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Samenvatting

Onderzoekslocatie Graniet Import Benelux BV Amedikahavenweg 2 te
Amsterdam

Opdrachtgever Graniet import Benelux BV

Aanleiding onderzoek Hergebruik grond op een andere locatie

Gebruikte richtlijnen BRL SIKB 1000
Protocol 1001

Type onderzoek Partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit

Type grond Micro zand (steengroeve Glensanda)

Kenmerk partij partij I t/m 3

Omvang partij Circa 17.670 m'circa 29.156 ton)

Uitvoering veldwerk 28 en 29 oktober 2019

Aantal partijen

Kwaliteitsklasse (generieke) indeling partij Altijd toepasbaar

Toetsing PFAS & 0,1 pg/kg d.s
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1.0 Inleiding

In opdracht van Graniet Import Benelux BV is door GRS Milieu een partijkeuring uitgevoerd op
een partij grond (micro zand) gelegen op de locatie aan de Graniet Import Benelux BV

Amehikahavenweg 2 te Amsterdam.

De aanleiding van dit onderzoek wordt gevormd door het voorgenomen hergebruik van de
grond. De grond is afkomstig van de steengroeve Glensanda te Schotland. Het materiaal is

vanaf Schotland verscheept naar de Amerikahavenweg 2, gebroken en gezeefd en tijdelijk in

depot gezet.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygienische kwaliteit van de
grond ten behoeve van de hergebruiksmogelijkheden. Het grondonderzoek is uitgevoerd
conform de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit voor het keuren van partijen grond en slib.

Met ingang van 8 juli 2019 is het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende
grond en baggerspecie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat per direct in werking
getreden. Hierin zijn toepassingsnormen opgenomen, waarmee kan worden bepaald of
hergebruik van grond of bagger kan worden toegestaan. Hierdoor moeten de gehalten aan
PFAS in partijen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit worden vastgesteld.

GRS Milieu is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever.
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2.0 Locatie- en partijomschrijving

2.1 Partijgegevens
De partij grond is gelegen op het terrein van Graniet Import Benelux BV aan de
Amedkahavenweg 2 te Amsterdam. De bemonsterde partij heeft een omvang van circa
17.670 mz en ligt in depot.

De grond is afkomstig van steengroeve Glensanda te Schotland. Het materiaal is vanaf
Schotland verscheept naar de Amerikahavenweg 2, gebroken en gezeefd en tijdelijk in depot
gezet.

2.2 Vooronderzoek

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN 5725:2017 "Bodem-
Landbodem — Strategie voor het uitvoeren van milieuhygienisch vooronderzoek", aanleiding D.

Geraadpleegde bronnen
Voor het vooronderzoek is gebruik gemaakt van rapport 'petrographic analyses of coarse
aggregate from Glensanda quarry (sample, M75537)'ze bijlage 6).

Terreininspectie
Een terreininspectie is in het kader van het vooronderzoek niet uitgevoerd, maar direct
voorafgaand aan de keuring (de resultaten zijn wel meegenomen in onderhavige
verslaglegging).

Afbakening van de partij:
Gebruiksfunctie
Partij grond
Oppervlakte
Gemiddelde hoogte depot
Hoeveelheid af te voeren grond
Partij aaneengesloten
Situering partij
Partijafbakening voldoende

breekinstallatie met meerdere depots.
(micro)zand.
1.178 m'(26 m+48m/2) x 31 m).
15 m, maximale hoogte 17,5 m.
circa 17.670 m'circa 29.156 ton).
ja.
zie tekening in bijlage I en 2.

ja.

Te verwachte bodemkwaliteit :

Het depot bestaat uit gebroken steen en afgezeefd op de gewenste fractie (zand). Er worden
geen verhoogde gehalten aan de te analysesren parameters verwacht.

Asbestverdachtheid
De partij is op basis van het bovenstaande eveneens onverdacht op het voorkomen van asbest.

Geval van ernstige bodemverontreiniging
Er bevinden zich geen gevallen van ernstige bodemverontreiniging binnen een straal van 25 m
van de herkomstlocatie.
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Conclusie vooronderzoek
Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat er sprake is van een voldoende
afgebakende partij. In de partij worden geen verhoogde gehalten verwacht. Dit resulteert in een
te verwachten kwaliteitsklasse altijd toepasbaar. De partij dient als asbest onverdacht te worden
beschouwd.

De partij is gekeurd conform de strategie keuring grond in depot of in situ'oals beschreven in

het protocol 1001 en het Bbk.

GRS Milieu is buiten het opgedragen onderzoek op geen enkele wijze gelieerd of verbonden aan
de onderzochte partij.
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3.0 Onderzoeksopzet

De bemonstering van de partij is uitgevoerd volgens de in de "Regeling bodemkwaliteit"
voorgeschreven beoordelingsdichtlijn SIKB 1000, protocol 1001 (versie 9.0, d.d. 1 februari 2018).
Voorafgaand aan het veldwerk is een monsternemingsplan opgesteld en op basis van dit plan
het veldwerk uitgevoerd en verwerkt op het monsternemingsformulier (zie bijlage 2).

Het procescertificaat van GRS Milieu (certificaat MB-041/8) en het hierbij behorende keurmerk
zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de
overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend
laboratorium of aan de opdrachtgever, als deze zelf de ministeriele aanwijzing heeft voor deze
beoordelingsrichtlijn.

De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd volgens het accreditatieprogramma 04 (AP04) door het
voor AP04 onderzoek geaccrediteerde laboratodium Eurofins Omegam BV te Amsterdam. Het
standaard analysepakket is uitgebreid met PFAS, aangezien het Besluit bodemkwaliteit dat
voorschrijft.
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4.0 Veldonderzoek

Op 28 en 29 oktober 2019 is door, een geregistreerde monsternemer van GRS milieu, de heer D.

Holtjer een partijkeuring verricht.

4.1 PartijdeffniTie

Om de omvang van de te onderzoeken partij te verifieren is de partij in het veld ingemeten. De
resultaten van deze metingen zijn weergegeven op het monsternemingformulier (zie bijlage 2).

De partij is beoordeeld als homogeen van samenstelling. Dit is in het veld vastgesteld door
middel van proefboringen en zintuiglijke waarnemingen. De partij bestaat uit zand. De partij zand
is in het veld opgemeten door de monsternemer en heeft een grootte van circa 17.670 m'. De
maximale afmetingen (lengte en breedte) van de partij zijn respectievelijk 31 en 48 m. De hoogte
van het depot is gemiddeld ca. 15,0 m (maximaal 17,5 m). Bij een soortelijk gewicht van 1,6

ton/m', wordt de hoeveelheid grond in de partij geschat op ca. 29.156 ton. Conform de
Regeling bodemkwaliteit is het depot als d8e deelpartijen onderzocht.

De hoeveelheid wordt opgemeten om te kunnen bepalen of de vooraf aangenomen
partijgrootte overeenkomt met de in het veld aangetroffen situatie. Hierbij is voor een
partijkeuring een hoeveelheid van 10.000 ton maatgevend voor de maximale grootte van een
partij. Conform BRL SIKB 1000, protocol 1001 wordt een fout in de volumeschatting van 25%

geaccepteerd. De in de rapportage weergegeven hoeveelheden dienen derhalve niet als de
werkelijke hoeveelheden te worden gehanteerd.

4.2 Boorwerkzaamheden en monstername

De monstername is uitgevoerd op 28 en 29 oktober 2019. Volgens protocol 1001 bedraagt de
effectieve greep- en mengmonstergrootte per partij respectievelijk 180 gram en 9 kg bij een
maximale korrelgrootte (Des) van 16 mm. Conform de gevolgde strategie is de partij in 3

deelpartijen verdeeld. Per deelpartij zijn minimaal 2x50 grepen genomen, die zijn verdeeld over
twee mengmonsters (van elk minimaal 50 grepen) welke in het veld zijn samengesteld.

Omdat het depot handmatig niet kan worden bemonsterd is tijdens de monstername gebruik
gemaakt van een graafmachine (zie foto's in bijlage 2).

Ten behoeve van het vaststellen van de boorlocaties is door de monsternemer een raster over
de partij gelegd (systematische monstername). Per 0,5 m monsternametraject is een greep
genomen. De locaties van de boringen en het aantal grepen per boring zijn aangegeven in het
monsternemingsformulier (zie bijlage 2).

4.3 Grondsoorten en zintuiglijke waarnemingen

De partij bestaat uit zand. Op basis van visuele waarnemingen is geschat dat meer dan 95
massa% van de deeltjes in het dePot kleiner is dan 16 mm (Des & 16 mm). Het geschatte
vochtaandeel is ca. 5%.

Tijdens het veldwerk is geen specifiek onderzoek gedaan naar asbest. Als tijdens het veldwerk
asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt hier echter wel melding van gemaakt. Bij

een visuele inspectie tijdens het veldwerk van onderhavige partijkeuring is in of op de
bemonsterde partij geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
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5.0 Laboratoriumonderzoek

5.1 Analyses

De samengestelde monsters zijn gemalen, gehomogeniseerd en onderzocht op de
samenstellingswaarden door het voor AP04 onderzoek geaccrediteerde milieu-laboratorium
Eurofins Omegam BV in Amsterdam. De gebruikte behandelings- en analysemethoden zijn

opgenomen in het laboratodiumcertificaat (bijlage 4).

De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het zogenaamde "samenstellingspakket grond".
Het samenstellingspakket is uitgebreid met PFAS. Van de bemonsterde grond is in duplo (monster
partij 1 a + partij 1 b, partij 2a + partij 2b, partij 3a + partij 3b) de samenstelling bepaald van de
onderstaande parameters. Voorafgaand aan de analyses is de voorgeschreven
monstervoorbehandeling uitgevoerd.

~ droge stof-, organisch stof- en lutumgehalte
~ pH (CaC(z)
~ 9 metalen (barium, kobalt, lood, zink, cadmium, koper, nikkel, kwik en molybdeen),
~ polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK: 10 VROM)
~ polychloorbifenylen (PCB: som 7)
~ minerale olie
~ PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen, conform handelingskader Ministerie van lenW)

5.2 Resultaten Iaboratoriumonderzoek

De gemiddelde meetwaarden van de grondmengmonsters zijn getoetst aan de normen
(toetsingsnorm d.d. 3 april 2012) van het generieke kader in de Regeling bodemkwaliteit (bijlage
B), behorende tot het Besluit bodemkwaliteit (bijlage 3) en het Tijdelijk handelingskader voor
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (Ministerie van lenW, d.d. 8 juli 2019). De
toetsing heeft plaatsgevonden middels BoToVa, toetsing 'T. 1

- Beoordeling kwaliteit van grond en
bagger bij toepassing op of in de bodem'toetsversie 3.0.0). De toepassingsnormen die het
handelingskader voorschdijft zijn uitgewerkt in tabel 1.

Overige PFAS

0,1

Tabel 1: Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op landbodem boven
grondwaterniveau'in pg/kg d.s)

Functieklasse in de zin PFOS PFOA GenX
van het Besluit
Bodemkwaliteit
landbouw/natuur 0,1 0,1 0,1

landbouw/natuur, bil

hogere achtergrond-
waarde dan 0,1

De gemeten De gemeten
achtergrondwaarde, achtergrondwaarde,
ten hoogste 3,0 ten hoogste 7,0

De gemeten
achtergrondwaarde
ten hoogste 3,0

wonen 3,0 7,0 3,0
industrie 3,0 7,0 3,0

[1) voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van 'boven grondwaterniveau
onder het maaiveld.

De gemeten
achtergrond-
waarde, ten
hoogste 3,0
3,0
3,0
tot ten hoogste 1 m

In tabel 2 zijn de analyseresultaten en toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit samengevat.
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Tabel 2: samenvatting analyseresultaten en toetsing aan
Toefsmonster Zware PAK PCB Minerale

metalen olie
partij 1 a + partij lb
partij 2a + partij 2b
partij 3a + partij 3b

Toelichting.
gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde

¹ gehalte voldoet aan bodemkwaliteitsklasse wonen
¹¹ gehalte voldoet aan bodemkwaliteitskiasse fndustde
¹¹¹ gehalte overschrijdt de interventiewaarde
PAK polycyclische aromatische koolwaterstffen
PCB polychloorbifenylen
PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen

Altijd toepasbaar
Altijd toepasbaar
Altijd toepasbaar

Besluit bodemkwaliteit (generieke kader)
PFAS Definitieve klasse
(in pg/kg d.s)
& 0,1

& 0,1

& 0,1

De resultaten van de laboratoriumanalyses (bijlage 4) kunnen als volgt worden samengevat:

Verhouding tussen de meetwaarden
Per deelpartij zijn de bij het samenstellingsonderzoek gemeten gehalten in de twee
grondmengmonsters met elkaar vergeleken.

De verhouding tussen de meetwaarden van de parameters liggen allen onder de kritische
waarde van 2,5.

Toetsing

Voor elke parameter is het rekenkundig gemiddelde gehalte tussen beide duplo monsters
bepaald. Uit de toetsing van het rekenkundig gemiddelde van de analyseresultaten van de
grond blijkt dat geen van de gehalten de achtergrondwaarde heeft overschreden. De gehalten
aan PFAS hebben de bepalingsgrens van O,i lig/kg d.s niet overschreden.

5.3 Indeling kwaliteitsklasse

Op basis van de analyseresultaten is sprake van een partij grond met de kwaliteitsklasse 'altijd
toepasbaar'.
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6.0 Conclusies en advies

6.i Conclusie

In opdracht van Graniet Import Benelux BV is door GRS Milieu een partijkeuring uitgevoerd op
een partij grond gelegen op de locatie aan de Graniet Import Benelux BV Amerikahavenweg 2

te Amsterdam . De partijkeuring is verricht conform het Besluit bodemkwaliteit.

Op basis van de analyseresultaten is sprake van een partij grond met de kwaliteitsklasse 'altijd
toepasbaar'.

De gehalten aan PFAS hebben de bepalingsgrens van 0,1 pg/kg d.s niet overschreden.

6.2 Advies

Afvoer van de partij grond, in een hoeveelheid & 50mz, dient 5 dagen vooraf gemeld te worden
via Bodemplus (zie ook: https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/j.
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BIJLAGE 1:

Onderzoekslocatie
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BIJLAGE 2:

Monsternemingsplan
Monsternemingsformulier
Foto'
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Projectgegevens
Locatie

Opdrachtgever

Doel monsterneming

Protocol

Uitvoerende organisatie
Uitvoeringsdatum

Straat
Plaats
Naam

Contactpersoon
Adres

telefoonnummer

GranietimportAmerikahavenweg 2
Amsterdam
graniet Import Benelux BV

Max Brugman
Amerikahavenweg 2 Amsterdam
0654993053
Toetsen aan samenstellingswaarden Besluit
bodemkwaliteit
Anders ;

1001 Monstername grond en baggerspecie
jversie 9.0j
GRS Milieu
28 oktober 2019

Partijgegevens
Opdrachtgever is:

Partijgrootte

Wijze waarop het materiaal beschikbaar is:

Eigenaar
Ca. 10.000 ton
Ca. 6.250

m'ichtheid: ca. 1,6 ton/m'roog

Grondsoort
Vooronderzoek

Verwachte korrelgrootte
Bijzonderheden partij
Bijzonderheden materiaal

Vorm van de partii:

Gebroken qranulair zand
De partij is homogeen
lvastgesteld op basis van eerder onderzoek/
D15 & 16 mm / D95 ) 16 mm
Ligt hoog
Bijmengingen verwacht nee
Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
Depot

Monsterneming
Aantal qrepen per ldeellpartii
Aard matedaal
Wijze van monsterneming

Indelen in deelpartijen

Voorgeschreven indelinq in deelpartijen:
Motivatie van afwijkingen

2 x 50
Grond
Systematisch
Gestratificeerd aselect (zie bijgevoegde kaart,
tabellen)
Partij gedeeltelijk verplaatsen /
Partii qeheel verplaatsen
ja: aantal 3 schots graniet
I noors qraniet
Nee, zelf bepalen
Ja, indien noodzakelijk

Foto's nemen Ja

95 h
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Deelpartli-, greep- en monsterarootte
l deel) partiia

rootte :

Drs & 16, standaard

Drs & 16, grond dieper dan Sm of onder
verhardina
Afwijkend,
Drs & 16

Afwijkend,
B R L 9335-4

Grepen: min. 180 gr
(ca. 5x 5x 5 cm', ca. 1 boorkop)
Monsters: 2 monsters van elk 50 grepen; 2x 9 ka
Grepen: ca. 1,5 kg lca. 7 boorkoppenj
Monsters: 2 monsters van 6 arepen; 2x 9 ka
Grepen: bepalen uit weegproef
Monsters: ...... monsters van .... grepen elk;
..... x .... kg
Grepen: ca. 1,5 kg (ca. 7 boorkoppenj
Monsters: 2 monsters van 6 arepen; 2x 9 ka

Overige monsternemingsaeaevens
Apparatuur

Monstercodering

Monsterverpakking

Monsteropslaa
Monstertransport
Aanleveren aan:

bijzonderheden

guts» 5cm / edelman ttt 5cm / afwijkend» ...
cm
Standaard: MM01 a, MMOlb etc
Afwiikend:
10 I emmers, laboratorium Eurofins Omegom /
anders:
Gekoeld / onverwarmd
Gekoeld / onverwarmd
Laboratorium Eurofins Omegam binnen 24 u/
anders:

Neem contact op met Max. De depots zijn hoog
laat je helpen door een shovel of kraan op
locatie.

Maandag start maken en woensdag afmaken.

Bijlagen:
~ Kaartje ligging/toegang locatie
~ Kaartje indeling deelpartijen
~ Kaartje ruimtelijke verdeling grepen

Kwaliteitscontrole Naam Paraaf Datum

Projectleider

Monsternemer

A.N. Zentveld

D. Holtjer

25-10-2019

28-10-2019
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Projectnaam Grantettmport Amerlkahavenweg 2 te

Amsterdam

j Projectgegevens
Locatie

uitvoerende oraanisatie
Uitvoeringsdatum
Monsternemerisl
Uitvoerinmdatum en tiid

Straat GronietimportAmedkahavenweg 2
Plaats Amsterdam

Gis Mffieu
28 oktober 20 1 9
D. Holtier

lgktzt tssc ss-

Partfjgegevens
Partilgrootte

Bepaald stoor
Geschat vochtpercentage
Grondsoort
Maximale korrelarootte
Bepaald door
Biizonderheden partif lo.a. sneeuwt :

Bilmengingen aangelroffen:

Visuele controle op asbest:

Vooronderzoek:

Vorm van de partif:

zrf.!.vk ton
.B ltgsf

m'ichtheid ...j*jtX........
BffSmmeinb lmotivatie in bslaael / anders ...... f/t/ EHPSG '.

L5%3 10% / 15% / 20% / 25% / &25%
IfgOCjt/ leem / veen / klei / overige
Crs& 16mW Drs&16mm: ......
Eintufgtiike waarnemincnr zeven, toevoegen biilaae
jssrevij Cg +se ) r t4'ev

is@va.ws.y'eetei

rvr~ ja: ......,.....

levt. toelichtina in btlaael
Nee/~a
(evt. toelichting in btlactel

c@&g is homo~neen niet homogeen

Vastgesteld o.b.vz eerder onderzoek~oefborinoe9
Schets op billage boven- en zflaanzicht met maten
ll x b x hl

Monsternemina
Wifze van monsterneming
conform monstememingspian S

Nee ~a
Nee: afwijkingen:ts~

Motivatie afwijkingen

Indeling in deeipartijen:

Aanduiding indeling in het veld
achtergelaten
Motivatie afwijkingen

Foto'

ine tekening „..1
tdeees rsv eedskrtugp 8~4. ffcto/s Bfslizcv-

Nee ~f aantal .d. zie bflgevoegd koartmatedaal
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21 -2 Monsternemtngsformulier

Projectnummer

Projectnaam

20(943626

Granietimport Amerikahavenweg 2 te
Amsterdam

r % GRS Milieu
Bodem (Onderzoek 1 Advies

l.(
I.2.
(.3

&Arb
vs cpstrx
r

l pO

l oo

Dec(partij-. greep- en monslergroolte
Grootte Aantal

deelpartil (msl grepen

ac(O I 0 rs

Ivionsteraewlcht lkal
A B

9.W
(C)

(voor 2 x 6 monsterneming: gewicht grepen en toewilzing aon de monsters op aparte bi]lage)

Overige monsternemingsoegevens
Apparatuur

Monstercodering
Monsterverpakking

Monsteropslaa
Monstertiansoort
Aanleveren aan:

Emmercodes:

gutS» SCm Acod~sa& t'ctkrtrrsvu
afwiikend: .................... » ... cm/ m

CStandaarsjt/ afwiikend..., ....
~onfommpa i/ 4tiVl C c~~wvs
Anders ....„,.„,.... se
Gekoeld //onverwarmd%
Gekoeld /lonverwarmd1
Laboratorium .Ctrzn Cie s

tGiinen 24 au/ ...u Anders:
Monster Code

4N.I Bl/ )ts

o32(s 4 S pts
D(t

Bijlagen:
~ Kaartje ligging/toegang locatie
~ Kaartje indeling (deeljparti]en
~ Kaartje toelichting omvangsbepaling
~ Kaartje ruimtelijke verdeling grepen
~ Verslag zeeftest
~ Toelichting toto's (nummers, locatie aanduidingj
~ Anders ............

Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Kwaliteitscontrole kaam Paraat Polum

Monsternemer

Projectleider

D. Hottjer

A.N. 2entveld

2cj "t a s r(

2Q - /G - ZO//]



project:

Datum:

projectnummer:

Locatie:

Erkend monsternemer: Dirk Hoitjer (
oe

C.

patt&j i, i j PBQwij js~ceTaj i 3

la

Boringen tot ... m ... grepen

Boringen tot ... m ... grepen

Boringen tot ... m ... grepen

Boringen tot ... m ... grepen

Raster:

Formaat: A3

scttnaL

0

t5 (p 5

Noordpiji:



Bijlage 2: fotorapportage + GRS Milieu
201943626 Graniet Import Benelux BV Amerikahavenvveg 2 d.d. 28 en 29 oktober 2019 Bodeml eoderzoek I Advies

Foto 1: overzichtsfoto depot 1 t/m 3

P

Foto 2: overzichtsfoto depot 1 t/m 3



Bijlage 2: fotorapportage + GRS Milieu
201943626 Graniet Import Benelux BV Amerikahavenvveg 2 d.d. 28 en 29 oktober 2019 Bodeml enderzoek I Advies

Foto 3: overzichtsfoto depot 1 t/m 3

e

Foto 4: bemonstering met behulp van graafmachine



Project : Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Kenmerk : 201943626 r+ GRS Milieu

Bodem I Onderzoek I Advies

BIJLAGE 3:

Toetsing analyseresultaten



Monsterreferentie

Monsteromschfliiving

Analyse

Lorum/Humus

Lutum

Organische stof

% (m/m ds)

% (m/m ds) 0.2

Bom 6133095 + 6133096
partij l.la + partij l.lb
Eenheid

[
Analyseres. Gestand. fles. Toetsoordeel

25
10

AW
I

WO
I

(ISD

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper(Cu)
kwik (Mg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Anorganische parameters - metalen

baflium (Ba) mg/kg cls 460

& 0.14

4.0
& 3.5

& 0.04
&7

& 1.0

1800
& 0.24

14
& 7.2

& 0.05

& 1.0

0.6

15

40

0.15

50

1.5

1.2

35

54

0.83

210

88

4.3

190

190

4.8

530

190

nikkel (Ni)

zink (Zn)

mg/kg ds

mg/kg ds 32

32
76

35

140

39

200

100

720

Organische parameters - niet aromatisch

minerale olie mg/kg ds & 24 & 120 190 190 500

Po/ycyc/ische koolwaterstolfen

naflaleen

acenaftyleen

acenafteen

fluoreen

fenantreen
anthraceen
fluoranteen

pyreen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(b)fluoranteen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

dibenz(a,h)anthraceen
benzo(ghi)peryleen

i nde

no (1,2,3-cd)

pyreen

Sommaties

som PAK (10)

Po/ychloorbifenylen

PCB - 28

PCB — 52

PCB — 101

PCB — 118

PCB - 138

PCB - 153

PCB - 180

sommaues
som PCBs (7)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

ds

ds

ds

ds

ds

ds

ds

els

els

els

ds

ds

ds

CIS

CIS

CIS

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

ds

els

els

els

ds

ds

ds

mg/kg ds

mg/kg ds

& 0.04

& O.D4

& O.D4

& O.D4

& 0.04
& 0.04
& 0.04

& 0.04
& 0.04
& 0.04
& O.D4

& O.D4

& O.D4

& 0.04
& 0.04
& 0.04

0.35

& 0.001

& 0.001
& 0.001
& 0.001

& 0.001

& 0.001

& 0.001

0.005

& 0.04
0.04
0.04
0.04

& 0.04
& 0.04
& 0.04

0. 04
& 0.04
& 0.04

0.04
& 0.04
& 0.04

0. 04
& 0.04
& 0.04

& 0.35

& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035

& 0.024 0.02 0.04 0.5

1.5 6.8 40

~

Toetsoordeel monster Bom 6133095 + 6133096 : Altijd toepasbaar

Legenda
Geen toetsoordeel mogelijk

&= Achtergrondwaarde



Monsterreferentie

Monsteromschfliiving

Analyse

Lorum/Humus

Lutum

Organische stof

s%%d (m/m ds)
s%%d (m/m ds)

2.35

0.2

Bom 6133097 + 6133098
partij 2a + partij 2b

Eenheid
[

Analyseres. Gestand. fles. Toetsoordeel

25
10

AW
I

WO
I

(ISD

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper(Cu)
kwik (Mg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Anorganische parameters - metalen

baflium (Ba) mg/kg cls 480

& 0.14

4.2
& 3.5

& 0.04
&7

& 1.0

1800
& 0.24

14
& 7.1

& 0.05

& 1.0

0.6

15

40

0.15

50

1.5

1.2

35

54

0.83

210

88

4.3

190

190

4.8

530

190

nikkel (Ni)

zink (Zn)

mg/kg ds

mg/kg ds

10

36

28
84

35

140

39

200

100

720

Organische parameters - niet aromatisch

minerale olie mg/kg ds & 24 & 120 190 190 500

Po/ycyc/ische kooiwaterstolfen

naflaleen

acenaftyleen

acenafteen

fluoreen

fenantreen
anthraceen
fluoranteen

pyreen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(b)fluoranteen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

dibenz(a,h)anthraceen
benzo(ghi)peryleen

i nde

no (1,2,3-cd)

pyreen

Sommaties

som PAK (10)

Po/ychloorbifenylen

PCB - 28

PCB — 52

PCB — 101

PCB — 118

PCB - 138

PCB - 153

PCB - 180

sommaues
som PCBs (7)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

ds

ds

ds

ds

ds

ds

ds

els

els

els

ds

ds

ds

CIS

CIS

CIS

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

ds

els

els

els

ds

ds

ds

mg/kg ds

mg/kg ds

& 0.04

& O.D4

& O.D4

& O.D4

& 0.04
& 0.04
& 0.04

& 0.04
& 0.04
& 0.04
& O.D4

& O.D4

& O.D4

& 0.04
& 0.04
& 0.04

0.35

& 0.001

& 0.001
& 0.001
& 0.001

& 0.001

& 0.001

& 0.001

0.005

& 0.04
0.04
0.04
0.04

& 0.04
& 0.04
& 0.04

0. 04
& 0.04
& 0.04

0.04
& 0.04
& 0.04

0. 04
& 0.04
& 0.04

& 0.35

& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035

& 0.024 0.02 0.04 0.5

1.5 6.8 40

~

Toetsoordeel monster Bom 6133097 + 6133098 : Altijd toepasbaar

Legenda
Geen toetsoordeel mogelijk

&= Achtergrondwaarde



Monsterreferentie

Monsteromschflijving

Analyse

Lutum/Mumus

Lutum

Organische stof

% (m/m ds)

% (m/m ds)

2.25

0.2

Som 6133099 + 6133100
partij 3a + partij 3b

Eenheid
(

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel

25
10

AW
I

WO
I

)MO
I

Anorganische parameters — metaien

barium (Ba) mg/kg ds

cadmium (Cd) mg/kg ds

480

& 0.14

1800
& 0.24 0.6 1.2 4.3

kobalt(Co)

koper(Cu)
kwik (Hg) (met vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

4.2
& 3.5

& 0.04
& 7

& 1.0

10

36

15

& 7.2
& 0.05

& 1.0
29

84

15

40

0.15

50

1.5

35

140

35

54

0.83

210

88

39

200

190

190

4.8

530

190

1DO

720

Orgamsche parameters — niet aromatisch

mmerale ohe mg/kg ds & 24 & 120 190 190 500

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen

acenaltyleen

acenalteen

fluoreen

fenantreen
anthraceen
fluoranteen

pyreen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(b)fluoranteen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

dibenz(a,h)anthraceen
benzo(ghi)peryleen

mdeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

som PAK (10)

Polychloorbifenylen

PCB - 28

PCB - 52

PCB - 101

PCB - 118

PCB - 138

PCB - 153

PCB - 180

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

ds

ds

ds

els

els

els

ds

ds

ds

ds

ds

ds

els

els

els

ds

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

ds

ds

cis

cis

cis

ds

ds

mg/kg ds

mg/kg ds

& 0.04
& 0.04
& 0.04

& 0.04
& 0.04
& 0.04
& O.D4

& O.D4

& O.D4

& 0.04
& 0.04
& 0.04

& 0.04
& 0.04
& 0.04

& O.D4

0.35

& 0.001

& 0.001

& 0.001

& 0.001

& 0.001

& 0.001
& 0.001

0.005

& 0.04
0. 04
0. 04
0.04

& 0.04
& 0.04
& 0.04

0.04
& 0.04
& 0.04

0. 04
& 0.04
& 0.04

0. 04
& 0.04
& 0.04

& 0.35

& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035
& 0.0035

& 0.024

1.5

0.02 0.04 0.5

6.8 40

~

Toetsoordeel monster Som 6133099 + 6133100 : Altijd toepasbaar

Legenda
Geen toetsoordeel mogehik
&= Achtergrondwaarde



Project : Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Kenmerk : 201943626 r+ GRS Milieu

Bodem I Onderzoek I Advies

BIJLAGE 4:

Analysecertificaat
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GRS Milieu BV
T.a.v. de heer A. Zentveld
Vrijheidweg 45
1521 RP )/)/ORMERVEER

Uw kenmerk : Graniet import partij 1 t/m 3
Ons kenmerk : Project 959799
Validatieref. : 959799 certificaat v1
Opdrachtverificatiecode : PLXL-NOG H-YMPWi RLAP
Bijlage(n) : 10 tabel(len) + 5 bijlage(n)

Amsterdam, 11 november 2019

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht Csomegam@euroftns.com
Nederland www.eurofins.nl

I BAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.601
KvK nr. 34215654



Oitlegam
BvA I lilt

Tabel 1 van 10

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133095 = partij 1.1a [0321361DD)
6133096 = partij 1.1b [0321362DD)

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

AP04 : Monstervoorbewerking
aangeleverd monsterhoeveelheid g

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/10/2019
6133095
AP04

9960

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
6133096
AP04

9992

AP04 : Algemeen onderzoek - fysisch
A droge stof
A organische stof % (m/m ds)
A lutum % (m/m ds)

92,9
& 0,2

2,1

93,1
& 0,2

1,9

AP04 : Anorganisch onderzoek - metalen
A barium (Ba) mg/kg ds
A cadmium (Cd) mg/kg ds
A kobalt (Co) mg/kg ds
A koper (Cu) mg/kg ds
A kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds
A lood (Pb) mg/kg ds
A molybdeen (Mo) mg/kg ds
A nikkel (Ni) mg/kg ds
A zink (Zn) mg/kg ds

420
& 0,20

4,0
& 5,0
& 0,05

&10
& 1,5
11
32

500
& 0,20

4,1
& 5,0
& 0,05

&10
& 1,5
11
32

AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch
A minerale olie mg/kg ds & 35 & 35

AP04 : Organisch onderzoek-
Po/ycyc//sc/te koolwaterstoffen:
A nafta(een
A fenantreen
A anthraceen
A fluoranteen
A benzo(a)antraceen
A chryseen
A benzo(k)fluoranteen
A benzo(a)pyreen
A benzo(ghi)peryleen
A indeno(1,2,3-cd)pyreen
A som PAK (10)

aromatisch

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

& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05

0,35

& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05

0,35

AP04 : Organisch onderzoek
Po/ych/oofb/feny/en:
A PCB -28
A PCB -52
A PCB -101
A PCB -118
A PCB -138
A PCB -153
A PCB -180

A som PCBs (7)

gehalogeneerd

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

& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001

0,005

& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001

0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele biilage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'A'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van AP04 erkend
Dpdrachtverificatiecode: PLXL-HDGH-YMPW-R(AP Refz 959799 certificaat vt



~i~ eurofins
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BvA I lilt

Tabel 2 van 10

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133095 = partij 1.1a [0321361DD)
6133096 = partij 1.1b [0321362DD)

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

Organische parameters - gehalogeneerd
Perf/uorcarbonzuren:

perfluorbutaanzuur (PFBA) pg/kg ds
perfluorpentaanzuur (PFPeA) pg/kg ds
perfluorhexaanzuur (PFHxA) pg/kg ds
perfluorheptaanzuur (PFHpA) pg/kg ds
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds
perfluoroctaanzuur (PFOA) pg/kg ds
vertakt
perfluornonaanzuur (PFNA) pg/kg ds
perfluordecaanzuur (PFDeA) pg/kg ds
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds
perfluortetradecaanzuur pg/kg ds
(PFTeDA)
perfluorhexadecaanzuur pg/kg ds
(PFHxDA)
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds

Peff/uorsu/fonzufen:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds
perfluorpentaansulfonzuur pg/kg ds
(PFPeS)
perfluorhexaansulfonzuur pg/kg ds
(PFHxS)
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpSI)g/kg ds
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds
lineair
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds
vertakt
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds

Perf/uorverbindlngen — precufsofs:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds
FTS)
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds
FTS)
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds
FTS)
10:2 fluortelomeer sulfonzuur pg/kg ds
(10:2 FTS)

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/10/2019
6133095
AP04

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
6133096
AP04

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

Dit analyse-certificaat, inclusief vooiblad en eventuele biilage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registiatienummer L066).
- De met een 'A'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L066) en op basis van AP04 erkend
Dpdrachtveiificatiecode: PLXL-HDGH-YMPyy-R(AP Refz 959799 certificaat vt



~i~ eurofirjs
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Tabel 3 van 10

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133095 = partij 1.1a [0321361DD)
6133096 = partij 1.1b [0321362DD)

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

Perfiuorvefbindlngen — overig:
N- pg/kg ds
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA
N-ethylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds
acetaat (EtFOSAA)
perfluoroctaansulfonamide pg/kg ds
(PFOSA)
N- pg/kg ds
methylpeffluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds
(8:2 diPAP)

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/10/2019
6133095
AP04

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
6133096
AP04

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

som PFOA
som PFOS

pg/kg ds
pg/kg ds

0,1
0,1

0,1
0,1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele biilage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'A'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van AP04 erkend
Dpdrachtverificatiecode: PLXL-HDGH-YMPyy-R(AP Refz 959799 certificaat vt



Oitlegam
BvA I lilt

Tabel 4 van 10

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133097 = partij 2a [0326416DD[
6133098 = partij 2b [0326417DD[

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

AP04 : Monstervoorbewerking
aangeleverd monsterhoeveelheid g

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/10/2019
6133097
AP04

9732

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
6133098
AP04

9751

AP04 : Algemeen onderzoek - fysisch
A droge stof
A organische stof % (m/m ds)
A lutum % (m/m ds)

92,7
& 0,2

2,8

92,4
& 0,2

1,9

AP04 : Anorganisch onderzoek - metalen
A barium (Ba) mg/kg ds
A cadmium (Cd) mg/kg ds
A kobalt (Co) mg/kg ds
A koper (Cu) mg/kg ds
A kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds
A lood (Pb) mg/kg ds
A molybdeen (Mo) mg/kg ds
A nikkel (Ni) mg/kg ds
A zink (Zn) mg/kg ds

440
& 0,20

4,2
& 5,0
& 0,05

&10
& 1,5
10
35

520
& 0,20

4,2
& 5,0
& 0,05

&10
& 1,5
10
37

AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch
A minerale olie mg/kg ds & 35 & 35

AP04 : Organisch onderzoek-
Po/ycyc//sc/te koolwaterstoffen:
A nafta(een
A fenantreen
A anthraceen
A fluoranteen
A benzo(a)antraceen
A chryseen
A benzo(k)fluoranteen
A benzo(a)pyreen
A benzo(ghi)peryleen
A indeno(1,2,3-cd)pyreen
A som PAK (10)

aromatisch

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

& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05

0,35

& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05

0,35

AP04 : Organisch onderzoek
Po/ych/oofb/feny/en:
A PCB -28
A PCB -52
A PCB -101
A PCB -118
A PCB -138
A PCB -153
A PCB -180

A som PCBs (7)

gehalogeneerd

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

& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001

0,005

& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001

0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele biilage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'A'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van AP04 erkend
Dpdrachtverificatiecode: PLXL-HDGH-YMPW-R(AP Refz 959799 certificaat vt



~i~ eurofins
Omegam

BvA I lilt

Tabel 5 van 10

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133097 = partij 2a [0326416DD[
6133098 = partij 2b [0326417DD[

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

Organische parameters - gehalogeneerd
Perf/uorcarbonzuren:

perfluorbutaanzuur (PFBA) pg/kg ds
perfluorpentaanzuur (PFPeA) pg/kg ds
perfluorhexaanzuur (PFHxA) pg/kg ds
perfluorheptaanzuur (PFHpA) pg/kg ds
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds
perfluoroctaanzuur (PFOA) pg/kg ds
vertakt
perfluornonaanzuur (PFNA) pg/kg ds
perfluordecaanzuur (PFDeA) pg/kg ds
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds
perfluortetradecaanzuur pg/kg ds
(PFTeDA)
perfluorhexadecaanzuur pg/kg ds
(PFHxDA)
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds

Peff/uorsu/fonzufen:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds
perfluorpentaansulfonzuur pg/kg ds
(PFPeS)
perfluorhexaansulfonzuur pg/kg ds
(PFHxS)
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpSI)g/kg ds
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds
lineair
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds
vertakt
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds

Perf/uorverbindlngen — precufsofs:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds
FTS)
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds
FTS)
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds
FTS)
10:2 fluortelomeer sulfonzuur pg/kg ds
(10:2 FTS)

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/10/2019
6133097
AP04

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
6133098
AP04

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

Dit analyse-certificaat, inclusief vooiblad en eventuele biilage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registiatienummer L066).
- De met een 'A'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L066) en op basis van AP04 erkend
Dpdrachtveiificatiecode: PLXL-HDGH-YMPyy-R(AP Refz 959799 certificaat vt
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Tabel 6 van 10

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133097 = partij 2a [0326416DD[
6133098 = partij 2b [0326417DD[

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

Perfiuorvefbindlngen — overig:
N- pg/kg ds
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA
N-ethylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds
acetaat (EtFOSAA)
perfluoroctaansulfonamide pg/kg ds
(PFOSA)
N- pg/kg ds
methylpeffluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds
(8:2 diPAP)

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/10/2019
6133097
AP04

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
6133098
AP04

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

som PFOA
som PFOS

pg/kg ds
pg/kg ds

0,1
0,1

0,1
0,1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele biilage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'A'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van AP04 erkend
Dpdrachtverificatiecode: PLXL-HDGH-YMPyy-R(AP Refz 959799 certificaat vt



Oitlegam
BvA I lilt

Tabel 7 van 10

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133099 = partij 3a [0326415DD[
6133100 = partij 3b [0321356DD[

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

AP04 : Monstervoorbewerking
aangeleverd monsterhoeveelheid g

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/10/2019
6133099
AP04

9776

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
6133100
AP04

9725

AP04 : Algemeen onderzoek - fysisch
A droge stof
A organische stof % (m/m ds)
A lutum % (m/m ds)

91,5
& 0,2

2,2

92,3
0,2
2,3

AP04 : Anorganisch onderzoek - metalen
A barium (Ba) mg/kg ds
A cadmium (Cd) mg/kg ds
A kobalt (Co) mg/kg ds
A koper (Cu) mg/kg ds
A kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds
A lood (Pb) mg/kg ds
A molybdeen (Mo) mg/kg ds
A nikkel (Ni) mg/kg ds
A zink (Zn) mg/kg ds

420
& 0,20

4,2
& 5,0
& 0,05

&10
& 1,5
10
36

550
& 0,20

4,3
& 5,0
& 0,05

&10
& 1,5
10
36

AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch
A minerale olie mg/kg ds & 35 & 35

AP04 : Organisch onderzoek-
Po/ycyc//sc/te koolwaterstoffen:
A nafta(een
A fenantreen
A anthraceen
A fluoranteen
A benzo(a)antraceen
A chryseen
A benzo(k)fluoranteen
A benzo(a)pyreen
A benzo(ghi)peryleen
A indeno(1,2,3-cd)pyreen
A som PAK (10)

aromatisch

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

& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05

0,35

& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05
& 0,05

0,35

AP04 : Organisch onderzoek
Po/ych/oofb/feny/en:
A PCB -28
A PCB -52
A PCB -101
A PCB -118
A PCB -138
A PCB -153
A PCB -180

A som PCBs (7)

gehalogeneerd

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

& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001

0,005

& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001
& 0,001

0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele biilage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'A'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van AP04 erkend
Dpdrachtverificatiecode: PLXL-HDGH-YMPW-R(AP Refz 959799 certificaat vt
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Tabel 8 van 10

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133099 = partij 3a [0326415DD[
6133100 = partij 3b [0321356DD[

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

Organische parameters - gehalogeneerd
Perf/uorcarbonzuren:

perfluorbutaanzuur (PFBA) pg/kg ds
perfluorpentaanzuur (PFPeA) pg/kg ds
perfluorhexaanzuur (PFHxA) pg/kg ds
perfluorheptaanzuur (PFHpA) pg/kg ds
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds
perfluoroctaanzuur (PFOA) pg/kg ds
vertakt
perfluornonaanzuur (PFNA) pg/kg ds
perfluordecaanzuur (PFDeA) pg/kg ds
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds
perfluortetradecaanzuur pg/kg ds
(PFTeDA)
perfluorhexadecaanzuur pg/kg ds
(PFHxDA)
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds

Peff/uorsu/fonzufen:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds
perfluorpentaansulfonzuur pg/kg ds
(PFPeS)
perfluorhexaansulfonzuur pg/kg ds
(PFHxS)
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpSI)g/kg ds
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds
lineair
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds
vertakt
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds

Perf/uorverbindlngen — precufsofs:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds
FTS)
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds
FTS)
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds
FTS)
10:2 fluortelomeer sulfonzuur pg/kg ds
(10:2 FTS)

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/10/2019
6133099
AP04

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
6133100
AP04

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1
& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

Dit analyse-certificaat, inclusief vooiblad en eventuele biilage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registiatienummer L066).
- De met een 'A'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L066) en op basis van AP04 erkend
Dpdrachtveiificatiecode: PLXL-HDGH-YMPyy-R(AP Refz 959799 certificaat vt
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Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133099 = partij 3a [0326415DD[
6133100 = partij 3b [0321356DD[

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

Perfiuorvefbindlngen — overig:
N- pg/kg ds
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA
N-ethylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds
acetaat (EtFOSAA)
perfluoroctaansulfonamide pg/kg ds
(PFOSA)
N- pg/kg ds
methylpeffluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds
(8:2 diPAP)

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/10/2019
6133099
AP04

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
29/1 0/201 9
6133100
AP04

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

& 0,1

som PFOA
som PFOS

pg/kg ds
pg/kg ds

0,1
0,1

0,1
0,1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele biilage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'A'emerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van AP04 erkend
Dpdrachtverificatiecode: PLXL-HDGH-YMPyy-R(AP Refz 959799 certificaat vt



~i~ eurofins
Omegam

art I lilt

Tabel 10 van 10

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

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

Aangeleverde monsterhoeveelheid
Aangeleverd monstermateriaal is inclusief aangeboden monsterverpakking(en).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AP04-A paragraaf A 1.9 Rapportage (versie 8).

Uw referentie
Monstercode

partij 2a
6133097

Opmerking bij het monster: — Monster bevat plantendelen

Uw referentie
Monstercode

partij 2b
6133098

Opmerking bij het monster: - Monster bevat plantendelen

Uw referentie
Monstercode

partij 3a
6133099

Opmerking bij het monster: - Monster bevat plantendelen

Uw referentie
Monstercode

partij 3b
6133100

Opmerking bij het monster: - Monster bevat plantendelen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlageinj, mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PtXL-HOGH-YMPVti-RLAP Refz 959799 certificaat vt
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Bijlage 1 van 5

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133095 = partij 1.1a [0321361DD[
6133096 = partij 1.1b [0321362DD[

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Duplo-evaluatie resultaten AP04-analyses conform protocol 1001

droge stof
organische stof
lutum
banum (Ba)
cadmium (Cd)
kobalt (Co)
koper(Cu)
kwik (Hg) (niet vluchtig)
lood (Pb)
molybd een (Mo)
nikkel(Ni)
zink (Zn)
minerale olie
som PAK (10)
som PCBs (7)

6133095

92.9
& 0.2

2.1
420

&0.20
4.0

&5.0
&0 05

&10
&1.5

11
32

&35
0 35

0.005

6133096

93.1
& 0.2

1.9
500

&0.20
4.1

&5.0
&0.05

&10
&1.5

11
32

&35
0.35

0.005

Gemiddelde
resultaat

93.0
02
2.0

460
0.20
40
5.0

0.050
10
15
11.
32
35

0.35
0.005

Duplo-
verhouding

1.00
1 00
1.11
1.19
1.00
1.02
1.00
1.00
1.00
1 00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Duplo-eis

Geen duplo eis
Geen duplo eis
Geen duplo eis

Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

Hoogste gemeten duploverhouding:
Conclusie "Duplo-eis volgens protocol 1001" (eis : &= 2,5):

1.19
Voldoet

Oit analyse-certificaat, inclusief vooibisd en eventuele bijlage(n), msg niet anders dsn in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrschtvsrificstiecode: PLXL-HOGH-VMPW-RLAP Rsfz 959799 certificaat v1
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Bijlage 2 van 5

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133097 = partij 2a [0326416DD]
6133098 = partij 2b [0326417DD]

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Duplo-evaluatie resultaten AP04-analyses conform protocol 1001

droge stof
organische stof
lutum
banum (Ba)
cadmium (Cd)
kobalt (Co)
koper(Cu)
kwik (Hg) (niet vluchtig)
lood (Pb)
molybd een (Mo)
nikkel(Ni)
zink (Zn)
minerale olie
som PAK (10)
som PCBs (7)

6133097

92.7
& 0.2

2.8
440

&0.20
4.2

&5.0
&0 05

&10
&1.5

10
35

&35
0 35

0.005

6133098

92.4
& 0.2

1.9
520

&0.20
4.2

&5.0
&0.05

&10
&1.5

10
37

&35
0.35

0.005

Gemiddelde
resultaat

92.6
02
2.4

480
0.20
42
5.0

0.050
10
15
10.
36
35

0.35
0.005

Duplo-
verhouding

1.00
1.00
1.47
1.18
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 00
1.00
1.06
1.00
1.00
1.00

Duplo-eis

Geen duplo eis
Geen duplo eis
Geen duplo eis

Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

Hoogste gemeten duploverhouding:
Conclusie "Duplo-eis volgens protocol 1001" (eis : &= 2,5):

1.18
Voldoet

Oit analyse-certificaat, inclusief voorbisd en eventuele bijlage(n), msg niet anders dsn in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrschtvsrificstiecode: PLXL-HOGH-VMPW-RLAP Rsfz 959799 certificaat vt
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Bijlage 3 van 5

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
6133099 = partij 3a [0326415DD]
6133100 = partij 3b [0321356DD]

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Duplo-evaluatie resultaten AP04-analyses conform protocol 1001

droge stof
organische stof
lutum
banum (Ba)
cadmium (Cd)
kobalt (Co)
koper(Cu)
kwik (Hg) (niet vluchtig)
lood (Pb)
molybd een (Mo)
nikkel(Ni)
zink (Zn)
minerale olie
som PAK (10)
som PCBs (7)

6133099

91.5
& 0.2

2.2
420

&0.20
4.2

&5.0
&0 05

&10
&1.5

10
36

&35
0 35

0.005

6133100

92.3
0.2
2.3

550
&0.20

4.3
&5.0

&0.05
&10

&1.5
10
36

&35
0.35

0.005

Gemiddelde
resultaat

91.9
02
2.2

480
0.20
42
5.0

0.050
10
15
10.
36
35

0.35
0.005

Duplo-
verhouding

1.01
1.00
1.05
1.31
1.00
1.02
1.00
1.00
1.00
1 00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Duplo-eis

Geen duplo eis
Geen duplo eis
Geen duplo eis

Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

Hoogste gemeten duploverhouding:
Conclusie "Duplo-eis volgens protocol 1001" (eis : &= 2,5):

1.31
Voldoet

Oit analyse-certificaat, inclusief vooibisd en eventuele bijlage(n), msg niet anders dsn in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrschtvsrificstiecode: PLXL-HOGH-VMPW-RLAP Rsfz 959799 certificaat vt
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Bijlage 4 van 5

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie

6133095 partij 1.1a

6133096 partij 1.1b

6133097 partij 2a

6133098 partij 2b

monster

partij 1.1a

partij 1.1b

partij 2a

partij 2b

diepte barcode

0321361DD

0321362DD

032641 6D D

0326417DD

6133099 partij 3a

6133100 partij 3b

partij 3a

partij 3b

032641 5D D

0321356DD

Oit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlageln), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PtXL-HOGH-VMPVti-RLAP Refz 959799 certificaat vt
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Bijlage 5 van 5

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

ANALYSECERTIFICAAT
959799
Graniet import partij 1 t/m 3
GRS Milieu BV

Analysemethoden in AP04

AP04 (grond- en/of bouwstoffen)
In dit analysecertificaat zijn de met 'A'emerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP04)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof
Lutum
Organische stof
Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Minerale olie
PAKs
PCBs

Conform AP04-SG-II en conform NEN-EN 15934
Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753
Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754
Conform AP04-SG-V en conform NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie conform
NEN 6961)
Conform AP04-SG-V en conform NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie conform
NEN 6961)
Conform AP04-SG-V en conform NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie conform
NEN 6961)
Conform AP04-SG-V en conform NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie conform
NEN 6961)
Conform AP04-SG-Vl en conform NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie conform
NEN 6961)
Conform AP04-SG-V en conform NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie conform
NEN 6961)
Conform AP04-SG-V en conform NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie conform
NEN 6961)
Conform AP04-SG-V en conform NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie conform
NEN 6961)
Conform AP04-SG-V en conform NEN-EN-ISO 17294-2 (destructie conform
NEN 6961)
Conform AP04-SG-XI
Conform AP04-SG-IX en conform NEN 6970; NEN 6972 en NEN 6977
Conform AP04-SG-X en conform NEN 6970; NEN 6972 en NEN 6980

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

Opdrachtverificatiecode: PiXL-HOGH-VMPW-RLAP Refz 959799 certificaat vt



Project : Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Kenmerk : 201943626 r+ GRS Milieu

Bodem I Onderzoek I Advies

BIJLAGE 5:

Betrouwbaarheid onderzoek
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke
inzichten en methoden.

Bij elk grondonderzoek wordt gestreefd naar een optimale representativiteit. Echter, een dergelijk
onderzoek is gebaseerd op het venichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van
een beperkt aantal monsters welke chemisch analytisch worden onderzocht.

Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond aanwezig
zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.

GRS Milieu is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard
ook.

Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname
is. Belnvloeding van grondkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoehing van dit onderzoek.

Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer
voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.
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BIJLAGE 6:

rapport petrographic analyses of coarse
aggregate from Glensanda quarry (sample,
M75537)
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INVESTIGATION INSPECTION
MATERIALS TESTING

Sandberg LLP
5 Carpenters Place
London SW4 7ID

Tel 020 7565 7000
Pax: 020 7565 7101
email. eden@sandberg.co.uk
web: www.sandberg.co.uk

Report - 54381/K

REPORT ON THE PETROGRAPHIC ANALYSIS OF A

SAMPLE OF COARSE AGGREGATE FROM GLENSANDA QUARRY

(Sample, M75537)

1 INTRODUCTION

A sample of coarse aggregate was submitted to the laboratory for analysis on 27 May 2015. It was
requested that the sample be examined petrographically. Instructions to proceed with the analysis were
submitted onder Purchase Order No. 102917GLA dated 27 May 2015.

2 SAMPLE

Lohorotory reference Client/sire reference Somp/e
weight

K11750/1 Samole No.: M75537
Client's Location/ Samole identification: Glensanda/17370
Source/ Materiak Glensanda Quarry/2/22 DS Granite
Aggregate

5045.7g

GMRS 54381/K Page 1 of 10



SAN DB ERG

3 TEST METHODS

The testing was carried out in accordance with BS EN 932-3:1997 and in house test method TP-G1-3-A. In

bdef, the following work was carried out:

(i) The sample was examined as received and photographed.

(ii) The sample was dry-sieved in accorda nee with BS EN 933-1.

(iii) The sample was sorted by hand with the aid of a binocular microscope into the rock types
present.

(iv) Representative pieces of the sample were prepared as a thin section and the thin section was
examined with a Zeiss petrological photomicroscope.

(v) The visual identification of the rock types was confirmed using the thin section and the weight
fractions of the rock types present was determined by weighing of the sorted fractions.

4 RESULTS SUMMARY

A petrographic description of the sample is given in Appendix A. The sample as received is illustrated in

Figure 81 in Appendix 8 a nd photornicrographs illustrating the thin section are given in Figures C1 to C3 in

Appendix C.

Geomaterials Reference

Client Reference

S)ze fraction, mm

Type of aggregate

K11750/1

M75537

4-20

Crushed rock

Constituent

Granite

Others

SS by weight

98

2

GMRS 54381/K Page 2 of 10



SANDBERG

5 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

5.1 The sample consists of entirelyof crushed granite.

5.2 The sample is composed of particles that are dense and robust and would be expected to have a high
compressive strength.

5.3 The sample is composed of particles that have a very low porosity and would be expected to have a very
low water absorption.

5.4 The sample would be classified as being of "normal reactivity" in the classification of alkali-aggregate
reactivity given in Concrete Society Technical Report No. 30.

6 REMARKS

The above concludes the requested programme of testing. Please do not hesitate to contact us if we can
be of any further assistance in this matter.

Environmental Scientifics Group Limited
139 Summerlee Street
Queensfie Industrial Estate
Glasgow
Scotland
G33 4DB

for GEOMATERIALS RESEARCH SERVICES

(part of Sandberg LLP)

L D. Nunn, BSc., FGS

Geologist

For the attention of Malcolm Lawson for GEOMATERIALS RESEARCH SERVICES

(part of Sandberg LLP)

M. A. Eden, BSc., MSc., FGS., C.Geol

Partner

8 July 2015

Samples can only be retained for a period of one month from the date of issue of the report unless we are instructed otherwise.
Samples can be returned or retained for a further charge.
Opinions and interpretations expressed herein are outside the scope of UKAS accreditation.

GMRS 54381/K Page 3 of 10
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APPENDIX A - PETROGRAPHIC DESCRIPTION OF THE SAMPLE BS EN 932-3

Table Ai of 3- Description of the sample as reoeived

[ Aggregate type
~

Crushed rock

[ Major constituents
~

Granite

The appearance of a washed portion of the sample as received is illustrated in Figure 1 in Appendix B.

Table A2 of 3- Particle size range and shapa

Particle shape
~

Angular

Partide surfaces
( Rough

Sieve size(mm)

25.0

20.0

16.0

14.0

10.0

8.0

5.6

4.0

Note 1: Determined by dry sieving in accordance with BS EN933-1.

N by mass
passing~'00

84

60

47

24

14

3

0

GMRS 54381/K Page 4 of 10
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Table A3 of 3 - Petrographic description and proportions of the rock types

Rock types
present
Granite

Wt.% Oescdption of the rock types

98 Dark pinkish orange particles that are dense, robust and of generally low
porosity. They consist of abundant quartz and feldspar with lesser amounts
of mica. Trace minerals include calcite, chlofite and sphene and iron oxide
minerals.

The granite particles have a coarse interlocking texture composed of
abundant interlocking crystals of quartz, plagioclase and alkali feldspar
(illustrated in Appendix C, Figure C1). The quartz occurs as slightly stained
anhedral crystals. Fine(y divided quartz is sometimes present at crystal grein
boundadies. The alkali feldspar and the plagioclase mostly occur as anhedral
ciystals and sometimes as subhedral or euhedral lath shaped crystals. The
plagioclase is commonly slightly hydrothermally altered and contains minor
amounts of secondary white mica including sericite. The plagioclase
sometimes occurs as very fine inclusions within coarse alkali feldspar crystals
giving ilse to a granophyric texture (illustrated in Appendix C, Figure C2). A

small proportion of the feldspar ciystals have a myrmekitic texture and
contain very fine intergrowths of quartz. Mica occurs as flaky elongate
crystals that have often partially altered to chlorite (illustrated in Appendix C,

Figure C3).

Some of the particles are slightly weathered with minor iron staining occurs
along crystal grein boundaries. Widely spaced narrow veins of secondary
calcite occur in some of the particles and these are typically of the order of
0.3-0.5mm wide.

Crthers

Many of the granite paiticles have low levels of microcracking and the
microcracks most commonly occur along grein boundadies and less
commonly through some of the mica and chlorite crystals. Small amounts of
microcracks occur within the many of the particles. The porosity of the
granite particles is typically very low but there are occasional slightly porous
areas associated with the chlorite and mica.

Includes altered dolerite a nd limestone

GMRS 54381/K Page 5 of 10
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SANDBERG

APPENDIX C - PHOTOMICROGRAPHS ILLUSTRATING THE ROCK TYPES IN THE THIN SECTIO N

Figure Cl

Thin section. crossed oolars: View showing the general texture and mineralogy of the granite. The image is
dominated by coarse interlocking crystals of plagioclase feldspar and quartz visible for example in 64/5 and C2/4
respectively. Plagioclase feldspar containing moderate amounts of sheet silicate inclusions is visible for example in
B1 end E2/3. F laky mica crystals that have altered to chlorite occur for example in l2/3.
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GMRS 54381/K Page 7 of 10



SANDBERG

Figure C2

Thin section. crossed oolars: This view illustrates subhedral plagioclase feldspar inclusions within a coarser alkali
feldspar crystal visible for example in E2/4. Plagioclase feldspar that has a myrmekitic texture occurs for example in

H2/3 and in 14/S.

3 4 5

A, 0.2
I

t
8

$)kQi1 '

GMRS 54381/K Page 8 of 10
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Figure C3

Thin section. crossed oolars: This view is dominated by coarse interlocking plagioclase feldspar crystals that contain
moderate amounts of sheet silicate inclusions visible for example in F4/S. Flaky mica crystals that have altered to
chlorite occur for example in 02/3. Anhedral quartz crystals occur in 82 and B4.
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This report is personal to the client, confidential, non-assignable and written with

no admiss ion of lia bility to a ny third party.

This report s hall not be reproduced, except in full, without the wr itten approval
of Sandberg LLP.

Where our involvement cons ists exclusively of testing samples, the results and

our conclusions relate only to the samples tested.

GM RS 54381/K Page 10 of 10


