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Samenstelling standaardpakketten

In de NEN 5740 is voorgeschreven op welke stoffen de grond
moeten worden geanalyseerd. In de tabel hieronder is weergegeven welke
omvatten.

Overzicht parameters standaardpakketten grond en grondwater

stofgroep/parameter(s)

metalen

barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink

organische stoffen

PCB (som)

PAK (som)

minerale olie

vluchtige aromatische koolwaterstoffen

vluchtige gehalogeneerde

algemeen

lutum (minerale delen < 2

organische stof (gloeiverliesmethode)

X = maakt deel uit van pakket
1

som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180
2

som van naftaleen,
benzo(k)fluoranteen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen

3
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, styreen, naftaleen

4
vinylchloride, 1,1
dichlooretheen, 1,1
trichlooretheen, 1,2
trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform.

Toelichting stofgroepen

Metalen

De elementen die deel uitmaken van het stan
nikkel en zink. De meeste van deze metalen worden veelal aangeduid als "zware metalen" hoewel de definitie daarvan niet
eenduidig is. De meeste zware metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem en het grondwa
worden daarbij niet aa
kunnen on
galvanische bedrij
dingen en in combina
is daardoor deels debet aan hoge achter
vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) verontreiniging met zware metalen,
voornamelijk lood en in mindere mate koper en zi
zware metalen, met name zink, koper en nikkel vastgesteld zonder dat er aan
gen. In die gevallen wordt de verhoging toege
mobilisatie van metalen vanaf de vaste fase van de bodem door veranderingen in het bodemchemisch milieu (zuurgraad,
zoutsterkte, etc.), bijvoorbeeld door toepassing van meststoffen.
Metalen zijn over het algemeen niet vluchtig en slecht in water oplosbaar. Ze worden sterk gebon
en humusdeeltjes) en verspreiden zich relatief langzaam via het grondwater. De schadelijkheid van bodemverontrei
metalen wordt enerzijds bepaald door de concentratie van de verontreiniging en ander
verontreiniging voor
bovendien een essentiële
verontreinigin

PCB

Polychloorbifenyl (PCB) is een klasse van organische stoffen met 1 tot 10 chlooratomen die
meeste PCB's zijn kleurloze en geurloze kristallen. De commer
slecht op in water en zijn niet vluchtig. Ze lossen echter wel goed op in olie en vet. De commerciël
was gebaseerd op de stabiliteit, de onbrandbaarheid en de lage elektrische geleidbaarheid (isolator). PCB's zijn zeer stabiel
verbindingen die lang in het milieu aanwezig blijven. PCB's werden toegepast als isolatievloeistof in t
condensatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt,
kit en lijm. Productie en gebruik van PCB is sinds 1985 geheel verboden. De stof is echter nog wel aanwezig
apparaten zoals transformatoren en condensatoren.
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Samenstelling standaardpakketten

In de NEN 5740 is voorgeschreven op welke stoffen de grond
moeten worden geanalyseerd. In de tabel hieronder is weergegeven welke

Overzicht parameters standaardpakketten grond en grondwater

stofgroep/parameter(s)

, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink

organische stoffen

PCB (som)
1

PAK (som)
2

minerale olie

vluchtige aromatische koolwaterstoffen

vluchtige gehalogeneerde

algemeen

lutum (minerale delen < 2

organische stof (gloeiverliesmethode)

maakt deel uit van pakket
som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180
som van naftaleen,
benzo(k)fluoranteen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, styreen, naftaleen
vinylchloride, 1,1
dichlooretheen, 1,1
trichlooretheen, 1,2
trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform.

Toelichting stofgroepen

De elementen die deel uitmaken van het stan
zink. De meeste van deze metalen worden veelal aangeduid als "zware metalen" hoewel de definitie daarvan niet

eenduidig is. De meeste zware metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem en het grondwa
den daarbij niet aangemerkt als een veront

kunnen onder andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metalen en me
galvanische bedrijven) en metaalpi
dingen en in combinatie met puin in de bodem. Lood werd tot enige tijd geleden als anti
is daardoor deels debet aan hoge achter
vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) verontreiniging met zware metalen,

melijk lood en in mindere mate koper en zi
talen, met name zink, koper en nikkel vastgesteld zonder dat er aan

gen. In die gevallen wordt de verhoging toege
mobilisatie van metalen vanaf de vaste fase van de bodem door veranderingen in het bodemchemisch milieu (zuurgraad,
zoutsterkte, etc.), bijvoorbeeld door toepassing van meststoffen.

etalen zijn over het algemeen niet vluchtig en slecht in water oplosbaar. Ze worden sterk gebon
en humusdeeltjes) en verspreiden zich relatief langzaam via het grondwater. De schadelijkheid van bodemverontrei

en wordt enerzijds bepaald door de concentratie van de verontreiniging en ander
verontreiniging voorkomt en dient per geval te worden beschouwd. Een aantal metalen, waaronder koper en zink, ver
bovendien een essentiële
verontreinigingen met zware metalen niet biologisch afbreekbaar.

Polychloorbifenyl (PCB) is een klasse van organische stoffen met 1 tot 10 chlooratomen die
meeste PCB's zijn kleurloze en geurloze kristallen. De commer
slecht op in water en zijn niet vluchtig. Ze lossen echter wel goed op in olie en vet. De commerciël
was gebaseerd op de stabiliteit, de onbrandbaarheid en de lage elektrische geleidbaarheid (isolator). PCB's zijn zeer stabiel
verbindingen die lang in het milieu aanwezig blijven. PCB's werden toegepast als isolatievloeistof in t
condensatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt,
kit en lijm. Productie en gebruik van PCB is sinds 1985 geheel verboden. De stof is echter nog wel aanwezig
apparaten zoals transformatoren en condensatoren.
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Samenstelling standaardpakketten

In de NEN 5740 is voorgeschreven op welke stoffen de grond
moeten worden geanalyseerd. In de tabel hieronder is weergegeven welke

Overzicht parameters standaardpakketten grond en grondwater

, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink

vluchtige aromatische koolwaterstoffen
3

vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen

lutum (minerale delen < 2 m)

organische stof (gloeiverliesmethode)

maakt deel uit van pakket
som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180
som van naftaleen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen,
benzo(k)fluoranteen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, styreen, naftaleen
vinylchloride, 1,1-dichlooretheen,
dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1
trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1
trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform.

Toelichting stofgroepen

De elementen die deel uitmaken van het stan
zink. De meeste van deze metalen worden veelal aangeduid als "zware metalen" hoewel de definitie daarvan niet

eenduidig is. De meeste zware metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem en het grondwa
ngemerkt als een veront

der andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metalen en me
ven) en metaalpigmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op stookplaatsen, in sintelverhar

tie met puin in de bodem. Lood werd tot enige tijd geleden als anti
is daardoor deels debet aan hoge achter
vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) verontreiniging met zware metalen,

melijk lood en in mindere mate koper en zi
talen, met name zink, koper en nikkel vastgesteld zonder dat er aan

gen. In die gevallen wordt de verhoging toege
mobilisatie van metalen vanaf de vaste fase van de bodem door veranderingen in het bodemchemisch milieu (zuurgraad,
zoutsterkte, etc.), bijvoorbeeld door toepassing van meststoffen.

etalen zijn over het algemeen niet vluchtig en slecht in water oplosbaar. Ze worden sterk gebon
en humusdeeltjes) en verspreiden zich relatief langzaam via het grondwater. De schadelijkheid van bodemverontrei

en wordt enerzijds bepaald door de concentratie van de verontreiniging en ander
komt en dient per geval te worden beschouwd. Een aantal metalen, waaronder koper en zink, ver

bovendien een essentiële rol in de stofwis
gen met zware metalen niet biologisch afbreekbaar.

Polychloorbifenyl (PCB) is een klasse van organische stoffen met 1 tot 10 chlooratomen die
meeste PCB's zijn kleurloze en geurloze kristallen. De commer
slecht op in water en zijn niet vluchtig. Ze lossen echter wel goed op in olie en vet. De commerciël
was gebaseerd op de stabiliteit, de onbrandbaarheid en de lage elektrische geleidbaarheid (isolator). PCB's zijn zeer stabiel
verbindingen die lang in het milieu aanwezig blijven. PCB's werden toegepast als isolatievloeistof in t
condensatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt,
kit en lijm. Productie en gebruik van PCB is sinds 1985 geheel verboden. De stof is echter nog wel aanwezig
apparaten zoals transformatoren en condensatoren.
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Samenstelling standaardpakketten

In de NEN 5740 is voorgeschreven op welke stoffen de grond
moeten worden geanalyseerd. In de tabel hieronder is weergegeven welke

Overzicht parameters standaardpakketten grond en grondwater

, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink

koolwaterstoffen
4

som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180
fenantreen, antraceen, fluoranteen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen,

benzo(k)fluoranteen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, styreen, naftaleen

dichlooretheen, dichloormethaan, trans
dichloorethaan, chloroform, 1,1,1
dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3

trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform.

De elementen die deel uitmaken van het standaardpakket metalen zijn barium, cadmi
zink. De meeste van deze metalen worden veelal aangeduid als "zware metalen" hoewel de definitie daarvan niet

eenduidig is. De meeste zware metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem en het grondwa
ngemerkt als een verontreiniging (natuurlijke achtergrond

der andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metalen en me
gmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op stookplaatsen, in sintelverhar

tie met puin in de bodem. Lood werd tot enige tijd geleden als anti
is daardoor deels debet aan hoge achtergrondgehalten aan lood in verkeersinten
vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) verontreiniging met zware metalen,

melijk lood en in mindere mate koper en zink. Ook in het grondwater worden re
talen, met name zink, koper en nikkel vastgesteld zonder dat er aan

gen. In die gevallen wordt de verhoging toegeschreven a
mobilisatie van metalen vanaf de vaste fase van de bodem door veranderingen in het bodemchemisch milieu (zuurgraad,
zoutsterkte, etc.), bijvoorbeeld door toepassing van meststoffen.

etalen zijn over het algemeen niet vluchtig en slecht in water oplosbaar. Ze worden sterk gebon
en humusdeeltjes) en verspreiden zich relatief langzaam via het grondwater. De schadelijkheid van bodemverontrei

en wordt enerzijds bepaald door de concentratie van de verontreiniging en ander
komt en dient per geval te worden beschouwd. Een aantal metalen, waaronder koper en zink, ver

rol in de stofwisseling van de mens. Omdat het elementaire ver
gen met zware metalen niet biologisch afbreekbaar.

Polychloorbifenyl (PCB) is een klasse van organische stoffen met 1 tot 10 chlooratomen die
meeste PCB's zijn kleurloze en geurloze kristallen. De commer
slecht op in water en zijn niet vluchtig. Ze lossen echter wel goed op in olie en vet. De commerciël
was gebaseerd op de stabiliteit, de onbrandbaarheid en de lage elektrische geleidbaarheid (isolator). PCB's zijn zeer stabiel
verbindingen die lang in het milieu aanwezig blijven. PCB's werden toegepast als isolatievloeistof in t
condensatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt,
kit en lijm. Productie en gebruik van PCB is sinds 1985 geheel verboden. De stof is echter nog wel aanwezig
apparaten zoals transformatoren en condensatoren.
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In de NEN 5740 is voorgeschreven op welke stoffen de grond- en grondwatermonsters van onverdachte locaties minimaal
moeten worden geanalyseerd. In de tabel hieronder is weergegeven welke

Overzicht parameters standaardpakketten grond en grondwater

maakt deel uit van

, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink

som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180
fenantreen, antraceen, fluoranteen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen,

benzo(k)fluoranteen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, styreen, naftaleen

dichloormethaan, trans-1,2-
dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2

dichloorpropaan, 1,3
trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform.

daardpakket metalen zijn barium, cadmi
zink. De meeste van deze metalen worden veelal aangeduid als "zware metalen" hoewel de definitie daarvan niet

eenduidig is. De meeste zware metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem en het grondwa
reiniging (natuurlijke achtergrond

der andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metalen en me
gmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op stookplaatsen, in sintelverhar

tie met puin in de bodem. Lood werd tot enige tijd geleden als anti
grondgehalten aan lood in verkeersinten

vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) verontreiniging met zware metalen,
nk. Ook in het grondwater worden re

talen, met name zink, koper en nikkel vastgesteld zonder dat er aan
schreven aan natuurlijke of indirecte oorzaken. Bij indirecte oorzaken gaat het om

mobilisatie van metalen vanaf de vaste fase van de bodem door veranderingen in het bodemchemisch milieu (zuurgraad,
zoutsterkte, etc.), bijvoorbeeld door toepassing van meststoffen.

etalen zijn over het algemeen niet vluchtig en slecht in water oplosbaar. Ze worden sterk gebon
en humusdeeltjes) en verspreiden zich relatief langzaam via het grondwater. De schadelijkheid van bodemverontrei

en wordt enerzijds bepaald door de concentratie van de verontreiniging en ander
komt en dient per geval te worden beschouwd. Een aantal metalen, waaronder koper en zink, ver

seling van de mens. Omdat het elementaire ver
gen met zware metalen niet biologisch afbreekbaar.

Polychloorbifenyl (PCB) is een klasse van organische stoffen met 1 tot 10 chlooratomen die
meeste PCB's zijn kleurloze en geurloze kristallen. De commerciële mengsels zijn heldere visc
slecht op in water en zijn niet vluchtig. Ze lossen echter wel goed op in olie en vet. De commerciël
was gebaseerd op de stabiliteit, de onbrandbaarheid en de lage elektrische geleidbaarheid (isolator). PCB's zijn zeer stabiel
verbindingen die lang in het milieu aanwezig blijven. PCB's werden toegepast als isolatievloeistof in t
condensatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt,
kit en lijm. Productie en gebruik van PCB is sinds 1985 geheel verboden. De stof is echter nog wel aanwezig

etten/versie 1.0

en grondwatermonsters van onverdachte locaties minimaal
moeten worden geanalyseerd. In de tabel hieronder is weergegeven welke bepalingen de verschillende standaardpakketten

maakt deel uit van

standaardpakket grond

X

X

X

X

X

X

som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180
fenantreen, antraceen, fluoranteen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen,

benzo(k)fluoranteen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen

-dichlooretheen, cis
trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2

dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2

daardpakket metalen zijn barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen,
zink. De meeste van deze metalen worden veelal aangeduid als "zware metalen" hoewel de definitie daarvan niet

eenduidig is. De meeste zware metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem en het grondwa
reiniging (natuurlijke achtergrondwaarden). Veront

der andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metalen en me
gmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op stookplaatsen, in sintelverhar

tie met puin in de bodem. Lood werd tot enige tijd geleden als anti
grondgehalten aan lood in verkeersintensieve ge

vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) verontreiniging met zware metalen,
nk. Ook in het grondwater worden re

talen, met name zink, koper en nikkel vastgesteld zonder dat er aanwijzingen zijn voor een oorzaak van de verhogin
an natuurlijke of indirecte oorzaken. Bij indirecte oorzaken gaat het om

mobilisatie van metalen vanaf de vaste fase van de bodem door veranderingen in het bodemchemisch milieu (zuurgraad,

etalen zijn over het algemeen niet vluchtig en slecht in water oplosbaar. Ze worden sterk gebon
en humusdeeltjes) en verspreiden zich relatief langzaam via het grondwater. De schadelijkheid van bodemverontrei

en wordt enerzijds bepaald door de concentratie van de verontreiniging en ander
komt en dient per geval te worden beschouwd. Een aantal metalen, waaronder koper en zink, ver

seling van de mens. Omdat het elementaire ver

Polychloorbifenyl (PCB) is een klasse van organische stoffen met 1 tot 10 chlooratomen die
ciële mengsels zijn heldere visc

slecht op in water en zijn niet vluchtig. Ze lossen echter wel goed op in olie en vet. De commerciël
was gebaseerd op de stabiliteit, de onbrandbaarheid en de lage elektrische geleidbaarheid (isolator). PCB's zijn zeer stabiel
verbindingen die lang in het milieu aanwezig blijven. PCB's werden toegepast als isolatievloeistof in t
condensatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt,
kit en lijm. Productie en gebruik van PCB is sinds 1985 geheel verboden. De stof is echter nog wel aanwezig

en grondwatermonsters van onverdachte locaties minimaal
bepalingen de verschillende standaardpakketten

maakt deel uit van

standaardpakket grond

som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180
fenantreen, antraceen, fluoranteen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen,

dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, som 1,2
trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2

rpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2

um, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen,
zink. De meeste van deze metalen worden veelal aangeduid als "zware metalen" hoewel de definitie daarvan niet

eenduidig is. De meeste zware metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem en het grondwa
waarden). Verontreini

der andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metalen en me
gmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op stookplaatsen, in sintelverhar

tie met puin in de bodem. Lood werd tot enige tijd geleden als anti -klopmiddel aan benzine toege
sieve gebieden. In stedelijke gebieden blijkt

vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) verontreiniging met zware metalen,
nk. Ook in het grondwater worden regelmatig verhoogde concen

wijzingen zijn voor een oorzaak van de verhogin
an natuurlijke of indirecte oorzaken. Bij indirecte oorzaken gaat het om

mobilisatie van metalen vanaf de vaste fase van de bodem door veranderingen in het bodemchemisch milieu (zuurgraad,

etalen zijn over het algemeen niet vluchtig en slecht in water oplosbaar. Ze worden sterk gebonden aan de bodemmatrix (klei
en humusdeeltjes) en verspreiden zich relatief langzaam via het grondwater. De schadelijkheid van bodemverontrei

en wordt enerzijds bepaald door de concentratie van de verontreiniging en anderzijds door de vorm waarin de
komt en dient per geval te worden beschouwd. Een aantal metalen, waaronder koper en zink, ver

seling van de mens. Omdat het elementaire verontreini

Polychloorbifenyl (PCB) is een klasse van organische stoffen met 1 tot 10 chlooratomen die zijn verbonden aan bifenyl. De
ciële mengsels zijn heldere visceuse vloeistoffen. PCB's lossen

slecht op in water en zijn niet vluchtig. Ze lossen echter wel goed op in olie en vet. De commerciël e bruikbaarheid van PCB's
was gebaseerd op de stabiliteit, de onbrandbaarheid en de lage elektrische geleidbaarheid (isolator). PCB's zijn zeer stabiel
verbindingen die lang in het milieu aanwezig blijven. PCB's werden toegepast als isolatievloeistof in t
condensatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt,
kit en lijm. Productie en gebruik van PCB is sinds 1985 geheel verboden. De stof is echter nog wel aanwezig

en grondwatermonsters van onverdachte locaties minimaal
bepalingen de verschillende standaardpakketten

standaardpakket
grondwater

X

X

X

X

fenantreen, antraceen, fluoranteen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen,

dichlooretheen, som 1,2
trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan,

rpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2

um, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen,
zink. De meeste van deze metalen worden veelal aangeduid als "zware metalen" hoewel de definitie daarvan niet

eenduidig is. De meeste zware metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem en het grondwa
gingen met zware metalen

der andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metalen en me taaloplossingen (bijv.
gmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op stookplaatsen, in sintelverhar

klopmiddel aan benzine toege
bieden. In stedelijke gebieden blijkt

vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) verontreiniging met zware metalen,
gelmatig verhoogde concen

wijzingen zijn voor een oorzaak van de verhogin
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PAK-verbindingen zijn over het algemeen niet of weinig vluchtig, zijn zo goed als onoplosbaar in water en zijn slecht biologisch
afbreekbaar. Voor onder
seerd. De zogenaamde VROM

Minerale olie

Minerale olie is een verzamelnaam voor uit aard
leum, motorolie, hydraulische olie, terpentine en wasbenzine. Deze olieproducten zijn mengsels van allerlei alifatische en
aromatische koolwaterstoffen. In het kader van bod
Dit betreft de som van alle koolwaterstoffen die in een gaschromatograaf (GC) een retentietijd hebben die tussen die van de
alifaten C10 en C40 ligt. In veel olieproducten komen ook no
vluchtige aromatische en alifatische koolwaterstoffen. De som van deze groepen wordt bepaald in de analyse "vluchtige
minerale olie". De vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) daarbinnen h
vaak als aparte groep bepaald (zie verderop). Voor de parameters minerale olie (C10
koolwaterstoffen (BTEXN) zijn streef
olie als zodanig niet.

De toepassing van minerale olieproducten als met name brandstof, smeermiddel en oplosmiddel is wijd verbreid. De
vluchtigheid, mobiliteit en biologische afbreekbaarheid van koolwaterstoffen in de bodem n
de koolstofketens. Omdat aardolieproducten lichter zijn dan water vormen deze een drijflaag wanneer ze als vloeistof in de
bodem het grondwater bereiken. Aardoliecomponenten kunnen aan

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN
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VROM (zie hiervoor). Met uitzondering van naftaleen zijn de genoemde componenten opgebouwd uit een aromatische
benzeenring (benzeen) met daaraan
Naftaleen bestaat uit twee aromatische ringen.
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) betreffen evenals minerale olie een destillaat van aardolie. Ze worden
algemeen gebruikt in oplosmiddel voor verven, lijmen, rubber, was en
aandeel aromatische koolwaterstoffen. Genoemde aromatische verbin
Benzeen is hiervan de meest schadelijke component en bo
biologisch afbreekbaar.

Styreen is de triviale en meest gebruikte naam van ethenylbenzeen, een organische verbinding met als brutoformule C8H8. Bij
kamertemperatuur komt het voor als een kleurloze vloeistof met e
als monomeer voor de productie van polymeren.
belangrijkste hiervan is polystyreen.
oplosmiddel bij de productie van polyesterharsen. Daarnaast is styreen een belangrijk tussenproduct bij de productie van
fijnchemicaliën.

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen
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terstoffen zijn tri
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Trichlooretheen en 1,1,1
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koolwaterstoffen (butaan, hexaan) en chloor
De lager gechloreerde pr
stofgroep zijn bij ka
Omdat de stoffen zwaarder zijn
giftigheid van de verschillende componenten loopt sterk uiteen. Voor wat betreft de vluchtige verbindingen kan sprake zijn va
een narcotisch effect met bij langduri
vinylchloride zijn carcinogeen.
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aromatische koolwaterstoffen. In het kader van bod
Dit betreft de som van alle koolwaterstoffen die in een gaschromatograaf (GC) een retentietijd hebben die tussen die van de
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algemeen gebruikt in oplosmiddel voor verven, lijmen, rubber, was en
aandeel aromatische koolwaterstoffen. Genoemde aromatische verbin
Benzeen is hiervan de meest schadelijke component en bo

Styreen is de triviale en meest gebruikte naam van ethenylbenzeen, een organische verbinding met als brutoformule C8H8. Bij
kamertemperatuur komt het voor als een kleurloze vloeistof met e
als monomeer voor de productie van polymeren.
belangrijkste hiervan is polystyreen. Het wordt in kleine hoeveelheden aan par
oplosmiddel bij de productie van polyesterharsen. Daarnaast is styreen een belangrijk tussenproduct bij de productie van

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen

Dit betreft een groep zeer lichte koolwaterstoffen (methaan, ethaan, propaan of etheen) verbonden met één tot vier
halogeenatomen, met name chloor maar ook broom. De bekendste voorbeelden van vluchtige gehalogeneerde kool

en tetrachlooretheen (in de volksmond
velijk methyleenchloride (ontvetten), chloroform (ontsmetter) en tetra (vlekkenwater) ge

-trichloorethaan worden veel als industrieel
ging in wasserijen en stomerijen gebruikt. De stof

koolwaterstoffen (butaan, hexaan) en chloor
De lager gechloreerde producten zijn over het al

mertemperatuur vloeibaar (tetrachlooretheen, trichlooretheen) of gasvormig (vinylchloride, chloroform).
Omdat de stoffen zwaarder zijn dan water kunnen deze diep in de bodem zakken, tot onder het grondwaterpeil (zaklagen). De
giftigheid van de verschillende componenten loopt sterk uiteen. Voor wat betreft de vluchtige verbindingen kan sprake zijn va
een narcotisch effect met bij langdurige blootstelling schade aan het centrale zenuwstelsel. Ondermeer tetrachlooretheen en
vinylchloride zijn carcinogeen.
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stoffen is een verzamelnaam voor teerachtige producten welke bestaan uit twee (naftaleen)
omatische ringen. PAK's komen vooral voor in alle soorten teerproducten zoals steenkoolteer en bitumineuze
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