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aanname
veronderstelling over de verontreinigingssituatie per deellocatie.
Voor het beschrijven van de verontreinigingssituatie moeten over
de volgende aspecten aannames worden gesteld:
•
de bron of verontreinigende activiteit;
•
de aard van de verontreinigende stoffen;
•
de wijze waarop de verontreinigende stoffen in of op de
bodem terecht zijn gekomen;
•
de interactie van de verontreinigende stoffen met de
bodem (verspreiding, afbraak, omzetting, e.d.);
•
de plaats van voorkomen van de verontreinigende stoffen

bron
de oorzaak van de bodembelasting of bodemverontreiniging
deellocatie
een deel van een locatie waarop een afzonderlijke onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie van toepassing is, waarbij de
indeling in deellocaties is gebaseerd op de potentieel verontreinigende activiteiten
deelmonster
een gedeelte van een monster waarvan wordt verondersteld dat
het representatief is voor het gehele monster

achtergrondgehalte
een kengetal uit het concentratiebereik van een verontreinigende
stof in de bodem, dat op basis van (een combinatie van) bodemgebruik, bodemtype of bodemsamenstelling, binnen een aangewezen gebied nog als normaal wordt beschouwd.

greep
een greep is de hoeveelheid materiaal die in één handeling uit een
partij is genomen, maar voor analyse wordt samengevoegd met
andere grepen tot een mengmonster

afleveringsinstallatie
het onderdeel van een tankinstallatie waar de inhoud van de tank
wordt afgetapt (bijvoorbeeld afleverzuil bij benzinepompstation)

groepsparameter
parameter die wordt gemeten en als maatgevend voor een groep
stoffen wordt gezien

analysemonster
een zodanige door middel van de voorgeschreven wijze van monstervoorbehandeling verkregen hoeveelheid monstermateriaal dat
deze volledig voor analyse wordt gebruikt

grootschalig onverdachte locatie
onverdachte locatie groter dan 1,0 ha, die altijd eenzelfde extensief
gebruik heeft gehad

basispakket
standaard stoffenpakket voor het onderzoeken van grond ten
behoeve van (onder meer) de vraag of er sprake is van schone
grond. Het basispakket bestaat uit de stoffen arseen, cadmium,
chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, som-PAK, minerale olie en
EOX
bepalingsgrens
laagste concentratie van de component in het monster waarvan de
meetwaarde nog met een bepaalde onzekerheid kan worden vastgesteld
bodem
het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen
bodembelasting
het proces waarbij verontreinigende stoffen op of in de bodem
terecht komen. In het spraakgebruik worden de termen bodembelasting en bodemverontreiniging vaak ten onrechte door elkaar
gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
plaatselijke bodembelasting
een, in relatie tot onderzoeksschaal, ruimtelijk beperkte
(kern)belasting van de bodem (hoeveelheid van verontreinigende
stoffen, die per tijdseenheid en per eenheid van oppervlakte op of
in de bodem terecht komen)
diffuse bodembelasting
een, in relatie tot onderzoeksschaal, gelijkmatige belasting van de
bodem
bodemverontreiniging
situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem
bevinden, dat deze stoffen zich met de bodem kunnen vermengen,
met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen èn één of
meer van de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens,
plant en dier heeft, verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan
verontreinigende stoffen per volume eenheid bodemmateriaal)
bouwvoor
de dikte van de bodem laag die regelmatig wordt omgezet

heterogeen verdeelde verontreinigende stof
een verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door matig tot veel
variatie op de schaal van monsterneming
homogeen verdeelde verontreinigende stof
een verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door geen of
weinig variatie op schaal van monsterneming
interventiewaarde
waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt aangegeven waarboven sprake
is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of
dier
locatie
het grondgebied dat wordt onderzocht op de aanwezigheid van
verontreinigende stoffen
lijnbron
de oorzaak van de bodembelasting of bodemverontreiniging, met
een lijnvormig voorkomen (bijvoorbeeld pijpleiding, een riool of een
gedempte sloot)
matig-vluchtige stoffen
de groep van stoffen met een kookpunt tussen 300˚C en circa
500˚C (bij een druk van 101 kPa)
meng monster
de hoeveelheid grond die ontstaat doordat meer grepen of monsters worden samengevoegd, waarbij de identiteit van de oorspronkelijke grepen of monsters door mening verloren is gegaan
nader onderzoek
onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet
bodembescherming volgend op het oriënterend onderzoek (of een
verkennend onderzoek), waarbij het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging is geconstateerd. Het doel (summier, zie protocol nader onderzoek en Leidraad bodembescherming) is het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van
de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding, te
bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om urgentie van de sanering vast te stellen
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niet-vluchtige stoffen
de groep stoffen met een kookpunt hoger dan circa 500˚C (bij een
druk van 101 kPa)
ondergrondse tank
tank van staal of kunststof, die geheel of gedeeltelijk in de bodem is
gelegen of is ingeterpt, met de daarbij behorende leidingen en
appendages
onderzoekshypothese
veronderstelling over de ruimtelijke verdeling van de verontreinigende stof in het betreffende bodemcompartiment die wordt gebruikt voor het bepalen van de onderzoeksstrategie. De onderzoekshypothese wordt opgebouwd op basis van een aantal separate aannames die elk een specifiek deel van het verontreinigingsproces beschrijven
onderzoeksschaal
de omvang van het grond gebied waarop het onderzoek zich richt
onderzoeksstrategie
de opzet van het verkennend onderzoek waarin het aantal te nemen monsters, de plaatsen op de locatie waar deze moeten worden genomen en de stoffen die in deze monsters moeten worden
bepaald, is vastgelegd. De onderzoeksstrategie wordt vastgesteld
op basis van de onderzoekshypotheses uit het vooronderzoek in
combinatie met de aanleiding en doelstelling van het onderzoek
ontluchtingspunt
punt waar via een leiding overtollig gas of vloeistof uit de tank kan
ontsnappen
onverdachte locatie
een locatie waarvoor uit het vooronderzoek geen concrete aanwijzingen zijn voortgekomen dat die locatie of een deel daarvan is
verontreinigd met een of meer stoffen
oriënterend onderzoek
onderzoek naar bodemverontreiniging in et kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming op basis van een
verdenking van de aanwezigheid van een ernstige verontreiniging.
Het doel is na te gaan of de verdenking van bodemverontreiniging
terecht is en of de verontreiniging dermate ernstig is dat een nader
onderzoek noodzakelijk is
partij
de hoeveelheid grond die voor de monsterneming als eenheid
wordt beschouwd
puntbron
een ruimtelijk goed af te bakenen, niet lijn- of lintvormige bron van
verontreiniging met een, ten opzichte van de onderzoeksschaal,
beperkte omvang
snijdend peilfilter
een peilfilter dat zo is geplaatst, dat het zich gedeeltelijk in het
grondwater en gedeeltelijk boven het grondwater bevindt
somparameter
parameter die wordt berekend als de som van de concentraties van
een aantal gespecificeerde stoffen

streefwaarde
het milieukwaliteitsniveau waarbij als nadelig te waarderen effecten
voor de functionele eigenschappen van de bodem verwaarloosbaar
worden geacht
terreineenheid
het als één eenheid te onderzoeken bodemvolume bij onderzoek
volgens de steekproefopzet voor een grootschalig grondgebied
tussenwaarde bij toetsingen in het kader van het Bouwstoffenbesluit
de halve som van de samenstellingswaarde van bijlage 1 en
bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit
verdachte locatie
een locatie waarvoor op grond van het vooronderzoek concrete
aanwijzingen bestaan dat die locatie of een deel ervan is verontreinigd met een of meer stoffen
verhardingslaag (niet-doordringbaar)
een verhardingslaag die ten behoeve van het onderzoek niet kan,
of zo min mogelijk, moet worden doorboord ten behoeve van het
verkrijgen van grondmonsters uit de onder die niet-doordringbare
verhardingslaag liggende bodem. De niet-doordringbare verhardingslaag wordt niet tot de grond of bodem gerekend
verkennend (bodem)onderzoek
een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe
onderzoeksinspanning vast te stellen of op een bepaalde locatie
bodemverontreiniging aanwezig is
verontreinigingskern
het (vermoedelijke) centrum van het (als gevolg van een plaatselijke bodembelasting) verontreinigde deel van de bodem
vluchtige stoffen
de groep van stoffen met een kookpunt lager dan 300˚C (bij een
druk van 101 kPa)
vooronderzoek
het verzamelen van informatie over het vroegere gebruik en het
huidige gebruik, onder meer gericht op het vinden van mogelijke
bronnen van bodembelasting. Evenals het verzamelen van informatie over het toekomstige gebruik (voor zover van belang voor
het retrospectieve bodemonderzoek), de bodemopbouw en geohydrologie en financieel/juridische aspecten met betrekking tot een
bepaald geografisch gebied. Op basis van de verzamelde gegevens wordt een totaalbeeld gevormd en worden conclusies getrokken over de afbakening van het geografische besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek, de onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het
bodemonderzoek in deellocaties en de te hanteren onderzoekshypothese per deellocatie
vulpunt
het onderdeel van de tankinstallatie waar de tank wordt gevuld
zoekstrategie
de strategie die wordt gehanteerd om, in geval van een verdachte
locatie met een onbekende plaats van bodembelasting, alsnog de
plaats van de bodembelasting te achterhalen
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