peil zo nat dat dit niet meer mogelijk is. -s wel

bereid mee te werken aan een proef in een periode dat hij zo min mogelijk last heeft van de vernatting.

gaat met overleggen of HHNK deze proef kan toestaan en koppelt dit terug

aan de betrokkenen. Wellicht blijkt dat de vernatting die optreedt als gevolg van de opzet van het peil

geen negatief effect heeft op de teelt van sneeuwklokken. Indien dit wel zo is, zou onderzocht kunnen

worden of het mogelijk is om de teelt van sneeuwidokken op een stuk land te doen waar nu de
bestemming natuur op zit. Wellicht kunnen bestemmingen geruild worden.

Optie 2: aanbrengen duinzand
Optie 2 is het aanbrengen van een extra deklaag van drie meter duinzand op de stortplaats. Daarnaast

moet het reliëf zodanig aangepast worden dat er meer zoet regenwater richting het noorden afstroomt.

Deze optie heeft als voordeel dat ook de duinvegetatie weer kan ontstaan. Daarmee zou dit een

oplossing kunnen zijn voor zowel de waterkwaliteit als de ecologie ter plaatse van de stortplaats.
Nadeel is dat eerst onderzoek nodig is om na te gaan wat de geohydrologische gevolgen van deze

maatregel zijn en hoe deze maatregel er precies uit zou moeten zien om het gewenste effect te
bereiken. Ander nadeel zijn de hoge kosten van deze optie.

Optie 3 : damwand aanbrengen naast dijk om zoute kwel tegen te houden

Deze optie is kort besproken omdat deze als weinig kansrijk wordt beschouwd. Overigens merkt
op dat duidelijk sprake is van invloed vanuit de Waddenzee omdat het getij in de sloot

zichtbaar is.

Optie 4 : zoet water aanvoeren middels een permanent pompsysteem

Ook deze optie wordt niet heel kansrijk geacht.

Optie 5: dempen sloot en aanbrengen duiker
De laatste optie betreft het dempen van de sloot en het aanbrengen van een duiker. Nadeel van deze

optie is dat sprake zal zijn van vernatting van het gebied waar sneeuwkLokken teelt. Dit

zou daarmee geen betere optie zijn dan peilopzet (optie 1).

Concreet worden voor wat betreft het punt waterkwaliteit de volgende afspraken gemaakt:
vraagt bij ‘na of n een proefperiode een schuif mag

aanbrengen in de punt van de driehoek Watermolenweg/Molwerk en welke voorwaarden
hieraan verbonden zijn. Hij koppelt de reactie terug aan de betrokkenen.
Het effect op het zoutgehalte wordt bepaald door EC-metingen te doen. Deze metingen
kunnen ofwel door 3ftvel door gedaan worden. Indien nodig is
HHNK bereid een EC-meter ter beschikking te stellen.

vraag t bij ‘ia of hij studenten kan/wil inzetten die de
geohydrologische situatie en de oplossingsrichtingen kunnen onderzoeken.

geeft aan dat ARCADIS in opdracht van de provincie Noord-Holland boringen

gaat verrichten op de stortplaats om de dikte van de deklaag te bepalen. Mogelijk kunnen zij
nog op bepaalde zaken letten die de studenten kunnen gebruiken in hun onderzoek

Ons kenmerk: Verslagnummer: Pagina

1 2/4
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vraagt dit na bij en koppelt dit terug aan
toudt op de hoogte van de veldwerkdatum.

Bespreekpunt 2 — Afdeklaag stortplaats

geeft aan dat de deklaag op sommige plaatsen dun is geworden door afstroming van
regenwater en de erosie die dit met zich mee heeft gebracht. Hij kan de kritische plaatsen samen met

zijn broer aan de milieutechnicus van ARCADIS aanwijzen. stemt de veldwerkdag af

met

Bespreekpunt 3 — Milhruur

Het vermoeden van miltvuur komt voort uit het feit dat nabij/in de sloot tussen het Molwerk en de
stort ir het verleden (ten tijde van het volstorten van de stortplaats) botten gezien zijn door

en andere omwonenden. en maken zich zorgen om het feit dat

deze sloot gemaaid wordt, dat het maaisel vervolgens gecomposteerd wordt en op andere plaatsen

toegepast wordt. Ze maken zich zorgen dat het miltvuur zich op die manier (via het toepassen van de

compost) verspreid. Voor wat betreft dit punt hebben en niet zozeer
behoefte aan analyses van monstermateriaal maar hebben ze vooral behoefte aan informatie. Daarom

is afgesproken dat hierover informatie gaat inwinnen bij het RIVM (Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieuhygiëne).

Bespreekpunt 4— Mountainbikepad

geeft aan dat hij bezig is een mountainbikepad te realiseren over de stortplaats. Hij

heeft hiervoor al een vergunning aan vraagd bij het bevoegd gezag in het kader van de

Natuurbeschermingswet. geeft aan dat ook afstemming nodig is met het bevoegd gezag in

het kader van de Wet Bodembescherming. Dit omdat dan sprake zou zijn van een verandering in het

gebruik. Belangrijk is namelijk dat de deklaag in stand blijft. Hij is van plan hierover een brief te sturen

naar de gemeente Texel en de Staat! Rijkswaterstaat. Vermoedelijk is de Staat/Rijkswaterstaat de
houder van de Wbb-beschikking. Het aangeschreven adres ontbrak echter op de beschikking die

bij zich had. stuurt zijn contactpersonen van deze instanties rond.

Rondvraag

Er zijn twee aanvullende punten die ter sprake komen tijdens de rondvraag:
t geeft aan dat er ook afval vanuit de stortplaats in de meest zuidelijke sloot

loodrecht op de Watermolenweg aanwezig is. Dit is destijds van de stortplaats afgewaaid.
geeft naar aanleiding van een artikel in de krant aan dat de interpretatie van

zijn betoog niet juist is geweest. Hij overweegt om hier nog een reactie op te schrijven.

Verder blijkt uit de rondvraag dat alle bespreekpunten aan de orde zijn geweest.

Ons kenmerk: Verslagnummer: Pagina

1 3/4



ARCADIS

Afsprakenlij st

Actie - Actie door

Navragen of in een proefperiode een schuif mag aanbrengen in de
punt van de driehoek Watermolenweg/Molwerk en welke voorwaarden hieraan
verbonden zijn. Hij koppelt dit terug aan de betrokkenen.

Nagaan effect opzet peil door middel van EC-metingen.

Navragen bij of hij studenten kan/wil inzetten en welke

informatie zij dan nodig zouden hebben.
Afstemming veidwerk met i.v.m. eventuele informatiebehoefte

studenten.
Afstemming veldwerk met en zijn broer in verband met het
aanwijzen van de plaatsen waar het onderzoek plaats moet vinden.

Informatie inwinnen over het risico op verspreiding van miltvuur via
maaisel/compost. —

Doorsturen naam contactpersonen Rijkswaterstaat en de gemeente Texel.

Ons kenmerk: Verslagnummer: Pagina

1 4/4
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Boring: 001
Datum:
x.

Opmerking:

Boormeester:

braak

_______________-

Zand, matig tip, zwak ailhg, zwak
kumeus, sporen wortels, zwak
plantenkoudend, geen olie-water
reactie, licht bruingrijs,
Edelmanboor

Klei, matig siltig, zwak humees.
matig poinkoudend, zwak
ptantickuadend, geen olie-water
reactie, grijsbrain, Edelmanboor

Klei, matig niltio, zwak humeus,
sterk plasldhoedend. matig

flj baksteenhoedend, geen olie-water
reactie, zwartgrijs. Edelmanboor

200

10-0 2-2 0 t 6
1 t3256.06
558171 .67
boring tpn vml oronddepot

Zand, matig tiln, zwak siltig, zwak
humeus, sporen wortels, zwak
planlenhoudend, sporen klei, geen
olie-water reactie, licht bminghjs,
Edelmanboor

Klei, matig siltig, zwak humeun,
flj matig puinkoadend, zwak

, plustichoedend, zwak
i05\ roesthoudend, sporen klei, geen

\\ olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanbour

Zwartgrijs, Edelmanboor, obstakel

Datum:

Opmerking:

Boormeester:

tO-02-20t6
t 13254.42
558176.64
boring tpn nml oronddepot

_______________

en

,4@” g3 ci

Datum:
x

Opmerking:

Boormeester:

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen wortels, zwak
plantenhoadend, geen olie-water
reactie, licht bruingrijs,
Edelmanbnor

Klei, matig sillig, zwak humean,
mubg painhoudend, zwak
plastichoudend, zwak
roesthuudend, geen olie-water

- reactie, grijsbmin, Edelmanboor

Zwangrijs, Edelmanbeor, obstakel

10-02-2016
113258.35
5581 62. 17
boriog tpv nml gronddepot

Zand, matig lijn, zwak silhg, zwak
hamees, sporen wortels, zwak
plantenhoudend, speren klei, geen
olie—water reactie, licht bruingrijs,
Bdelmanbonr

Klei, matig sillig, zwak humeun,

DA matig peinhoudend, zwak
plantichoudend, zwak
roenthoudend, sporen klei, geen
olie-water reactie, grijsbrain,

\\
Zwangrijs, Edelmanboor, obstakel

Projectnaam: Aanv BO Stortpi ‘t Hornije Texel

Projectcode: C050430000060200 ARCADIS LF”

Boring: 002

hronb

rio

t 0-02-201 6
113232.69
559 166.92
bnrino In” ‘-—‘ oddepol

______________

DA

:::
Boring: 003
Datum:

Opmerking:

Boormeester:

Boring: 004

70

0-

50-

iuu

[1
-85
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Datum:
X:

Opmerking:

Boormeester:

Zaed, matig lijn, zwak niltig, zwak
humeus, sporen wortels, zwak
glantenhuedend, sporen klei, geen
olie-water reactie. ‘okt bwingdjs,
Edelmanboar

s.j Klei, matig siltig. zwak hameas.
ran zwak painhoudend, geen
“\ olie-water reactie grijsbmin.

icr Zand, matig lijn, matig siltig, zwak
\ kumean, geen olie-water reactie,

\ tichtbmin. Edetmasbaar

10-02-2016
113261.35
558178,31
boring tpv cml grunddepot

Datum:

Opmerking:

Boormeester:

t 0-02-2016
113265,70
556180,86
boring tpv cml grsnddepot

Zand, matig lïin, zwak siltig. zwak
nckelpkoudend, geen olie-water
reactie, ticktgejs, Edetmanbaar

Datum:
x.
Y.
Opmerking:

Boormeester:

Zand, matig hjn, zwak niltig, zwak
kumeau, sporen wortels, zwak
plantenkuedend, sporen klei, geen

Ds olie-water reactie, tickt bmingrijs,
Bdelmanbuor

t 0-02-2016
113274.83
5581 65.98
baring tpv cml gronddapat

Klei, matig uiltig, zwak kumeus,
matig puinkoadend, matig
roestkoudesd, geen olie-water
reactie, grijsbraie, Bdelmanbosr

Sterk plantickoudend, zwangdju,
Edelmanbuor, obstakel

:

Datum:
X:
Y:
Opmerking:

Boormeester:

Zand, matig tijn, zwak sittig, zwak
kumeen, uporen wortels, zwak
plantenhaudend, sporen klei, geen
olie-water reactie, tickt bmingrijs,
Edelmanboor

Klei, matig niltig, zwak kumeun,
matig painkoudend, matig
ruentkoudend, gnen olie-water
reactie, grijnbmin, Edelmanbuar

\ Sterk plantickuedend, zwartgriju,
Bdelmanboor, obstakel

t 0-02-2016
113277.74
558179 .29
baring tpv cml gronddepot

Zand, matig lijn, zwak niltig, zwak
humeun, sporen wortels, zwak
plantenhuadend, sparen klei, geen

DS olie-water reactie, lickt bruingrijn,
Edelmanbuur

Klei, matig siltig, zwak hameun,

fl5 matig painkaudend, matig
raenthuadend, geen olie-water
reactie, grijsbruin, Edelmanbuar

ru
\ Edelwanboar, obstakel

Zand, matig lijn, zwak sittig, zwak
kumeau, sparen wortels, zwak
plantenkoudend, sparen klei, geen
alie-water reactie, tickt bmingriln,

fl5 Edetmanbuar

Projectnaam: Aanv BO Stortpi ‘t Horntje Texel
Projectoode: C050430000060200 fl - o-a ,:

- fnr naturat and
buur assets

Boring: 005
Datum:
x.

Opmerking:

Boarmeeater:

t 0-02-201 6
113262.44
558153,75
baring tpe cml granddepat

braak

Boring: 006

Ds

10-02-201 8
113264.34
558t 63. 67
boring tpc cml ors’nidepat

braak

Datum:
x.
Y,
Opmerking:

Boormeester:

9

59

100

the-

59-

::

:::‘i

Boring: 007

-w
[[2

[[3

Boring: 008

Ds

Klei, matig uittig, zwak kameau,
Ds zwak peinkuudend, geen

-ria olie-water reactie, griinzwart.
Edelmanboor

Zand, matig tiin, mutig nilriq, zwak
hameun, sporen klei, geen
olie-water reactie, zwartgrijs,
Edelmanboar

Boring: 009

Ds

Boring: 010

braak

-na

braak

Klei, matig niltig, zwak hameun,
nu matig puinkaudend, matig

roentkaudend, geen olie-water

\\ reactie, gdjnbmin,

\ Edelmanbaor,
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Boring:
Detum:
X:
Y:

Boormeester:

011
10 -02-20 16
113 22 3 .33
558267.57

Boring: 012
Datum: 10-02-2016
X: 113225.46

558266.61

Boormeester:

Zand, matig lijn, zwak niltig, matig
OS hameun, zwak wegelheadend.

, zwak nianlenkeudend. matig
‘ slibkeudend. geen olie-water

\ reactie. gnjszwart, Edetmanboer,
sluetkast

Projectnaam: Aanv BO Stortpi ‘t Horntje Texel

Projectcode: C050430000060200 flARC4DIS S”

1:IDt
berm

Zaed, matig tijn. zwak niltig, matig
OS hamees, zwak wegelhosdend,

zwak nianteehesdend, geen
\ olie-water reactie, grijezwart
\ Edelmanbeer



hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

klei geur

Legenda (conform NEN 5104)
grind

hoooâol Grind, siltig
,

Klei, zwak slitig G geen geur

e zwakke geur

10 0 0 0 0 0 ol Grind, zwak zandig Klei, matig siltig • matige geurb 0 0 0 0 0 0 1JIo00000m.i • sterke geur

00000 q.. 1 Grind, matig zandig Klei, sterk slitig • uiterste geur
)o00000t.’l
oo 0000--I

olie
oooood-’i
I U U U U

- Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig
ti geen olie-water reactieIo0000ol.’:.I
] zwakke olie-water reactie

Grind, uiterst zandig
-‘-I

Klei, zwak zandig matige olie-water reactie

L- sterke olie-water reactie
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overige toevoegingen ongeroerd monster
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veen
humeus overig1 j Veen, mineraalarm matig

bijzonder bestanddeei
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grondwaterstand

+ Gamlddeid leaqate grondwaterstandj Veen, sterk klelïg zwak grindig

slib

1 1I Veen, zwak zandig matig grindlg

• water
Veen, sterk zandlg sterk grindig

peilbuis

blinde buis

f casing

fliter



ARDIS

BIJLAGE D ANALYSECERTIFICAAT ANTHRAX

7



For quality of life
WAGENINGEN

Rapportnummer 16001958-U01

Documentreferentienummer TAK3 N]D1 6SN5 BWIG

Documentcontrole op: http://waeninoenur.nl/cvi/reoortverification

Eindrapport Pagina 1 van 2

Arcadis Nederland BV.

Postbus 63

9400 AB ASSEN

CC: - CVI - Lelystad Lelystad

Ons kenmerk

16001958

Uw kenmerk

Miltvuur in grond

Relatienummer

41022657

Rapportdatum

26/02/2016

Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de uitslagen van de door u ingezonden materialen.

Gegevens eigenaar

UBN

Naam en adres : Arcadis Nederland B.V.

Postbus 63

9400 AB ASSEN

Nederland

Overige gegevens inzending

Diersoort : Geen

Reden van onderzoek Screening

Import/exportiand

Aantal monsters : 10

Datum monstername : 11/02/2016

Datum ontvangst 15/02/2016

Uitslagen onderzoek

Ond. Omschrijving onderzoek UitslagNr. Identiteit Monstertype code

Anthrax ATXO5 Anthrax diagnostiek isolatie en PCR Niet aangetoond001 Boring 001-1 verdacht object

Anth rax ATXO5 Anthrax diagnostiek isolatie en PCR Niet aangetoond002 Boring 001-3 verdacht object

Anth rax ATXO5 Anthrax diagnostiek isolatie en PCR Niet aangetoond003 Boring 003-1 verdacht object

Anthrax ATXO5 Anthrax diagnostiek isolatie en PCR Niet aangetoond004 Boring 003-3 verdacht object

Anthrax ATXO5 Anthrax diagnostiek isolatie en PCR Niet aangetoond005 Boring 006-1 verdacht object

Anthrax006 Boring 006-3 verdacht object ATXO5 Anthrax diagnostiek isolatie en PCR Niet aangetoond

rCENTRAL VETERINARY INSTITUTE

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd.
N.B. Eventuele afwijkingen n.a.v. het rapport gaarne melden binnen twee weken na ontvangst van dit rapport.

Postadres Telefoon KVK CVI van Wageningen VR is een onafhankelijk
Centraal Veterinair Instituut van (0320) 23 83 02 09098104 - Arnhem onderzoeksinstituut binnen de Stichting DLO die
Wageningen UR (CVI van Wageningen de overheid ondersteunt bij de uitvoering van
VR) FAX wet- en regelgeving.
Postbus 65, 8200 AB Lelystad (0320) 23 83 07 Bankrekening De betrouwbare en onafhankelijke uitvoering

39.70.89.120 van deze taak wordt gewaarborgd door het
WDT-Statuut. CVI van Wageningen VR is door

Bezoekadres Afgifte adres F-mail BTW-nummer de overheid aangewezen als nationaal veterinair
Houtribweg 39 Houtribweg 39 NL referentielaboratorium.
8221 RA Lelystad 8221 RA Lelystad 8113.83.696.6.12

Rapport versie 2016-02



For quality of life
WAGENINOENI!ES

Rapportnummer 16001958-U01

Documentreferentienummer TAK3 NJD1 6SN5 BWIG
Documentcontrole op: httpI.LwaoenirweilufJ1jLçLiLraDortyerfflcation

Eindrapport Pagina 2 van 2

Namens Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR, nationaal veterinair referentielaboratorium,

programmadirecteur WOT

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd.
N.B. Eventuele afwijkingen n.a.v. het rapport gaarne melden binnen twee weken na ontvangst van dit rapport.

Telefoon KVK CVI van Wageningen UR is een onafhankelijk
(0320) 23 83 02 09098104 - Arnhem onderzoeksinstituut binnen de Stichting DLQ die

de overheid ondersteunt bi] de uitvoering van
FAX wet- en regelgeving.
(0320) 23 83 07 Bankrekening De betrouwbare en onafhankelijke uitvoering

39.70.89.120 van deze taak wordt gewaarborgd door het
WDT-Statvut. CVI van Wageningen UR is door

F-mil BTW-nummer de overheid aangewezen als nationaal veterinair
NL referentielaboratorium.
8113. 83 . 696 . B . 12

CENTRAL VETERINARY INSTITUTE

Identiteit

Boring 008-1

Boring 008-2

Monstertype

Anthrax
verdacht object

Anthrax
verdacht object

Ond.
code

ATXO5

ATXO 5

Uitslagen onderzoek

N t.

007

008

Anth rax ATXO5 Anthrax diagnostiek isolatie en PCR Niet aangetoond009 Boring 0 11-1 verdacht object

Anthrax010 Boring 012-1 verdacht object ATXO5 Anthrax diagnostiek isolatie en PCR Niet aangetoond

Omschrijving onderzoek

Anthrax diagnostiek isolatie en PCR

Anthrax diagnostiek isolatie en PCR

Uitslag

Niet aangetoond

Niet aangetoond

Postadres
Centraal Veterinair Instituut van
Wageningen UR (CVI van Wageningen
UR)
Postbus 65, 8200 AB Lelystad

Bezoekadres Afgifte adres
Houtribweg 39 Houtribweg 39
8221 RA Lelystad 8221 RA Lelystad

Rapport versie 20 16-02
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4f,’ eurofins

ARCRDIS Nederland BV

Postbus oo825
1040 RV flMSTERDRM

naIvsecertificaat

Datum: 17-Feb-2016

/

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaat nummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen

20160170 87/1
CO 5 043000 00 60 200
Ranv BO Sortpi T Horntje Texef

11-Feb-2016

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Met vriendelijke groet,

turofins Analytico B.V.

Burofins Anolytico B.V.

technical Manager

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

9.0. Box 459

3770 81 Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas 0fl. 227 9245 25 Eucofins Snolytico BV. is 350 14001: 2004 gecertificeerd door

Fox +3t (0)34 262 63 99 VRT/BTW No. NL 8043.16.883.501 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest fOVBM en Dep. LNE),

5-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest CDGRNE-OWD)

SlIm www.eucofins.nl IBBN: NL71BNP80227924S25 en door de overheid von Luxemburg (MIV).

BIC: BNPNNL2R

— I’L1’ytic3®



4f: curofins
— analytico®

Rnalysecertificaat

Uw project/verslagnummer C050430000060200

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Manstermatrix Water; Water (fl53000)

Analyse

Metalen

S Kwik (Hg)

Mr. Monsteromschrijving

1 108-a-1

pg/L 0.12

20160 170 87/1

12-Feb-2016

17-Feb-2016/08:21

AS

1/1

--

- Datum monstername Monster nr.

10-Feb-2016 8904215

Aanv 80 Sartpi T Harntje Texef

Eenheid t

Certificaat nummer/Versie

Startdatum

Rapportage datum

Bijlage

Pagina

Q: door RvD geoccrediteerde verrichting Akkoord
. 9: 9904 erkende verrichting Pr.coörd.

d S: NS 3000 erkende verrichting

% 4, V: VLNttL erkende verrichting VA
‘bthett

Dit certificoot nog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Poribos 5.9. 227 9246 25 Eurofins Anolytico BV. is 500 14000: 2004 gecertificeerd door N
VAT/BTW No. NL N043.14.N83.B0t TÜV en erkend door het Vloonse Gewest (GVNM en Sep. LNS), TESTEN
KvK No. 0908N623 het Brusselse Gewest (Bul), het Woolse Gewest (DOgNE-owD)

IBNN: NL71BNPN0227924525 en door de overheid von Luoenburg (1.1EV). RvA 1010
BIC: BNPANI2N

turofins AnaEytico BV.

Gildeweg 44-46

3771 NB Borneveld

9.0. Box 459

3770 NL Borveveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 DO

Foo +31 (0)34 242 63 99

t-nou info-env@eurofiss.nl
tite www.eurofins.nI



. eurofins
— ii1y-tiec®

Bijlage fA) met deelmonsterinformotie behorende bij analysecertificaat 2016017087/1

Pagina 1/1

Honster nr. Boornr

6904215 108

omschrijving

1

Van Tot Barcode Non steromsch rijving

Eixrotin Snolytixo BV.

Gildeweg -46

3771 NB Barneveld

9.0. Box 459

3770 PL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fas +31 (0)34 242 63 99

5-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas 5.8. 227 9245 25 Eutofins flnalytico BV. is 050 14001: 2004 gecertificeerd door

VPT/BTW No. NL 8043.14.883.801 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVPM en Dep. LNE),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (PIM), het Waalse Gewest (DGRNE-GWD)

IBAN: NL718NP8G227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A

0800450623 108-a-1
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Bijlage (Q met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2 016017087/1
Pagina 1/1

Rnalyse

Kwik (Hg)

Methode Techniek

W0421 ICP-MS

Methode referentie

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie aver de toegepaste anderzoeksmethoden alsmede een classificatie von de meetonzekerheid

staan vermeld in ons overzicht “Specificaties analysemethoden”, versie juli 2011.

turofins Bnolytico BV.

Gildeweg 44-46

3771 NB Boroeveld

9.0. Box 459

3770 NL Boroeveld NL

Tel. +31(0)34 242 63 00

Foo +31 (0)34 242 63 99

5-mail iofo-eovl@eurofios.ol

Gite www.eurofios.ol

BNP Poribos IN. 227 9245 2B Eurofios goolytico B.V. is 000 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL B043.14.N83.Bl1 TÜV en erkend door het Vlooose Gewest (0VAM en Dep. LNE),

KoK No. 090NN623 het Brusselse Gewest (BOM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)

OBNN: NL71BNPe0227924B25 en door de overheid non Luxemburg (MEV).

BIG: BNPBNL2N
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Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

terra
index

Watermonster 108-a-1
Datum 10-2-2016
Filterdiepte (m -mv) - ——

Datum van toetsing 17-2-2016
Monsterconciusie Overschrijding Streefwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monsterrnelding 3

Meetw GSSD Index

METALEN
Kwik tHg] igll 0,12 0,72 0,28

:

Geen toetsnorm aanwezig
kleiner dan de detectielimiet

8,88 <= Streefwaarde
8,88 : > Streefwaarde

> Interventiewaarde
Groter dan Tussenwaarde

# verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - S) /(1 - S)

- Getoetst via de BoToVa setvice, versie 7.1.0 -

Tabel 1: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

S S Diep Indicatief

METALEN
Kwik [Hg] pg/l 0,05 0,01 0,3

Projecteode: C050430000060200
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ARCADIS Nprlprlnnd v

Postbus 56825
1040 lV MSTERDRM

Analysecertificoat

Datum: 15-Feb-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaat nummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

20160 17 102/1
C0 5 043 00 00060 200

Ranv BO Sortpl T Horntje Texef

11-Feb-20 16

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Rnalytico BV.

Technicol Manager

Gildeweg 44-46

3771 NS Borneveld

9.0. Box 459

3770 91 Borneveld NL

Tel. +31 (0)36 242 63 00 BNP Poribos 5.5. 227 9245 25 Eurofins Snolytico B.V. is £50 14001: 2004 gecertificeetd door

Fox +31 (0)34 242 63 99 VRT.’BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVRM en Dep. INE),

E-noil info-env@euroflns.nI KvK No. 09088623 het Btusselse Gewest (BOM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)

Site www.eurofins.nl IB9N: N171BNPR0227924525 en door de overheid von Luxemburg (MEV).

BIC: BNPRNL2R



4f’ curofins
— ana1ytico

—
-??F-N—%1: Y:;sLz:-

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer

Uw projectnoom

Uw ordernummer

Monsternemer

Non st e rm o t rix

C050430000060200

Pony 80 Sortpi T Horntje Texef

Water; Afvalwater

Ce rt i fi coat nummer/Versie

Startdotum

Ropportagedatum

bijlage

Pagina

2016017102/1

12-Feb-2016

1 5-Feb-201 6/1 5:46

P,C

1/2

A n 01 yse

Anorganische verbindingen

Q Ammanium (NH4-N)

Q Ammonium (NH4)

Eenheid 3 4

Q: door gvfl geoccrediteerde verrichting

9: g904 erkende verrichting

5: gg 3000 erkende verrichting

V: viggsi erkende verrichting

Dit certificont eng uitsluitend in cijn geheel wordev gereproduceerd.

Eurofins Annlytico BV. is jsg 14001: 2004 gecertificeerd door

TiN en erkend door het Vlnnnse Gewest (ovgM en Sep. [Nl),

het Brusselse Gewest (8DM), het Woolse Gewest (DGRNE-GWG)

en door de overheid von lunenburg (Mlv).

5

mg N/L 61 18 1.6 16 1.4

mg/L 78 24 2.1 20 1.8

Mr. Monsteromschrijving

1 OWIOA-1-1

2 0W11-1-1

3 0W12-1-1

4 0W13-1-1

S 0W14-1-1

lurnfins Bnalytinn BV.

Gildeweg 44-46

3771 NS Borneveld

9.0. Bon 409

3770 NL Bnrneveld NL

Datum monstername

10-Feb-2016

10-Feb-2016

10-Feb-2016

10-Feb-2016

10-Feb-2016

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fnn +31 (0)34 242 63 99

E-moil infn-env@enrnfivs.nl
tite www.enrnfins.nl

589 Pnribns 0.8. 227 9245 25

VNT/BTWNn. NL 8043.14.883.811

KvK No. 09088623

1885: NL71BNP80227924025

BIc: 55988128

Monster nr.

8904240

8904241

8904242

8904243

8904244

TESTEN
RvA LOlO
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Anolysecertificoot

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Monstermatrix

Analyse

C05 043 0000 0 6 0 2 0 0

Pony 50 Sortpi T Horntje Texef

Water; HTvalwater

Eenheid £

Certificaat nummer/Versie

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

20160 17102/1

12-Feb-2016

1 S-Feb-201 6/1 5:46

P,C

2/2

Anarganische verbindingen

Q Ammanium (NH4-N)

Q Ammonium (NH4)

mg N/L 15

mg/L 19

Mr. Monsteromschrijving

6 OW1S-1-1

Datum monstername Monster nr.

10-Feb-2016 8904245

Q: door NvN geoccrediteerde verrichting Akkoord
9: 9904 erkende verrichting Pr.coörd.
5 NS 3000 erkende verrichting

[urofins Anolyticu BV. 9: VLANEL erkende verrichting VA
Dit certificoot oog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

lildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ANP Poribos 5.9. 227 9246 25 Eurofins Anolytico SV. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door

3771 NB Borneveld Fos +31 (0)34 242 63 99 VNT/BTW No. NL N043.14.NN3.501 TÜV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM cv Sep. LNE), TESTEN
F.0. Nov 459 E-eoil info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (D0gNE-OWD)

3770 NL Borneveld NL OlIe www.eorofins.nl IBNN: NL71BNPN0227924525 en door de overheid von Looemkurg (MAy). RvA 1010
BIG: BNPRNL2A
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Bijlage fA) met deelmonstetinformatie behorende bij anolysecertificaat 2016017102/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Honsteromschrijving

8904240 OWlOfl 1 0691627376 OWIOR-1-1

6904240 OWIOA 2 0660131614

8904241 OW11 1 0691627398 OWII-1-1

8904241 OWTI 2 0660131613

8904242 0W12 1 0691615501 0W12-1-1

6904242 0W12 2 0660131609

8904243 0W13 1 0691620311 0W13-1-1

8904243 0W13 2 0660131610

8904244 0W14 1 0691627410 0W14-1-1

8904244 0W14 2 0660131605

6904245 OWIS 1 0691627394 OWIS-1-1

8904245 OW1S 2 0660131606

Emrofino Bnolytko BV.

Gildeweg 4-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribos 5.5. 227 9245 25 Euroflns Anolytico B.V. is ISO 14001 2006 gecertificeerd door

3771 NB Borneveld FOX +31 (0)34 242 63 99 V8TIBTW No. NL 8043.14.883.801 TÛV en erkend door het Vloomse Gewest (OVNM en Sep. 15E),

P0. Box 459 E-moil info-env@euroflns.nl KVK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BOM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)

3770 AL Borneveld NL Site www.eurofinx.nl IBNN: NL71BNP90227924525 en door de overheid von Luxemburg (ME”).

BIC: BNP8NL2N
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Bijlage (c) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016017102/1

Pagina 1/1

Analyse

Ammanium

Methode Techniek

W0566 Spectrametrie

Methode referentie

cf. NEN-ISO 15923-1

Nadere informatie over de toegepaste anderzoeksmethaden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid

staan vermeld in ons overzicht ‘Specificaties analysemethaden”, versie juli 2011.

Eurafins Analytico BV.

Gildeweg 44-46

2771 NB Borneveld

Pa. Box 489

3770 NL Barneoeld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Paz +31 (0)34 242 63 99

8-mail info-env@eurofins.nl

Gite www.eurofins.nl

8NP Poribos 5.9. 227 9245 25 Esrofins Nnolytico Bv. is 000 14001: 2004 gecertificeerd door

VNT/BTW No. NL 8043.14.883.801 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (GVNM en Dep. LNE),

KvK No. 09088623 het Erusselse Gewest (BOM), het Woolse Gewest (DGRNE-GWÖ)

0888: NL718NPN0227924825 en door de overheid von Luxemburg (MEV),

81c: BNPNNL2N
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VERKLARING KWALIBO

PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Aanv BO Stortpi t-Homtje Texel

Projectnummer C050430000060200

PERSOONSGEGEVENS KRITISCHE FUNCTIE

Functiescheiding Protocol Datum Paraaf

extern intern 2001 2002 2003 2018

Naam:
-

,o_’__1ô
D D D

Functie: Milieutechnicus

Bedrijf: Arcadis Nederland BV -_________

Naam:

D 0 0 0 0 El
Functie:

Bedrijf:

Naam:

. 0 El 0 0 0 El
Functie:

Bedrijf:

Naam:

. 0 El El El El El
Functie:

Bedrijf:

Naam:

0 El 0 El 0 El
Functie:

Bedrijf:

Naam:

. 0 0 El 0 El El
Functie:

Bedrijf:

Naam:

0 0 El El El El
Functie:

Bedrijf:

TOELICHTING

Externe functiescheiding —

Betreffende medewerker verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is
uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.

Interne functiescheiding
Betreffende medewerker verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is
uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen, waarbij
gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit
bodemkwaliteit hieraan stelt.



AANVULLEND BODEMONDERZOEK STORTPLAATS T
HORNTJE TE TEXEL )RC’DIS

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 56825

1040 AV Amsterdam

Nederland

+31 (0)88 4261 261

wwwa rcad is. corn

Projectnummer: C05043.000006.0200

Onze referentie: 078954349:A
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