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1 INLEIDING 
 
PartnersRO heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een historisch bodem-

onderzoek op de locatie Zilverackers te Veldhoven. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijzi-

ging, de herinrichting openbare ruimte, waaronder het stratenplan, de nieuwbouw en voorgenomen 

grondtransactie van uit te geven kavels. 

 

Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren 

van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een archiefonder-

zoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. 

 

Met het vooronderzoek wordt beoogd een overzicht te genereren van die deelgebieden waar feitelijk 

onderzoek noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van de plannen. Het onderzoek kan daarmee 

worden gebruikt om de uit te voeren bodemonderzoeken te faseren, gekoppeld aan de ontwikkeling 

van het gebied. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land-

bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". 

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

De onderzoekslocatie (± 82,5 ha) betreft het plangebied Zilverackers, dat is gelegen ten westen van 

de kom van Veldhoven (zie bijlage 1). 

 

Daar de te onderzoeken locatie een zeer groot oppervlakte heeft, is ten behoeve van het historisch 

onderzoek de locatie opgedeeld in een aantal (deel)gebieden zie figuur 1. 

 

Deelgebied 1 betreffen de percelen ten noorden van de Eindhovensebaan; 

Deelgebied 2 betreffen de percelen tussen de Eindhovensebaan en de Roskam; 

Deelgebied 3 betreffen de percelen ten zuiden van de Roskam; 

Deelgebied 4 betreffen de percelen ten zuiden van de Antwerpsebaan, ten noorden van de Roskam 

en ten westen van de Zilverbaan; 

Deelgebied 5 betreft een deel van een perceel ten zuidoosten van Rijt en ten zuiden van Zittard; 

Deelgebied 6 betreft een deel van een perceel ten zuidwesten van de Koppelenweg. 

 
Figuur 1. onderzoekslocatie 
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Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 

afstand van 25 meter.  

 

De percelen waaruit de onderzoekslocatie bestaat zijn in bijlage 3 weergegeven. Tevens zijn, op ba-

sis van het Actueel Hoogtebestand Nederland, in deze bijlage de maaiveldhoogtes ten opzichte van 

NAP en de coördinaten weergegeven.  

 

 

3 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

In tabel II zijn de in het kader van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen 

weergeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens 

verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel 

eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels 

en leidingen. 

 
Tabel II. Geraadpleegde bronnen 

 

Onderdeel Bron 

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Opdrachtgever Partners RO (contactpersoon mevrouw I. de Lange), d.d. 2019-2020 

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,  

calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Gemeente Veldhoven (contactpersoon de heer P. Maas), d.d. januari-maart 2020 

Locatiegegevens van internet: 

 

- historisch topografisch kaartmateriaal 

- basisregistratie grootschalige topografie 

- kadastrale gegevens 

- hoogtekaart 

- luchtfoto's 

- Google streetview 

- provinciale bodeminformatie 

- bodemopbouw 

- geo(hydro)logie 

- kabels en leidingen 

 

 

www.topotijdreis.nl 

www.pdok.nl 

www.kadaster.nl 

www.ahn.nl 

webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms 

maps.google.nl 

www.bodemloket.nl 

maps.bodemdata.nl 

www.dinoloket.nl 

www.kadaster.nl/klic-wion 

Terreininspectie  Uitgevoerd door Econsultancy, d.d. 24 maart 2020 

 

 

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1900-1952 blijkt, dat de onderzoekslocatie bestemd is voor 

de landbouw, verder waren er een aantal wegen op de locatie gelegen. Omstreeks 1953 zijn een 

aantal boomgaarden op de onderzoeklocatie gerealiseerd. De meeste wegen zijn in 1962 verwijderd. 

In de jaren 1963 en 1974 zijn er verschillende bedrijfspanden en kassen in het noorden en midden 

van de onderzoekslocatie gerealiseerd. Een groot gedeelte van de onderzoekslocatie bleef nog 

steeds bestemd voor landbouw. Begin jaren 70 is ten oosten van de onderzoekslocatie een woonwijk 

gerealiseerd. Na 1975 zijn bebouwingen uitgebreid en gerealiseerd tot omstreeks 2011. Vanaf 2015 

zijn een aantal gebouwen verwijderd. Hieronder zijn een aantal uitsneden van het historisch kaartma-

teriaal weergegeven (figuur 2 t/m 7). 

 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://www.dinoloket.nl/
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Figuur 2. 1900 

 
Figuur 3. 1940 

 
Figuur 4. 1962 

 

 
Figuur 5. 1973 

 
Figuur 6. 2010 

 
Figuur 7. heden 

 

De onderzoekslocatie is grotendeels in gebruik als weiland en heeft voor zover bekend grotendeels 

een agrarische bestemming gehad. 

 

De onderzoekslocatie is tevens bebouwd met een woonhuizen en bedrijven daterend van 1900, 1952, 

1972 en 1982.  

 

Tussen 1953 en 1998 zijn er op de onderzoekslocatie diverse fruitboomgaarden aanwezig geweest 

(deelgebieden 3E, 3F en 3G). Historische fruitboomgaarden zijn verdacht voor het voorkomen van 

parameters zoals DDT en andere organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). Deze werden in het ver-

leden in Nederland voornamelijk vanaf begin jaren 40 van de vorige eeuw grootschalig toegepast. 

Sinds 1973 geldt in Nederland een verbod op het gebruik van DDT. 

 

Er zijn aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te ver-

wachten. Dit in verband met oude panden met asbestdaken zonder regengoot of verharding. Tevens 

zijn puinbermen en puinpaden op diverse plaatsen binnen de hele onderzoekslocatie aangetroffen. 

 

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven met daarop de ligging van de 

voormalige wegen en verhardingen, (ondergrondse) tanks, inspoelzones ter plaatse van asbestver-

dachte daken en andere verdachte locaties. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 

 

 

5 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 

De gemeente Veldhoven is voornemens een woonwijk te realiseren ten westen van Veldhoven. Ten 

behoeve van deze ontwikkeling worden bestemmingsplannen gewijzigd en zal er sloop en nieuwbouw 

plaatsvinden. 
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6 CALAMITEITEN 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan en zijn geen gegevens bekend dat op 

deze locatie, als ook in de directe nabijheid, met schuim is geblust. Ook uit informatie van de Omge-

vingsdienst Zuidoost Brabant blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten 

hebben voorgedaan. 

 

 
7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op de onderzoeklocatie zijn een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken staan per 

deelgebied beschreven en zijn ter volledigheid als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 

 

Deelgebied 1 

Ter plaatse van de Sondervick 107 heeft in 2002 een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden 

(de BodemOnderZoeker, rapportnummer: BOZ-2263, d.d. 4 oktober 2002). Destijds zijn in het totaal 9 

boringen verricht, waarvan 1 boring is afgewerkt als peilbuis. In de zintuiglijk schone boven- en on-

dergrond zijn analytisch geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater ter plaatse is licht 

verontreinigd met arseen en cadmium. 

 
Deelgebied 2 

Ter plaatse van de Eindhovensebaan 11 (2M) is in 2011 door van Vleuten Consult bv een verken-

nend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer: CV11421VBO, d.d. 28 november 2011). Destijds 

zijn er 18 boringen verricht, waarvan 3 boringen zijn afgewerkt als peilbuis. Zintuiglijk zijn in de boven-

grond destijds geen verontreinigen aangetroffen. In de ondergrond zijn plaatselijk sporen puin aange-

troffen. In zowel de boven- als ondergrond zijn analytisch geen verontreinigen geconstateerd. In het 

grondwater zijn lichte verontreinigen met barium, cadmium, nikkel en zink geconstateerd. 

 

Ter plaatse van de Eindhovensebaan (2M), oostelijk van nummer 11, is door Van Vleuten Consult bv 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer: CV11267VBO, d.d. 31 juli 2011). Des-

tijds zijn er 4 boringen verricht, waarvan een boring is afgewerkt als peilbuis. Zintuiglijk waren er geen 

verontreinigingen waargenomen. In zowel de boven- als ondergrond zijn geen verontreinigingen aan-

getoond. Het grondwater bleek sterk verontreinigd met cadmium en zink (2MC)  en licht verontreinigd 

met barium en nikkel.  Voor zover bekend is het nader grondwateronderzoek niet uitgevoerd. 

 

Op het noordwestelijk terreindeel, nabij de rotonde Eindhovensebaan, is in 2019 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd (Tritium, documentkenmerk: 1910/242/KB-01, d.d. 3 december 2019). In 

totaal zijn er 24 boringen geplaatst, daar er destijds geen grondwater binnen 5 m- mv is aangetroffen, 

heeft er géén grondwateronderzoek plaatsgevonden. In het opgeboorde materiaal zijn geen zintuiglij-

ke verontreinigingen waargenomen. Analytisch zijn in zowel de boven- als ondergrond geen veront-

reinigingen aangetoond. Wat betreft de parameter PFAS voldoet de bodem op indicatieve basis aan 

“Landbouw /Natuur”. 
 

Op de onderzoekslocatie is in 2005 door Milieudienst Regio Eindhoven een verkennend bodemon-

derzoeken uitgevoerd (rapportnummer: 426007, d.d. 28 december 2005). De onderzoekslocatie be-

stond uit een aantal deellocaties, die zijn hieronder vermeld. De mengmonsters zijn van de diverse 

deellocaties samengevoegd. Daardoor zijn de resultaten over het algemeen hetzelfde. De mengmon-

sters die enkel uit complete deellocaties komen, zijn hieronder beschreven. 
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Eindhovensebaan: Destijds zijn er 33 boringen verricht, waarvan 7 boringen zijn afgewerkt als peil-

buis. In de zintuiglijk schone mengmonsters, MM8, MM9 (bovengrond), MM10 en MM11 (ondergrond) 

zijn geen analytische verontreinigingen aangetoond. Het grondwater blijkt licht verontreinigd met 

cadmium, nikkel zink en lood. Ter plaatse van peilbuis 3 is het grondwater sterk verontreinigd met 

lood en zink.  

 

Eindhovensebaan, Antwerpsebaan en de Roskam: Destijds zijn er 78 boringen (79, een boring staat 

niet op de tekening (56) maar is wel beschreven in de tekst) verricht, waarvan 14 boringen zijn afge-

werkt als peilbuis. De zintuiglijk met baksteen en puin verontreinigde bodem is analytisch niet veront-

reinigd. De zintuiglijk schone bovengrond is (met uitzondering van MM46) analytisch niet verontrei-

nigd. De bovengrond ter plaatse van MM46 is licht verontreinigd met PAK. In de ondergrond zijn ana-

lytisch geen verontreinigingen aangetoond. Over het algemeen is het grondwater licht verontreinigd 

met cadmium, nikkel, zink en lood. Plaatselijk zijn matige tot sterke verontreinigen met lood en nikkel 

geconstateerd.  

 

Grote Kerkepad: Destijds zijn er 8 boringen verricht, waarvan 1 boring is afgewerkt als peilbuis. Het 

grondwater (peilbuis 121) is licht verontreinigd met cadmium en zink, matig verontreinigd met nikkel 

en sterk verontreinigd met lood. 

 

Uit het nader onderzoek (Milieudienst Regio Eindhoven, rapportnummer: 426007, d.d. 12 januari 

2006), blijkt dat het grondwater ter plaatse van peilbuizen 53, 121 (3L), 151 en 183 matig verontrei-

nigd is met nikkel. Peilbuizen 53, 151 en 183 vallen buiten de onderzoekslocatie.  

 

Aan de Roskam 30 heeft in 2009 een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden (Van Vleuten 

Consult, rapportnummer: CV09125VBO, d.d. 2 april 2009). Destijds zijn in totaal 20 boringen ge-

plaatst, gezien het feit er binnen 5 m -mv geen grondwater is aangetroffen heeft er geen grondwater-

onderzoek plaatsgevonden. Destijds is ter plaatse van boringen 01 en 10 puin aangetroffen. De zin-

tuiglijk schone bovengrond, ter plaatse van het noordelijk terreindeel, alsmede de zintuiglijk schone 

ondergrond zijn analytisch niet verontreinigd. De zintuiglijk schone bovengrond, ter plaatse van het 

zuidelijk terreindeel is analytisch licht verontreinigd met PAK.  

 

Op het zuidelijke gedeelte, ter plaatse van de grote kas (3P), is in 2007 een verkennend bodemon-

derzoek uitgevoerd (Ingenieursbureau Mol, project: 50291/50291B, d.d. 3 september 2007). Zintuiglijk 

is in een aantal boringen puin aangetroffen. In de bodem zijn analytisch geen verontreinigingen aan-

getroffen. In het grondwater is een matig tot sterke nikkelverontreiniging geconstateerd. Tijdens het 

nader onderzoek is gebleken dat peilbuizen 31, 102, 103 en 104 sterk verontreinigd zijn met kwik. De 

geschatte omvang boven de interventiewaarde wordt geschat op 750 m3.  

 

Bovenstaande sterke kwikverontreiniging in het grondwater is gemonitord (Archimil, referentie: AR-

BO/BVB/bvb/100242, d.d. 9 april 2010). Begin november 2009 is getracht een monitoringsronde uit te 

voeren, echter was de grondwaterstand te laag waardoor geen representatieve monsters genomen 

konden worden. Eind maart 2010 heeft een monitoringsronde plaatsgevonden, destijds waren geen 

verhoogde concentraties kwik meer aangetoond.   

 

In 2015 is het grondwater op de locatie opnieuw gemonitord (Tritium, Kenmerk: 1501/195/TB-01, d.d. 

6 februari 2015). Een van de peilbuizen (105) blijkt licht verontreinigd te zijn met kwik. Geadviseerd 

werd om de monitoring voort te zetten. 

 

Roskam 38 en 40 (2QA) zijn in 2009 middels een verkennend bodemonderzoek onderzocht (Van 

Vleuten, rapportnummer: CV08703vbo, d.d. 8 januari 2009). Destijds zijn in totaal 39 boringen ge-
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plaatst. Boringen B28 en B29 bleken matig puinhoudend. Boring B33 bleek volledig puinhoudend. De 

zintuiglijk volledig puinhoudende laag is analytisch sterk verontreinigd met kobalt en licht verontrei-

nigd met zink en PCB. De ondergrond van deze boring is licht verontreinigd met kobalt. De boven-

grond van het bebouwd terreindeel is licht verontreinigd met PCB. Het grondwater is niet onderzocht. 

 

Naar aanleiding van bovenstaand onderzoek is in 2013 een nader onderzoek asbest in bodem (van 

Vleuten, rapportnummer: CV13078NOAIB, d.d. 15 augustus 2013) uitgevoerd. Het nader onderzoek 

is in twee fases uitgevoerd. Tijdens fase 1, zijn met behulp van een kraan 13 inspectiesleuven gegra-

ven, om een beter beeld te verkrijgen van de verontreinigingssituatie. De bevindingen hiervan zijn 

gebruikt ten behoeve van fase twee. Tijdens het nader bodemonderzoek zijn 7 RE’s vastgesteld, ter 

plaatse van RE-6 zijn 5 sleuven gegraven. Het hoogst totaal aangetroffen gehalte asbest (398,6 

mg/kg d.s.) overschrijd de norm van 100 mg/kg d.s. Er is geen niet-hechtgebonden asbest aange-

toond.   

 

Ter plaatse van de Roskam 38 is in 2020 door SGS search een asbest inventarisatie uitgevoerd (rap-

portnummer: RFI-20-00000555-SI, d.d. 27 januari 2020). Tijdens de inventarisatie is het maaiveld 

onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Destijds bleek op het maaiveld golfplaten, plaatjes en 

een buis aanwezig te zijn. Het oppervlakte waarop asbesthoudend materiaal is aangetroffen bedraagt 

312,5 m2. De aangetroffen materialen zijn 5-10% chrysotiel tot 10-15% crysotiel. Het is niet bekend of 

dit materiaal reeds verwijderd is (2QI).  

 

Op de Antwerpsebaan 2 (2J) te Veldhoven is in 2011 door Van Vleuten Consult bv een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer: CV11319VBO, d.d. 12 september 2011). Destijds zijn 

er in totaal 6 boringen verricht, waarvan 1 boring is afgewerkt als peilbuis. Zintuiglijk zijn in boven-

grond destijds geen verontreinigen aangetroffen. Zintuiglijk zijn in ondergrond sporen puin aangetrof-

fen. De boven- en ondergrond zijn analytisch licht verontreinigd met lood. Verder zijn in het grondwa-

ter lichte verontreinigingen met barium, zink en xylenen geconstateerd.  

 

Op de Eindhovensebaan 1 is in 1994 door INbodem een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

(kenmerk: VELDCHV, d.d. 17 oktober 1994). Destijds zijn er in totaal 18 boringen verricht, waarvan 2 

boringen zijn afgewerkt als peilbuis. Zintuiglijk zijn zowel in de boven- als ondergrond puin en asfalt 

aangetroffen. De bovengrond is analytisch matig verontreinigd met zink en PAK en licht verontreinigd 

met koper en minerale olie. In de ondergrond zijn analytisch geen verontreinigen geconstateerd. In 

het grondwater zijn lichte verontreinigen met chroom en zink geconstateerd. Onderzoek naar de aan-

wezigheid van asbest in het puin heeft niet plaatsgevonden. 

 

Op de Sondervick 93 (2V) is in 1997 door Tukkers Milieu-onderzoek een verkennend bodemonder-

zoek uitgevoerd (rapportnummer: 620486DK, d.d. 11 maart 1997). Destijds zijn er in totaal 6 boringen 

verricht, waarvan 2 boringen zijn afgewerkt als peilbuis. Zintuiglijk zijn zowel in de boven- als onder-

grond geen verontreinigingen aangetroffen. Zowel in de boven- als ondergrond zijn analytisch geen 

verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn geen verontreinigingen geconstateerd echter, in 

het grondwater is destijds de stof dichloorbenzonitril aangetoond, geadviseerd werd een monitoring 

op te starten. 

 

Ter plaatse van de Sondervick 93 is naar aanleiding van het eerder onderzoek in 2001 een grondwa-

teronderzoek uitgevoerd (Tukkers Milieu-onderzoek, kenmerk: HER/CD2001/90/2135070, d.d. 23 mei 

2001). De in 1997 onderzochte tank is tijdens dit onderzoek niet aangetroffen. Destijds is de dichloor-

benzonitrilverontreiniging in het grondwater niet meer aangetroffen. Echter zijn ter plaatse lichte ver-

ontreinigingen met benzeen, xylenen en naftaleen in het grondwater aangetroffen, derhalve is gead-

viseerd de monitoring voort te zetten. 
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In 2003 is op de Sondervick 93 een grondwatermonitoring uitgevoerd (Tukkers Milieu-onderzoek, 

kenmerk: GOR/CD2003/1598/3060770, d.d. 4 december 2003). De eerder aangetoonde verontreini-

gingen aan benzeen, xylenen en naftaleen in het grondwater zijn niet aangetroffen. Echter is tijdens 

deze bemonstering een lichte atrazine verontreiniging en een sterke ftalaten verontreiniging (hoogst-

waarschijnlijk afkomstig van di-isobuthylftlaat) aangetroffen.  

 

In 2004 is een aanvullend onderzoek uitgevoerd (Tukkers Milieu-onderzoek, 15 maart 2004, rapport-

nummer: GOR/CD/2004/0231/4060130)  naar de sterke verontreiniging met ftalaten. De twee peilbui-

zen zijn geanalyseerd op de parameter Ftalaten. Uit de analyseresultaten blijkt dat alle concentraties 

zich onder het detectielimiet bevinden. Destijds is gesteld dat er geen sprake is van een grondwater 

verontreiniging met ftalaten. 

 

In 2006 is op de Sondervick 93 een grondwatermonitoring uitgevoerd (UDM midden, kenmerk: 

udm/mha/pjv/05.02.0878.B01, d.d. 21 februari 2006). Tijdens deze monitoring zijn twee peilbuizen 

bemonsterd. Het grondwater bleek plaatselijk licht verontreinigd met atrazin of dichloormethaan. Des-

tijds is geconcludeerd dat de parameters in het grondwater stabiel zijn.  

 

In 2008 zou een eindsituatieonderzoek uitgevoerd zijn. Deze is niet beschikbaar gesteld en tevens 

niet geaccepteerd door het bevoegd gezag. Verder blijkt dat door de firma Tritium rond 1994 een indi-

catief nulsituatie-onderzoek is uitgevoerd. Dit onderzoek is niet beschikbaar gesteld. 

 

Deelgebied 3 

Aan de Grote Kerkpad is in 2009 door Van Vleuten Consult bv een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd (rapportnummer: CV08701vbo, d.d. 6 januari 2009). Destijds zijn er in totaal 20 boringen 

verricht, waarvan 2 boringen zijn afgewerkt als peilbuis. In de zintuiglijk schone boven- als onder-

grond zijn analytisch geen verontreinigen aangetroffen. In het grondwater zijn lichte verontreinigen 

met barium, cadmium, nikkel en zink geconstateerd. 

 

Op de Schooterweg 60 (3H) en de Roskam is in 2005 door milieudienst Regio Eindhoven een ver-

kennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer: 426008, d.d. 29 december 2005). Het onder-

zoek betrof 2 deellocaties, circa 700 meter uit elkaar.  Destijds zijn in totaal 30 boringen verricht, het 

grondwater is niet onderzocht daar het grondwater zich beneden 5 m -mv bevond. In boringen 14 en 

16 is destijds puin aangetroffen. Na uitsplitsing zijn ter plaatse van boringen 04 en 05 sterke veront-

reinigingen met lood, koper, zink en PAK geconstateerd (3HB). Het is niet bekend of het nader onder-

zoek is uitgevoerd  

 

Milieuvergunningen 

Sondervick 93 (2V) 

Ter plaatse van de Sondervick 93 (firma Coppens) is een opslag/handelsbedrijf voor gewasbescher-

mingsmiddelen gevestigd. In 1993 is een vergunning afgegeven voor een uitbreiding van 25 ton op-

slag naar 50 ton opslag. Destijds is aangegeven dat een grondwatermonitoring noodzakelijk (zie on-

derzoeken aan de Sondervick 93) is en indien de bedrijfsactiviteiten stoppen, een eindsituatie-

onderzoek. Tevens is op dit terrein een 3000 liter calamiteiten tank aanwezig. Mochten er stoffen in 

de loods lekken dan komen deze via de put eerst in de tank terecht. 

 

Op de Sondervick 93 is in 1997 een bovengrondse dieseltank van 3.000 liter onderzocht. De tank was 

in een lekbak gelegen. Het is niet bekend of deze voorzien was van een afdak. Destijds zijn nabij de 

tank geen olieverontreinigingen geconstateerd. Deze tank is in 1998 verwijderd door firma Schippers. 

Na de verwijdering is een nieuwe tank met lekbak in de veldschuur geplaatst. De tank in de veld-

schuur is eind november 2001 weer verwijderd. 
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Roskam 38 (2Q) 

Ter plaatse van de Roskam 38 is Gebr. Smits bv gevestigd. In 1992 is ten behoeve van het berege-

ningstechniek bedrijf een hinderwetvergunning aangevraagd.  Ter plaatse van de Roskam 38 zijn een 

dieseltank van 5000 liter 2QD en een bovengrondse dieseltank van 2000 liter aanwezig.  De 5000 

liter tank is in 2011 door een KIWA gecertificeerd bedrijf gereinigd. Verder was op de locatie een 

10.000 liter twee compartimenten tank gelegen (5.000 l witte diesel en 5.000 l rode diesel). Deze tank 

is in 2011 door een KIWA gecertificeerd bedrijf gereinigd en verwijderd (2QE/2QF). Hierover zijn ver-

der geen gegevens bekend. 

 

Eindhovensebaan 15 (2O) 

Ter plaatse van de Eindhovensebaan 15 is een hinderwetvergunning afgegeven ten behoeve van het 

oprichten van een veehouderij. Uit de bouwvergunning blijkt dat de daken asbesthoudend (2OF t/m 

2OI) waren. Het is niet bekend of hieronder een regengoot of verharding aanwezig was. Op de Eind-

hovensebaan 15 is een ondergrondse HBO tank van 3.000 liter (2OB) aanwezig. Verder is een bo-

vengrondse dieseltank van 600 liter (2OC) aanwezig.  

 

Eindhovensebaan 3 (2L) 

Op de Eindhovensebaan 3 heeft een bovengrondse olietank met een inhoud van 30.000 liter gestaan. 

De tank ligt in een lekbak en is overkapt. De tank is in januari 2010 door een kiwa gecertificeerd be-

drijf verwijderd. Tijdens een milieucontrole is gebleken dat ter plaatse 15 stalen mobiele opslagtanks 

en 3 mobiele tanks van kunststof aanwezig zijn.  

 

Deelgebied 6 

Ter plaatse van de Kopelenweg 7 heeft in het verleden een bovengrondse dieseltank gelegen van 

2.200 liter. Verder zijn er geen gegevens beschikbaar. Uit de bouwtekening blijkt dat het dak bestond 

uit golfplaten, met regengoot.   

 
 
8 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN 

 

In hoofdstuk 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van 

de omliggende terreindelen is als volgt: 

 

 aan de noordzijde bevindt zich een bos; 

 aan de oostzijde bevindt zich een wijk; 

 aan de zuidzijde bevindt zich een schoolterrein (Prins Willem Alexanderschool); 

 aan de westzijde bevindt zich aangrenzende woonhuizen. 

 

Van een aantal aangrenzende percelen zijn bodemonderzoeksgegevens bekend. 

 

Antwerpsebaan, perceel C 4389 te Veldhoven is in 2011 door Van Vleuten Consult bv een verken-

nend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer: CV11161VBO, d.d. 17 mei 2011). Destijds zijn er 

in totaal 24 boringen verricht, waarvan 3 boringen zijn afgewerkt als peilbuis. Zintuiglijk zijn zowel in  

de boven- als ondergrond geen verontreinigen aangetroffen. De bovengrond is analytisch licht veront-

reinigd met PCB. In de ondergrond zijn geen analytische verontreinigingen geconstateerd. Het 

grondwater is licht verontreinigd met barium, cadmium, zink en naftaleen. 

 

In januari 2006 heeft Lankelma het zelfde perceel onderzocht (rapportnummer: 61232, d.d. 11 januari 

2006). De onderzoeksresultaten komen nagenoeg overeen met dat van Van Vleuten Consult bv. Ech-
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ter is in het grondwater een lichte verontreiniging met lood en een matige verontreiniging met nikkel 

aangetoond.  

 

Ten westen van de onderzoekslocatie is in 2016 door Antea Group een historisch bodemonderzoek 

uitgevoerd (rapportnummer: 412191, d.d. 28 november 2016). Tijdens het historisch onderzoek zij  

een aantal verdachte deellocaties aangemerkt. Die ten behoeve van de bouwvergunning onderzocht 

dienen te worden. 

 

Ten westen van de onderzoekslocatie is in 2018 door Kragten een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd (rapportnummer: MIL 18.018, d.d. 8 maart 2018). Destijds zijn er 39 boringen verricht, 

waarvan 8 boring zijn afgewerkt als peilbuis. In de zintuiglijk schone zowel boven- als ondergrond zijn 

analytisch geen verontreinigen geconstateerd. Het grondwater is licht verontreinigd met barium, cad-

mium, nikkel en zink. Ter plaatse van peilbuis 39 is een lichte naftaleenverontreiniging en een matige 

nikkelverontreiniging geconstateerd. 

 

Ten westen van de onderzoekslocatie is in 2018 door Kragten een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd (rapportnummer: MIL 18.072, d.d. 17 juli 2018). Het mengmonster van de bovengrond  

nabij de onderzoeklocatie (MM04) is analytisch niet verontreinigd. Het grondwater ter plaatse (peilbuis 

25) is licht verontreinigd met barium. 

 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 

activiteiten op aangrenzende percelen. Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggen-

de percelen géén grensoverschrijdende verontreinigingen te verwachten zijn.  

 

 

9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

Op 29 november 2019 heeft de Staatssecretaris de geactualiseerde versie van het tijdelijk hande-

lingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie gepubliceerd waarin enkele 

nieuwe toepassingswaarden zijn opgenomen, waaronder voorlopige achtergrondwaarden. PFAS en 

PFOA zijn stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen worden al heel lang ge-

bruikt in industriële en andere processen. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen 

zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. De stoffen zijn persistent, mobiel en nauwelijks 

biologisch afbreekbaar. 

 

Op basis van de signaleringskaart PFAS (Sweco, 25-11-2019) bevinden zich binnen 1 kilometer van 

de onderzoekslocatie geen potentiële bronlocaties. In de rapportage wordt er van uitgegaan dat er 

vanuit bronlocaties geen noemenswaardige depositie heeft plaatsgevonden buiten een contour van  

100 meter (bronlocaties met lage verdachtheid) of 1 kilometer (bronlocaties met hoge verdachtheid). 

 

Met het nieuwe handelingskader is heel Nederland verdacht op het voorkomen van deze stoffen. Als 

bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toepassing 

elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onderzoek te 

doen naar PFAS. 

 

De onderzoekslocatie is gelegen binnen bodemfunctieklasse zone “Wonen”. De onderzoekslocatie is 

met betrekking tot zowel de boven- als ondergrond gelegen binnen de bodemkwaliteitszone "3. Zil-

verackers (ZA)”, van het gebied waarvoor de gemeente Veldhoven een “Bodemkwaliteitskaart Ge-

meente Veldhoven (2010-2015)” heeft opgesteld. Binnen deze zone kunnen verhoogde gehalten aan 

cadmium voorkomen. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 
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10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een hoge zwarte enkeerd-

grond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. 

De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Box-

tel. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt zich tussen ± 20,5 m +NAP tot 22 m 

+NAP (zie figuur 8). Het maaiveld bevindt zich gemiddeld op een hoogte van 23 a 24 meter +NAP, 

waardoor het grondwater zich ongeveer tussen 1,0 en 3,5 m -mv zou bevinden. Het water van het 

eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning 

van TNO in noordoostelijke richting. Uit eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de grondwater-

stand sterk afhankelijk is van de periode. Tijdens de zomer kan de grondwaterstand beneden de 5 m 

-mv uitkomen.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 

een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 

  
Figuur 8. Isohypsenkaart 
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11 TERREININSPECTIE 

 

Op 24 maart 2020 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bron-

nen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

 

Afgezien van de potentiële bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging, die in de voor-

gaande paragrafen zijn beschreven, zijn er tijdens de terreininspectie puinpaden, puinbermen en bo-

vengrondse tanks aangetroffen. Verder zijn op diverse panden asbest verdachte daken zonder re-

gengoot of verharding aangetroffen. Aangezien het potentiële bronnen voor bodemverontreiniging 

betreffen, wordt bodemonderzoek ter plaatse aanbevolen. 

 

Ter plaatse van deelgebied 3, ten zuidoosten van Roskam 35 is een partij grond aangetroffen, met 

betrekking tot deze partij zijn geen gegevens bekend. Opgemerkt wordt dat deze partij grond ter 

plaatse van een voormalige boomgaard is gelegen (bijlage 2a, nummer 3K). 
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12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

PartnersRO heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een historisch bodemon-

derzoek op de locatie Zilverackers te Veldhoven. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijzi-

ging, de herinrichting openbare ruimte, waaronder het stratenplan, de nieuwbouw en voorgenomen 

grondtransactie van uit te geven kavels. 

 

Uit voorgaande onderzoeken wordt voor niet verdachte locaties verwacht dat er incidenteel sterke 

verontreinigingen met metalen voor kunnen komen in het grondwater. In de grond worden geen ver-

ontreinigingen verwacht. 

 

De percelen die in gebruik zijn als agrarisch bouwland kunnen als grootschalig onverdacht worden 

aangemerkt. De percelen die bebouwd zijn met enkel een woonhuis met woonbestemming zijn niet 

verdacht voor bodemverontreiniging als onverdacht aangemerkt.  

 

Daarnaast zijn er verschillende deelgebieden waar wordt geadviseerd een diepgaander onderzoek uit 

te voeren op basis van het voormalige en huidige gebruik, de (voormalige) inrichting en / of voor-

gaande  onderzoeken. De voorgestelde onderzoeksstrategieën zijn opgenomen in tabel III. 

 
Tabel III   voorgestelde onderzoeksstrategieën 

 

Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeksstrategie 

Deelgebied 1 

1A Eindhovensebaan  5.230 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest ASB + ASF + CIV 

1B Noordelijke berm  

Eindhovensebaan 

950 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

 

1C Zuidelijke berm  

Eindhovensebaan 

950 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

 

1D Voormalige weg 2.520 m2 metalen, minerale olie, PAK VED-HE-NL (NEN 5740) 

1E Voormalige weg 1.430 m2 metalen, minerale olie, PAK VED-HE-NL (NEN 5740) 

1F Voormalige weg 1.050 m2 metalen, minerale olie, PAK VED-HE-NL (NEN 5740) 

1G Puinpad 990 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

 

1H Voormalig erf 8.600 m2 metalen, minerale olie, PAK VED-HE-NL (NEN 5740) 

1I 

1Ia 

1Ib 

Inspoelzone 

 

  

 

9 m 

9 m 

 

asbest 

asbest  

 

VED-HE-NL (NEN 5707)/ maatwerk 

VED-HE-NL (NEN 5707)/ maatwerk 

Deelgebied 2 

2A Antwerpsebaan (asfalt) 830 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest ASB + ASF + CIV 

2B Antwerpsebaan (klinkers) 250 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

2C Antwerpsebaan (puin) 800 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

2D Noordelijke berm  

Antwerpsebaan 

615 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

2E Zuidelijke berm  

Antwerpsebaan 

615 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 
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Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeksstrategie 

2F Voormalige weg 7.000 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

2G Voormalige weg 420 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

2H Puinpad 240 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

2I Puin sondervick 103 <10 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

2J Kassencomplex incl. woning 

(Antwerpsebaan 4) 

9.275 m2 OCB, PCB metalen, minerale olie, PAK, 

asbest 

VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

 

2K Boerenbond 

(Eindhovensebaan 1) 

7.800 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

2LA 

2LB 

2LC 

2LD 

2LE 

2LF 

2LG 

2LH 

2LI 

Loonbedrijf 

Wasplaats noord 

Wasplaats zuid 

Vm puinverharding 

Vm bg HBO tank 

Afgewerkte olie 3.000 L 

Tank diesel 

Tank onbekend 

Olie-vet afscheider 

(Eindhovensebaan 3) 

9.250 m2 

35 m2 

200 m2 

2.550 m2 

<10 m2 

<10 m2 

<10 m2 

<10 m2 

<10 m2 

metalen, minerale olie, PAK, asbest 

detergenten, minerale olie, aromaten 

detergenten, minerale olie, aromaten 

asbest 

minerale olie, aromaten 

minerale olie, aromaten, PAK 

minerale olie, aromaten 

minerale olie, aromaten 

detergenten, minerale olie, aromaten 

VED-HE-NL (NEN 5740) 

VEP (NEN 5740) 

VEP (NEN 5740) 

Halfv (NEN 5897) 

VEP (NEN 5740) 

VEP (NEN 5740) 

VEP 

VEP  

VEP-OO (NEN 5740) 

2MA 

2MB 

2MC 

2MD 

Voormalige erf 

Aangetroffen puin 

Sterke water verontreiniging 

Ondergr. Tank 

(Eindhovensebaan 11) 

4.600 m2 metalen, minerale olie, PAK 

asbest 

cadmium, zink 

minerale olie, aromaten 

VED-HE-NL (NEN 5740) 

VED-HE-NL (NEN 5707) 

NAD/ Maatwerk 

VEP-OO (NEN 5740) 

2NA 

2NB 

Voormalig erf 

inspoelzone 

3.940 m2 

6 m 

metalen, minerale olie, PAK 

asbest 

VED-HE-NL (NEN 5740) 

VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

2OA 

2OB 

2OC 

2OD 

2OF 

2OG 

2OH 

2OI 

Voormalig erf 

Ondergr. HBO tank 3.000 L 

Bovengr. Dieseltank 600 L 

Puin 

Inspoelzone west-oost 

Inspoelzone west-west 

Inspoelzone oost-oost 

Inspoelzone oost-west 

(Eindhovensebaan 15) 

5.575 m2 

<10 m2 

<10 m2 

25 m2 

20 m 

20 m 

30 m 

40 m 

metalen, minerale olie, PAK, asbest 

minerale olie, aromaten 

minerale olie, aromaten 

asbest 

asbest 

asbest 

asbest 

asbest 

VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

VEP-OO 

VEP 

Halfv. (NEN 5897) 

VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

2PA 

2PB 

2PC 

Kassencomplex 

Tanks 

Puin 

3,9 ha 

250 m2 

680 m2 

metalen, minerale olie, PAK, OCB, asbest 

minerale olie, aromaten 

asbest 

VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

VEP 

VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

2QA 

2QB 

2QC 

2QD 

2QE

/F 

2QG 

2QH 

2QI 

Roskam 38-40 

Inspoelzone 

Puinpad 

Ondergr. Dieseltank 5.000L 

2 compartimententank witte en 

rode diesel 10.000L 

Olie vet afscheider 

Wasplaats 

Asbestdumping 

8.500 m2 

40 m 

125 m2 

<10 m2 

 

<10 m2 

<10 m2 

100 m2 

300 m2 

metalen, minerale olie, PAK 

asbest 

asbest 

minerale olie, aromaten 

 

minerale olie, aromaten 

detergenten, minerale olie, aromaten 

detergenten, minerale olie, aromaten 

asbest 

VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

Halfv. (NEN 5897) 

VEP-OO 

 

VEP 

VEP-OO 

VEP 

VED-HE-NL (NEN 5707) 

2R Roskam 36 

Asbestverontreiniging 

465 m2 asbest VED-HE-NL (NEN 5707) 

2S Voormalige bebouwing  6.390 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL  

2TA 

2TB 

2TC 

2TD 

2TE 

Roskam 22 

Ondergr. HBO tank 12.000 L 

Ondergr. HBO tank 3.000 L 

Ondergr. diesel tank 5.000 L 

Afgewerkte olie 400 L 

2.830 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest 

minerale olie, aromaten 

minerale olie, aromaten 

minerale olie, aromaten 

minerale olie, aromaten, PAK 

VED-HE-NL  

VEP-OO 

VEP-OO 

VEP-OO 

VEP 

2UA Inspoelzone noord 9 m asbest VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 
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Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeksstrategie 

2UB Inspoelzone zuid 9 m asbest VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

2V Sondervick 93 

Eindsituatieonderzoek 

 

3.490 m2 

  

NUL 

Deelgebied 3 

3A Roskam (asfalt) 1.840 m2  ASB + ASF + CIV 

3B Noordelijke berm Roskam 525 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

3C Zuidelijke berm Roskam 525 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

3D Voormalige wegen 2.470 meter  8.645 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-L 

3E Voormalige boomgaard 10,9 ha OCB VED-HE-NL (NEN 5740) 

3F Voormalige boomgaard 6.080 m2 OCB VED-HE-NL (NEN 5740) 

3G Voormalige boomgaard 3.800 m2 OCB VED-HE-NL (NEN 5740) 

3HA 

3HB 

3HC 

Schooterweg 60 

Inkaderen sterke verontreiniging 

inspoelzone 

6.150 m2 

300 m2 

8 m 

asbest tpv boringen vm. 14 en 16 

koper, zink, lood PAK 

asbest 

VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

NAD/ maatwerk 

VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

3IA 

3IB 

3IC 

Roskam 39  

Inspoelzone west 

Inspoelzone oost 

 

9 m 

3 m 

 

asbest 

asbest 

 

VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

3J Inspoelzone 7 m asbest VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

3K Partij grond (gelegen op voorma-

lige boomgaard) 

 OCB AP04 

3L Matige grondwater  

verontreiniging 

1.500 m2 nikkel NAD/ maatwerk 

Deelgebied 4 

4A Voormalige weg 2.785 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

4B Voormalige weg 5.200 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

4CA 

4CB 

4CC 

Erf 

Inspoelzone noord 

Inspoelzone zuid 

5.100 m2 

40 m 

60 m 

metalen, minerale olie, PAK, asbest 

asbest 

asbest 

VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

VED-HE-NL/ maatwerk (NEN 5707) 

Deelgebied 5 

5A Voormalige weg 3.520 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

Deelgebied 6 

6A Voormalige weg 700 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

6B Voormalig erf 2.260 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest VED-HE-NL (NEN 5740 + 5707) 

 
Onderzoeksstrategieën volgens NEN 5740/ NEN 5707 / NEN 5897 / NTA 5755: 

ONV-NL : Onverdacht, niet lijnvormig 

ONV-GR : Grootschalig onverdacht 

VEP : Verdacht, plaatselijke bodembelasting, uitgezonderd ondergrondse opslagtanks 

VEP-OO : Verdacht, plaatselijke bodembelasting, één of meer ondergrondse opslagtank(s) 

VED-HE-NL: Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging, niet lijnvormig 

NUL : Nulsituatie 

CIV+ASF :  Civieltechnisch onderzoek + asfaltonderzoek 

AP04 :  Partijkeuring 

Halfv. : Halfverharding 

NAD :  nader bodemonderzoek 
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Op basis van het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger-

species” blijkt, dat vooralsnog heel Nederland (voornamelijk de bovengrond) als “verdacht” gebied 
wordt gekenmerkt met betrekking tot de parametergroep PFAS. Verwacht wordt, dat er verspreid over 

de onderzoekslocatie gelijke gehalten van dit PFAS voorkomen. PFAS komt diffuus in Nederland 

voor. Dit betekent echter niet dat alle locaties per definitie verdacht zijn op PFAS bóven de toetsnorm. 

 

Uit het vooronderzoek concludeert Econsultancy dat atmosferische depositie de enige (beperkte) 

bron van PFAS-verontreiniging op het de locatie kan zijn. Van atmosferische depositie is bekend dat 

dit tot beperkt verhoogde PFAS-gehaltes in bodem en water kan leiden. 

 

Algemeen 

Econsultancy adviseert om te onderzoeken locaties zo vroeg mogelijk in het proces te onderzoeken, 

zodat duidelijkheid  bestaat omtrent de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.  

 

Voor de onverdachte locaties kan worden gesteld dat deze in de planfase niet direct onderzocht die-

nen te worden, maar voor de grondtransactie en realisatie van opstallen zal onderzoek in een latere 

fase wel noodzakelijk zijn. 

 

 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 20 augustus 2020 
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Bijlage 3 Overzicht percelen, maaiveldhoogtes en coördinaten 
 
 

Perceelnummer Oppervlakte 
(m2) 

Hoogte  
(m + NAP) 

Coördinaten 

C, 3738 25.540 22,5 X: 154.230 
Y: 380.630 

C, 3739 (ged.) 2.613 23,5 X: 154.210 
Y: 380.450 

G, 306  14.420 23,5 X: 154.120 
Y: 380.465 

G, 305 1.745 24,0 X: 154.045 
Y: 380.470 

C, 3449 10.907 23,5 X: 154.410 
Y: 380.490 

C, 3758 12.745 24,0 X: 154.475 
Y: 380.520 

C, 3757 22.995 24,0 X: 154.590 
Y: 380.520 

C, 4409 12.421 23,5 X: 154.485 
Y: 380.675 

C, 4410 2.261 23,5 X: 154.550 
Y: 380.715 

C, 4862 2.947 23,0 X: 154.590 
Y: 380.660 

C, 4861 3.399 23,0 X: 154.585 
Y: 380.630 

C, 3960 622 23,0 X: 154.640 
Y: 380.635 

C, 3591 910 23,0 X: 154.670 
Y: 380.610 

C, 3284 1.015 23,0 X: 154.685 
Y: 380.595 

C, 3285 1.020 23,0 X: 154.680 
Y: 380.570 

C, 3592 1.015 23,0 X: 154.690 
Y: 380.570 

C, 3593 800 23,0 X: 154.720 
Y: 380.530 

C, 3111 1.500 23,0 X: 154.750 
Y: 380.500 

C, 3742 235 23,0 X: 154.730 
Y: 380.485 

C, 4350 3.011 22,5 X: 154.780 
Y: 380.475 

C, 4349 154 22,5 X: 154.785 
Y: 380.460 

C, 3908 1.078 22,5 X: 154.790 
Y: 380.445 

C, 4793 14.546 23,0 X: 154.635 
Y: 380.540 

C, 4794 4.704 23,0 X: 154.655 
Y: 380.470 

C, 4790 (ged.) 6.550 24,0 X: 154.350 
Y: 380.420 

C, 3762 (ged.) 12.107 24,5 X: 153.865 
Y: 380.365 

C, 3788 (ged.) 818 24,5 X: 153.935 
Y: 380.180 
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C, 3789 (ged.) 6.133 24,5 X: 153.990 

Y: 380.165 

C, 3700 5.890 24,5 X: 153.965 
Y: 380.360 

C, 3271 2.825 24,5 X: 154.045 
Y: 380.385 

C, 3292 47.535 24,0 X: 154.175 
Y: 380.250 

C, 3761 3.275 24,0 X: 154.220 
Y: 380.330 

C, 4731 3.565 24,5 X: 154.215 
Y: 380.390 

C, 4732 6.901 24,0 X: 154.250 
Y: 380.315 

C, 4308 3.665 25,0 X: 154.210 
Y: 380.385 

C, 4342 5.613 24,0 X: 154.290 
Y: 380.290 

C, 4341 1.300 24,0 X: 154.280 
Y: 380.390 

C, 3524 490 22,0 X: 154.305 
Y: 380.400 

C, 3525 1.530 24,5 X: 154.325 
Y: 380.390 

C, 3528 4.157 24,5 X: 154.385 
Y: 380.320 

C, 3526 1.135 24,0 X: 154.350 
Y: 380.375 

C, 3527 575 24,0 X: 154.365 
Y: 380.390 

C, 4338 1.240 24,0 X: 154.385 
Y: 380.395 

C, 4337 9.110 24,0 X: 154.440 
Y: 380.380 

C, 3756 7.965 23,5 X: 154.520 
Y: 380.360 

C, 3754 7.000 23,5 X: 154.190 
Y: 380.170 

C, 3554 9.463 23,5 X: 154.660 
Y: 380.390 

C, 3115 440 22,5 X: 154.770 
Y: 380.405 

C, 3964 22.900 23,0 X: 154.650 
Y: 380.285 

C, 3862 720 23,0 X: 154.800 
Y: 380.405 

C, 3386 416 22,5 X: 154.815 
Y: 380.390 

C, 4509 (ged.) 221 23,0 X: 154.810 
Y: 380.370 

C, 4510 800 22,5 X: 154.760 
Y: 380.350 

C, 3411 (ged.) 1.146 22,5 X: 154.800 
Y: 380.350 

C, 3413 (ged.) 3.907 22,5 X: 154.730 
Y: 380.315 

C, 3962 943 24,5 X: 154.790 
Y: 380.290 
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C, 3825 1.685 22.5 X: 154.835 

Y: 380.300 

C, 3824 280 22.5 X: 154.860 
Y: 380.315 

C, 3880 (ged.) 2.314 22,5 X: 154.800 
Y: 380.245 

C, 3188 850 23,0 X: 154.820 
Y: 380.215 

C, 3298 1.515 23,5 X: 154.785 
Y: 380.195 

C, 3963 5.192 23,0 X: 154.700 
Y: 380.245 

C, 3297 2.705 23,0 X: 154.750 
Y: 380.180 

C, 4622 1.865 23,5 X: 154.700 
Y: 380.160 

C, 4621 2.945 23,0 X: 154.670 
Y: 380.200 

C, 4424 5.862 23,5 X: 154.605 
Y: 380.180 

C, 4103 1.153 23,5 X: 154.690 
Y: 380.165 

C, 4425 335 23,5 X: 154.680 
Y: 380.130 

C, 4426 35 23,5 X: 154.670 
Y: 380.130 

C, 4427 6.380 23,5 X: 154.625 
Y: 380.105 

C, 3956 14.462 24,5 X: 154.535 
Y: 380.120 

C, 3820 678 24,5 X: 154.520 
Y: 380.050 

C, 3474 958 24,5 X: 154.535 
Y: 380.025 

C, 3753 1.550 24,5 X: 154.515 
Y: 380.020 

C, 4599 233 24,5 X: 154.480 
Y: 380.010 

C, 4598 3.480 24,5 
 

X: 154.460 
Y: 380.045 

C, 3535 2.177 24,5 X: 154.445 
Y: 379.010 

C, 3368 835 24,5 
 

X: 154.455 
Y: 379.970 

C, 4792 15 24,0 X: 154.445 
Y: 379.955 

C, 4791 (ged.) 3.360 24,0 X: 154.395 
Y: 380.010 

C, 4880 (ged.) 4.977 24,5 X: 154.370 
Y: 380.035 

C, 3955 10.000 23,5 X: 154.480 
Y: 380.180 

C, 3639 15.325 23,0 X: 154.440 
Y: 380.220 

C, 3863 4.868 23,0 X: 154.745 
Y: 380.150 

C, 4617 136 22,5 
 

X: 154.850 
Y: 380.270 
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C, 4618 147 22,5 X: 154.885 

Y: 380.190 

C, 4882 1.190 22,5 X: 154.875 
Y: 380.205 

C, 4883 2.300 22,5 X: 154.830 
Y: 380.185 

C, 3410 (ged.) 4.281 22,5 X: 154.850 
Y: 380.140 

C, 3576 2.618 22,5 X: 154.860 
Y: 380.100 

C, 4428 (ged.) 704 23,0 X: 154.915 
Y: 380.040 

C, 4429 (ged.) 227 23,0 X: 154.930 
Y: 380.005 

C, 4430  6.540 24,0 X: 154.840 
Y: 379.985 

C, 3381 (ged.) 2.099 23,0 X: 154.890 
Y: 379.960 

C, 3382 (ged.) 43 23,0 X: 154.935 
Y: 379.945 

C, 3383 (ged.) 160 23,0 X: 154.950 
Y: 379.935 

C, 3385 208 24,0 X: 154.880 
Y: 379.910 

C, 3384 (ged.) 1.787 23,0 X: 154.915 
Y: 379.905 

C, 4412 (ged.) 6.664 22,5 X: 154.925 
Y: 379.875 

C, 4615 325 23,0 X: 154.955 
Y: 379.820 

C, 3925 16.135 23,0 X: 154.920 
Y: 379.790 

C, 4512 2.840 23,5 X: 154.960 
Y: 379.925 

C, 4511  1.995 23,0 X: 155.030 
Y: 379.745 

C, 3872 (ged.) 1.395 23,0 X: 155.075 
Y: 379.750 

C, 4423 5.248 22,5 X: 155.130 
Y: 379.675 

C, 4161 332 22,5 X: 155.165 
Y: 379.695 

C, 3364 110 22,5 X: 155.175 
Y: 379.685 

C, 4422 4.955 23,0 X: 154.975 
Y: 379.665 

C, 3204 8.610 23,5 X: 154.890 
Y: 379.665 

C, 3438 20.650 24,0 X: 154.780 
Y: 379.670 

C, 3702 4.950 24,0 X: 154.640 
Y: 379.700 

C, 1265 3.590 24,0 X: 154.660 
Y: 379.620 

C, 3701 3.610 24,0 X: 154.620 
Y: 379.600 

C, 3213 19.330 24,0 X: 154.530 
Y: 379.650 
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C, 3214 (ged.) 25.829 23,5 X: 154.460 
Y: 379.600 

C, 3215 (ged.) 6.667 24,5 X: 154.345 
Y: 379.580 

C, 4434 (ged.) 2.462 24,5 X: 154.335 
Y: 379.455 

C, 4868 (ged.) 9.751 24,5 X: 154.250 
Y: 379.630 

C, 3293 10.090 23,5 X: 154.405  
Y: 379.750 

C, 3835 14.408 24,0 X: 154.475  
Y: 379.775 

C, 3834 2.810 24,0 X: 154.465 
Y: 379.890 

C, 4356 24.529 24,5 X: 154.605 
Y: 379.845 

C, 4355 7.000 24,5 X: 154.550 
Y: 379.960 

C, 4411 46.960 23,0 X: 154.765 
Y: 379.810 

C, 3224 19.800 23,5 X: 154.640 
Y: 380.000 

C, 3389 12.235 23,0 X: 154.745 
Y: 380.055 

C, 3319 3.640 23,0 X: 154.765 
Y: 380.090 

C, 3379 3.971 23,0 X: 154.785 
Y: 380.120 

C, 4398 1.774 23,5 X: 154.755 
Y: 379.590 

C, 4416 (ged.) 12.344 24,5 X: 153.685  
Y: 379.870 

C, 4432 (ged.) 19.890 24,0 X: 153.845 
Y: 379.700 

C, 3706  27.720 23,5 X: 153.850 
Y: 379.755 

G, 798 13.737 23,0 X: 153.725 
Y: 379.330 

G, 796 1.504 22,5 X: 153.890 
Y: 379.380 

G, 170  7.411 23,0 X: 154.195 
Y: 379.190 
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SAMENVATTING 

De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door voorgenomen aankoop/verkoop 
van het perceel. 
 
Op de locatie zijn twee verdachte locaties gelegen, namelijk: 

• Ondergrondse 5.000 liter HBO tank, welke gesaneerd is door afvulling met zand; 
welke onderzocht dient te worden volgens de onderzoeksstrategie voor een verdachte 
locatie met één ondergrondse opslagtank (VEP-OO). De locatie is verdacht 
verontreinigd te zijn met minerale olie en vluchtige aromaten; 

• Stapel- c.q. bezinkput; welke onderzocht dient te worden volgens de 
onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting 
met een duidelijke verontreinigingskern (VEP). De locatie is verdacht verontreinigd te 
zijn met diverse stoffen. 

 
Het overige terrein kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden 
beschouwd. De hypothese voor het overige terrein luidt dan ook: De locatie is 

onverdacht. Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Overig terrein 
Zintuiglijk zijn geen afwijkingen waargenomen. 
 
Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat: 

• De zowel boven- als ondergrond niet verontreinigd is; 

• Het grondwater licht verontreinigd is met barium, cadmium, nikkel en zink. 
 
De hypothese "de locatie is onverdacht" dient verworpen te worden. Op basis van de 
Wet bodembescherming is voor de lichte verontreiniging van barium, cadmium, nikkel en 
zink in het grondwater geen aanvullend en/of nader onderzoek noodzakelijk.  
 
Gesaneerde 5.000 liter ondergrondse HBO tank 
Zintuiglijk is in de grond, ter plaatse van de ondergrondse HBO tank, in de boringen 101 
en 15 (100-150 cm-mv) een bijmenging met sporen puin aangetroffen. 
 
Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat: 

• De ondergrond niet verontreinigd is; 

• Het grondwater niet verontreinigd is. 
 
De hypothese “verdachte locatie met één ondergrondse opslagtank” dient op basis van de 
analyseresultaten verworpen te worden.  
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Stapel- c.q. bezinkput 
Zintuiglijk zijn geen afwijkingen waargenomen. 
 
Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat: 

• De ondergrond niet verontreinigd is; 

• Het grondwater licht verontreinigd is met barium, cadmium en nikkel. 
 
De hypothese “verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 
verontreinigingskern” dient op basis van de analyseresultaten aangenomen te worden. Op 
basis van de Wet bodembescherming is geen aanvullend en/of nader onderzoek 
noodzakelijk. 
 
Ons in ziens bestaat eer geen belemmering voor het toekomstige/ huidige gebruik van het 
terrein. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van gemeente Veldhoven (de heer S. de Graaf) is door Van Vleuten Consult 
bv een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 verricht ter plaatse van 
Eindhovensebaan 11 te Veldhoven. 
 
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie C, nummer 4308. Het te 
onderzoeken oppervlak bedraagt circa 3665 m². 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door voorgenomen aankoop/verkoop 
van het perceel. 
 
Op de locatie zijn twee verdachte locaties gelegen, namelijk: 

• Ondergrondse 5.000 liter HBO tank, welke gesaneerd is door afvulling met zand; 
welke onderzocht dient te worden volgens de onderzoeksstrategie voor een verdachte 
locatie met één ondergrondse opslagtank (VEP-OO). De locatie is verdacht 
verontreinigd te zijn met minerale olie en vluchtige aromaten; 

• Stapel- c.q. bezinkput; welke onderzocht dient te worden volgens de 
onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting 
met een duidelijke verontreinigingskern (VEP). De locatie is verdacht verontreinigd te 
zijn met diverse stoffen. 

 
Het overige terrein kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden 
beschouwd. De hypothese voor het overige terrein luidt dan ook: De locatie is 

onverdacht. Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Indien in geen van de onderzochte monsters één der onderzochte stoffen boven de 
achtergrond- of streefwaarde van de toetsingstabel uit de Circulaire Bodemsanering 2009 
of uit het Besluit Bodemkwaliteit wordt aangetroffen, wordt de hypothese aangenomen. 
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. In deze rapportage worden de resultaten van 
het bodemonderzoek beschreven. 
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2 GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE 

2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

De afbakening van de onderzoekslocatie wordt gevormd door de grenzen van de door de 
opdrachtgever aangegeven locatie. De locatie is kadastraal bekend als gemeente 
Veldhoven, sectie C, nummer 4308. Het te onderzoeken oppervlak bedraagt circa 3665 
m². Ten tijde van de veldwerkzaamheden was de onderzoekslocatie in gebruik voor 
woondoeleinden. De onderzoekslocatie was deels verhard met klinkers (oprit) en deels 
onverhard en in gebruik als siertuin.  

2.2 Bodemopbouw 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is, op basis van de gegevens van de 
grondwaterkaart Centrale Slenk (Oost-Brabant) van de Dienst grondwaterverkenning TNO, 
als volgt te beschrijven: 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
diepte (m-mv) omschrijving 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
0 - 3 Deklaag, bestaande uit de Form. v. Boxtel, voornamelijk grof zand 

met leem- en kleilaagjes 
3 - 33 Eerste watervoerende pakket, Formatie van Sterksel, uiterst grof 

tot middel grof min of meer grindhoudende zanden 
33 - 75 Scheidende laag, Kiezeloöliet Formatie en Formatie van Kedichem, 

fijne tot grove grindhoudende zanden, afgewisseld door klei- en 
bruinkoollagen 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerende pakket is noordwestelijk.  

Op de onderzoekslocatie is geen oppervlaktewater aanwezig. De onderzoekslocatie is niet 
gesitueerd in een grondwaterbeschermingsgebied. Het grondwater onder de 
onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.  

2.3 Vooronderzoek 

Ten behoeve van onderhavig bodemonderzoek is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd 
conform de NEN 5725. Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd: 

• Gemeente archief (gemeente Veldhoven); 

• Bodemloket; 

• Locatie bezoek. 

 

Gemeente archief 

Ten tijde van de uitvoer van het verkennend bodemonderzoek zijn er geen historische 
bodembedreigende activiteiten bekend van de onderzoekslocaties en of in de omgeving 
van de onderzoekslocatie. 
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Voor zover bekend zijn er geen eerdere bodemonderzoeken uitgevoerd op de percelen en 
in de omgeving van beide percelen. 
 
Wel is in het archief bij de gemeente Veldhoven het onderstaande bekend wat betreft een 
ondergrondse tank op de onderzoekslocatie: 
 
Tanklocatie 

De tanklocatie is bekend onder de naam: TT086100067 

De tanklocatie staat geregistreerd op het volgende adres: Eindhovensebaan 11 

Bodemverontreiniging: Nee 

Op de locatie bevinden zich de volgende tanks: 

Inhoud (liter) Omschrijving Gesaneerd Saneringsdatum Kiwa Saneringswijze 

5.000 HBO Ja   Afgevuld met zand 

 
Binnen een straal van 50 meter rondom de Eindhovensebaan 11 zijn op het moment van 
het schrijven van dit rapport geen historische bodembedreigende activiteiten bekend. De 
volgende bodemonderzoeken, binnen een straal van 50 meter rond de onderzoekslocatie, 
zijn geregistreerd bij de gemeente Veldhoven: 
 
‘Eindhovensebaan ong. (C 3103)' NEN5740 onderzoek 

Rapport code 
Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

AA086100618 Eindhovensebaan (C 3103) - 06-03-2006 

Conclusie: 

De kwaliteit van de grond is onbekend. 

Het grondwater is niet onderzocht. 

De locatie heeft de beoordeling niet ernstig, licht tot matig verontreinigd gekregen en is voldoende onderzocht. 

 
‘Eindhovensebaan (Antwerpsebaan, Roskam, Koppelenweg)' NEN5740 onderzoek 

Rapport code 
Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

onbekend Eindhovensebaan (Antwerpsebaan, Roskam, 
Koppelenweg) 

- 28-12-2005 

Conclusie: 

De grond is sterk verontreinigd. 

Het grondwater is niet onderzocht. 

De locatie heeft de beoordeling sterk verontreinigd gekregen en dient aanvullend onderzocht te worden. 
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‘Eindhovensebaan (Antwerpsebaan, Roskam, Koppelenweg)' aanvullend rapport 

Rapport code 
Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

onbekend Eindhovensebaan (Antwerpsebaan, Roskam, 
Koppelenweg) 

- 12-01-2006 

Conclusie: 

De kwaliteit van de grond is onbekend. 

Het grondwater is matig verontreinigd. 

De locatie heeft de beoordeling niet ernstig, licht tot matig verontreinigd gekregen en is voldoende onderzocht. 

 
Uit de gegevens van het gemeente archief komt naar voren dat, binnen een straal van 50 
meter rond de onderzoekslocatie, de volgende ondergrondse tank is geregistreerd: 
 
Tanklocatie 

De tanklocatie is bekend onder de naam: TT086100068 

De tanklocatie staat geregistreerd op het volgende adres: Eindhovensebaan 13 

Bodemverontreiniging: Nee 

Op de locatie bevinden zich de volgende tanks: 

Inhoud (in liters) Omschrijving Gesaneerd Saneringsdatum Kiwa Saneringswijze 

5.000 HBO ja   Afgevuld met zand 

 

Bodemloket 
Bij Bodemloket zijn de volgende gegevens bekend van de onderzoekslocatie: 
 
Eindhovensebaan 11 (NB086100759) 
Op de locatie is mogelijk een ondergrondse HBO tank aanwezig of geweest. 
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende gegevens bekend bij 
Bodemloket: 
 
Eindhovensebaan 13 (NB086100760) 
Op de locatie is mogelijk een ondergrondse HBO tank aanwezig of geweest. 
 
Eindhovensebaan 15 (NB086100761) 
Op de locatie is mogelijk een ondergrondse HBO tank aanwezig of geweest. 
 
Locatie bezoek 

Uit het locatie bezoek is naar voren gekomen dat de onderzoekslocatie in gebruik als 
woondoeleinden en siertuin. De oprit is verhard met klinkers. Op de oprit, aan de 
voorzijde van de woning, is een ondergrondse 5.000 liter HBO tank gelegen. Aan de 
achterzijde van de woning is een put gesitueerd, welke niet meer in gebruik is. 
Vermoedelijk is de put in het verleden in gebruik geweest als stapel- c.q. bezinkput. 
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De naastgelegen percelen hebben de bestemming: 
 Bestemming/ gebruik 

Noord Openbare weg ‘Eindhovensebaan’ 

Oost Klinkerpad 

Zuid  Weiland 

West Bebouwing 

 
Conclusie vooronderzoek 

De onderzoekslocatie (overig terrein) kan op basis van bovenstaande informatie als 
onverdacht worden beschouwd met uitzondering van de ondergrondse HBO tank en de 
stapel- c.q. bezinkput. 
 
De ondergrondse gesaneerde HBO tank dient onderzocht te worden conform de 
onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één ondergrondse opslagtank (VEP-
OO). De locatie is verdacht verontreinigd te zijn met minerale olie en vluchtige aromaten. 
 
Ter plaatse van de stapel- c.q. bezinkput geldt de onderzoeksstrategie voor een verdachte 
locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP). 
De locatie is verdacht verontreinigd te zijn met diverse stoffen. 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn 
voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek'. Van 
Vleuten Consult bv heeft geen enkele relatie, zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de BRL 
SIKB 2000, met de eigenaar van de onderzoekslocatie(s). De veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd door de heer M. Schalkx welke in dit kader geregistreerd bij Agentschap NL en 
verantwoordelijk voor het uitgevoerde veldwerk.  

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn op 11 november 2011 uitgevoerd door de heer M. Schalkx 
van Van Vleuten Consult bv. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van de 
boringen en de peilbuizen, alsmede de bemonstering van de grond. De peilbuis is na één 
week rusttijd, op 18 november 2011 bemonsterd door de heer M. Schalkx van Van 
Vleuten Consult bv. 

Tijdens het veldwerk is geen asbest op of in de bodem waargenomen, de locatie hoeft 
niet verder te worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest. 

Het aantal boringen en peilbuizen is verder uitgewerkt in de volgende tabel. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Overig terrein: 
3 boringen (01 t/m 03) tot ca. 200 cm-mv 
11 boringen (04 t/m 14) tot ca. 50 cm-mv 
 
Gesaneerde ondergrondse HBO tank*: 
1 boring (15) tot 300 cm-mv 
 
 

Overig terrein: 
100 filterstelling 500-600 cm-mv 
 
 
Ondergrondse HBO tank: 
101 filterstelling 500-600 cm-mv 
  
Stapel- c.q. bezinkput: 
102 filterstelling 500-600 cm-mv 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
*Doordat de ondergrondse tank in het verleden al gesaneerd is, bleek het leidingwerk, het 

ontluchtings- en vulpunt ook al verwijderd te zijn. Hierdoor zijn er geen boringen geplaatst nabij het 

leidingwerk, het ontluchtings- en vulpunt.  
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Veldmetingen 

Bij bemonstering van de peilbuizen zijn de volgende veldwaarnemingen gedaan.  

Code Plaatsings-

datum 

Bemonste-

ringsdatum 

Filterstelling 

(in cm-mv) 

Grondwater- 

stand  

(cm-mv) 

Zuurgraad pH Geleidbaar-

heid EGV 

(µS/cm) 

Temperatuur 

(°C) 

100 11-11-2011 18-11-2011 500-600 460 5,6 470 11,1 

101 11-11-2011 18-11-2011 500-600 495 5,89 270 12,6 

102 11-11-2011 18-11-2011 500-600 475 5,48 760 10,9 

In het grondwater zijn geen afwijkingen waargenomen die kunnen duiden op een 
verontreiniging. De aangetroffen waarden zijn normaal voor het gebied waar de 
onderzoekslocatie zich bevindt. 

Het bij de grondboringen vrijgekomen materiaal is zintuiglijk beoordeeld en beschreven. De 
boorprofielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

Algemeen 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories te Rotterdam. Dit is 
een 'Raad voor Accreditatie testlaboratorium'. Voor de toegepaste analysemethodieken 
wordt verwezen naar de website van www.rva.nl. De toegepaste analysemethodieken 
kunnen worden gevonden op www.vleuten-milieu.nl onder het kopje downloads. 

Chemische analyses bodemonderzoek 
De onderstaande monster(s) zijn ter analyse aangeboden. De geanalyseerde 
(meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt: 

Overig terrein 

Monster Samenstelling/ traject (cm-mv) Analyse 

MB1 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (4-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (8-50) 08 (0-50) Standaard pakket grond* 

MB2 02 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 100 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) Standaard pakket grond* 

MO1 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150)  
02 (150-200) 03 (50-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 

Standaard pakket grond* 

100-1 100 (500-600) Standaard pakket grondwater** 

* Standaard (STAP1) pakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

      nikkel, zink), PAK-totaal (10 van VROM),  som PCB(7), minerale olie, lutum en organische stof. 

** Standaard (STAPW) pakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel, zink), vluchtige aromaten, gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie. 
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Gesaneerde 5.000 liter ondergrondse HBO tank 

Monster Samenstelling/ traject (cm-mv) Analyse 

MO2 (steekbus) 101 (230-250) Minerale olie en vluchtige aromaten* 

MO3 (steekbus) 15 (230-250) Minerale olie en vluchtige aromaten* 

101-1 101 (500-600) Minerale olie en vluchtige aromaten 

* inclusief lutum en organische stof 

 

Stapel- c.q. bezinkput 

Monster Samenstelling/ traject (cm-mv) Analyse 

MO4 102 (100-150) Standaard pakket grond* 

102-1 102 (500-600) Standaard pakket grondwater** 

* Standaard (STAP1) pakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

      nikkel, zink), PAK-totaal (10 van VROM),  som PCB(7), minerale olie, lutum en organische stof. 

** Standaard (STAPW) pakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel, zink), vluchtige aromaten, gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie. 
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4 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 1. De bodem is tot de geboorde 
einddiepte globaal als volgt opgebouwd: 

0,0 – 3,5 m-mv : Zeer fijn zand, zwak siltig (donkerbruin tot licht witgrijs); 
 3,5 – 4,5 m-mv : Zeer fijn zand, zwak siltig, laagjes leem (lichtgrijs); 
 4,5 – 5,0 m-mv : Matig zandige leem, zwak roethoudend (licht oranjegrijs); 
 5,0 – 5,5 m-mv : Leem (lichtgrijs); 
 5,5 – 6,0 m-mv : Matig fijn zand, zwak siltig (lichtgrijs). 

 
Zintuiglijk de volgende afwijkingen waargenomen: 
Boring Diepte (in cm-mv) Zintuiglijke waarneming  

101 100-150 Sporen puin 

15 100-150 Sporen puin 

4.2 Chemische analyses 

Toetsing 

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire 
bodemsanering 2009 (Staatscourant 7 april 2009, Nr. 67, in werking per 01-04-2009) en 
aan de vermelde toetsingswaarden voor de achtergrondwaarde uit het Besluit 
Bodemkwaliteit (Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247). (www.Senternovem.nl). 
 
Bij de beoordeling van de analyseresultaten van de grond(meng)- en grondwatermonsters 
is de volgende terminologie aangehouden: 

• géén verhoogd(e) gehalte/concentratie: kleiner of gelijk aan de landelijke 
achtergrondwaarde (grond) of de streefwaarde (grondwater); 

• licht verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan de landelijke 
achtergrondwaarde, maar kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 
achtergrond- en interventiewaarde (grond) of groter dan de streefwaarde, maar 
kleiner dan de tussenwaarde (grondwater); 

• matig verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan het gemiddelde van de 
achtergrond- en interventiewaarde (grond) of tussenwaarde (grondwater), maar 
kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 

• sterk verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan de interventiewaarde. 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen 
aanwezig zijn in een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde (bij grondwater 
streefwaarde). Overschrijding van de tussenwaarde houdt in dat er een vermoeden van 
ernstige bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden 
uitgevoerd. 
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Als voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 
100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd. 
 
Resultaten chemische analyses 
In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De 
achtergrondwaarde, het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en de 
interventiewaarden van de grond zijn aangepast aan de in de monsters bepaalde 
organische stof- en lutumpercentages (zie bijlage 2). De resultaten van de chemische 
analyses van de genomen monsters zijn opgenomen in bijlage 3 en samengevat in de 
navolgende tabellen. 
 
Legenda behorende bij de tabellen voor grondmonsters: 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire 

Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, 

Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden 

van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De 

gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 

**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 

-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 

achtergrondwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan 

de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode MB11 MB22 MO13 

droge stof(gew.-%) 88.5 -- 88.7 -- 91.4 -- 
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS) 2.1 -- 2.8 -- 0.9 -- 
lutum (bodem)(% vd DS) 5.5 -- 5.4 -- 6.3 -- 
    
METALEN 

barium+ <20  <20  <20  
cadmium <0.35  <0.35  <0.35  
kobalt <3  <3  <3  
koper <10  <10  <10  
kwik <0.10  <0.10  <0.10  
lood 16  20  <13  
molybdeen <1.5  <1.5  <1.5  
nikkel <5  <5  <5  
zink 27  <20  <20  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0.15  0.17  0.07  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.9 a 4.9  4.9 a 

    
MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  

Monstercode en monstertraject 
1  11729354-001     MB1 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (4-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (8-50) 08 (0-50) 
2  11729354-002     MB2 02 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 100 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 
3  11729354-003     MO1 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-200)  

                           03 (50-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MO21 MO32 MO43 

droge stof(gew.-%) 90.9 -- 86.6 -- 83.7 -- 
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS) <0.5 -- 0.9 -- 1.4 -- 
lutum (bodem)(% vd DS) 7.5 -- 8.1 -- 4.3 -- 
    
METALEN 

barium+ -  -  27  
cadmium -  -  <0.35  
kobalt -  -  5.1  
koper -  -  <10  
kwik -  -  <0.10  
lood -  -  <13  
molybdeen -  -  <1.5  
nikkel -  -  7.2  
zink -  -  <20  
    
VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen <0.05  <0.05  -  
tolueen <0.05  <0.05  -  
ethylbenzeen <0.05  <0.05  -  
xylenen (0.7 factor) 0.105 a 0.105 a -  
totaal BTEX (0.7 factor) 0.21 -- 0.21 -- -  
naftaleen <0.1 -- <0.1 -- -  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) -  -  0.07  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) -  -  4.9 a 

    
MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  

Monstercode en monstertraject 
1  11729354-004     MO2 101 (230-250) 
2  11729354-005     MO3 15 (230-250) 
3  11729354-006     MO4 102 (100-150) 
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 100-11 101-12 102-13 

METALEN 

barium 60 * -  170 * 
cadmium 1.4 * -  0.92 * 
kobalt <5  -  9.4  
koper <15  -  <15  
kwik <0.05  -  <0.05  
lood <15  -  <15  
molybdeen <3.6  -  <3.6  
nikkel 35 * -  16 * 
zink 89 * -  <60  
    
VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen <0.2  <0.2  <0.2  
tolueen <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a 0.21 a 

totaal BTEX (0.7 factor) -  0.6 -- -  

styreen <0.2  -  <0.2  

naftaleen <0.05 a <0.05 a <0.05 a 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dichloorethaan <0.6  -  <0.6  
1,2-dichloorethaan <0.6  -  <0.6  

1,1-dichlooretheen <0.1 a -  <0.1 a 

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a -  0.14 a 

dichloormethaan <0.2 a -  <0.2 a 

som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.53  -  0.53  

tetrachlooretheen <0.1 a -  <0.1 a 

tetrachloormethaan <0.1 a -  <0.1 a 

1,1,1-trichloorethaan <0.1 a -  <0.1 a 

1,1,2-trichloorethaan <0.1 a -  <0.1 a 

trichlooretheen <0.6  -  <0.6  

chloroform <0.6  -  <0.6  

vinylchloride <0.1 a -  <0.1 a 

tribroommethaan <0.2  -  <0.2  
    
MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 <100 a <100 a <100 a 

Monstercode en monstertraject 
1  11731488-001     100-1 100 (500-600) 
2  11731488-002     101-1 101 (500-600) 
3  11731488-003     102-1 102 (500-600) 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 

april 2009.De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 

**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 

-  niet geanalyseerd 

#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
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5 INTERPRETATIE RESULTATEN 

Opmerking: Wanneer het gecorrigeerde gehalte (a) groter is dan de achtergrondwaarde 

(voor grond) of streefwaarde (voor grondwater), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, wordt verondersteld dat het gehalte kleiner is dan de 
achtergrondwaarde (voor grond) of kleiner dan de streefwaarde (voor grondwater). Dus 
niet verontreinigd is. 
 
Overig terrein 
Zintuiglijk zijn geen afwijkingen waargenomen. 
 
Uit de resultaten van de grondmonsters kan worden geconcludeerd dat in geen van de 
grond(meng)monsters MB1 (0-50 cm-mv), MB2 (0-50 cm-mv) en MO1 (50-200 cm-mv) 
verhogingen worden aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
 
Uit de resultaten van het grondwatermonster kan worden geconcludeerd dat in 
grondwatermonster 100 (500-600 cm-mv) de gehaltes aan barium, cadmium, nikkel en 
zink de streefwaarde overschrijden. 
  
Gesaneerde 5.000 liter ondergrondse HBO tank 
Zintuiglijk is in de grond van de boringen 101 en 15 (100-150 cm-mv) een bijmenging 
met sporen puin aangetroffen. 
 
Uit de resultaten van de grondmonsters kan worden geconcludeerd dat in geen van de 
grond(meng)monsters MO2 (230-250 cm-mv) en MO3 (230-250 cm-mv) verhogingen 
worden aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
 
Uit de resultaten van het grondwatermonster kan worden geconcludeerd dat in 
grondwatermonster 101 (500-600 cm-mv) geen van de geanalyseerde parameters in 
verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarden. 
 

Stapel- c.q. bezinkput 
Zintuiglijk zijn in de grond geen afwijkingen waargenomen. 
 
Uit de resultaten van het grondmonster kan worden geconcludeerd dat in het 
grond(meng)monster MO4 (100-150 cm-mv) geen verhogingen worden aangetroffen ten 
opzichte van de achtergrondwaarde. 
 
Uit de resultaten van het grondwatermonster kan worden geconcludeerd dat in 
grondwatermonster 102 (500-600 cm-mv) de gehaltes aan barium, cadmium en nikkel de 
streefwaarde overschrijden. 
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6 CONCLUSIES 

 

Overig terrein 

Zintuiglijk zijn geen afwijkingen waargenomen. 

 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat: 

• De zowel boven- als ondergrond niet verontreinigd is; 

• Het grondwater licht verontreinigd is met barium, cadmium, nikkel en zink. 

 

De hypothese "de locatie is onverdacht" dient verworpen te worden. Op basis van de 

Wet bodembescherming is voor de lichte verontreiniging van barium, cadmium, nikkel en 

zink in het grondwater geen aanvullend en/of nader onderzoek noodzakelijk.  

 

Gesaneerde 5.000 liter ondergrondse HBO tank 

Zintuiglijk is in de grond van de boringen 101 en 15 (100-150 cm-mv) een bijmenging 

met sporen puin aangetroffen. 

 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat: 

• De ondergrond niet verontreinigd is; 

• Het grondwater niet verontreinigd is. 

 

De hypothese “verdachte locatie met één ondergrondse opslagtank” dient op basis van de 

analyseresultaten verworpen te worden.  

 

Stapel- c.q. bezinkput 

Zintuiglijk zijn geen afwijkingen waargenomen. 

 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat: 

• De ondergrond niet verontreinigd is; 

• Het grondwater licht verontreinigd is met barium, cadmium en nikkel. 

 

De hypothese “verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 

verontreinigingskern” dient op basis van de analyseresultaten aangenomen te worden. Op 

basis van de Wet bodembescherming is geen aanvullend en/of nader onderzoek 

noodzakelijk. 

 

Ons in ziens bestaat eer geen belemmering voor het toekomstige/ huidige gebruik van het 

terrein. 

 

Algemeen 

Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid 

waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende 

verontreinigingen niet zijn ontdekt. 

 

 



 

 

Figuur 1 

Ligging onderzoekslocatie 
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Figuur 2 

Situatietekening 





 

 

Bijlage 1 

Boorprofielbeschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: CV11421VBO

Projectnaam: Eindhovensebaan 11 Veldhoven

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven

01
11-11-2011

0

50

100

150

200

Y3350494

Y3350462

Y3350505

Y3350455

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-200

02
11-11-2011

0

50

100

150

200

Y3350501

Y3350479

Y3350456

Y3350503

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-200

03
11-11-2011

0

50

100

150

200

Y3350523

Y3350528

Y3350527

Y3350509

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-200

04
11-11-2011

0

50

Y3350506

tegel0

Volledig tegel
-4

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-50
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05
11-11-2011

0

50

Y3350530

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

06
11-11-2011

0

50

Y3350529

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

07
11-11-2011

0

50

Y3350526

klinker0

Volledig klinkers, Edelmanboor-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-50

08
11-11-2011

0

50

Y3350508

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

09
11-11-2011

0

50

Y3350525

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

10
11-11-2011

0

50

Y3350776

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

11
11-11-2011

0

50

Y3350782

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

12
11-11-2011

0

50

Y3350779

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

13
11-11-2011

0

50

Y3350790

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

14
11-11-2011

0

50

Y3350788

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50
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15
11-11-2011

0

50

100

150

200

250

300

Y3350774

Y3350793

Y3350798

Y3350648

Y3350638

Y3350600

L2063998

Y3350646

klinker0

Volledig klinkers-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
puin, donker beigebruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-230

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Steekbus

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegeel, Edelmanboor

-300

100
11-11-2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Y3350787

Y3350626

Y3350784

Y3350797

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
witgrijs, Edelmanboor

-300

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
witgrijs, Edelmanboor

-350

Zand, zeer fijn, zwak siltig, laagjes 
leem, lichtgrijs, Edelmanboor

-400

Zand, zeer fijn, zwak siltig, laagjes 
leem, lichtgrijs, Edelmanboor

-450

Leem, matig zandig, zwak 
roesthoudend, licht oranjegrijs, 
Edelmanboor

-500

Leem, lichtgrijs, Edelmanboor

-550

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-600
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101
11-11-2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Y3350796

Y3350799

Y3350792

Y3350767

Y3350645

Y3350632

L2063999

Y3350631

klinker0

Volledig klinkers-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
puin, donker beigebruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Edelmanboor

-230

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
beigebruin, Steekbus

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegeel, Edelmanboor

-300

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
beigegeel, Edelmanboor

-400

Leem, sterk zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-500

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-600

102
11-11-2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Y3350785

Y3350772

Y3350777

Y3350775

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

-250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

-300

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
beigegrijs, Edelmanboor

-350

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-400

Zand, zeer fijn, zwak siltig, laagjes 
leem, lichtgrijs, Edelmanboor

-450

Leem, lichtgrijs, Edelmanboor

-500

Leem, matig zandig, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-550

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

-600



 

 

Bijlage 2 

Toetsingswaarden  
 
 
 
  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
1: lutum 5.5%; humus 2.1%     

     
METALEN 
barium   341 70 
cadmium 0.37 4.2 8.0 0.37 
kobalt 5.9 40 75 5.9 
koper 22 62 103 22 
kwik 0.11 13 26 0.11 
lood 34 197 359 34 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 16 30 44 16 
zink 70 214 358 70 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.2 107 210 10 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 40 545 1050 40 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
2: lutum 5.4%; humus 2.8%     

     
METALEN 
barium   338 70 
cadmium 0.38 4.3 8.2 0.38 
kobalt 5.9 40 74 5.9 
koper 22 64 105 22 
kwik 0.11 13 27 0.11 
lood 34 199 363 34 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 15 30 44 15 
zink 70 216 362 70 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 5.6 143 280 14 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 53 727 1400 53 



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
3: lutum 6.3%; humus 0.9%     

     
METALEN 
barium   365 75 
cadmium 0.37 4.2 8.1 0.37 
kobalt 6.3 43 79 6.3 
koper 22 64 105 22 
kwik 0.11 13 27 0.11 
lood 34 199 364 34 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 16 31 47 16 
zink 72 221 370 72 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 9.8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
4: lutum 7.5%; humus 0.5%     

     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.040 0.13 0.22 0.050 
tolueen 0.040 3.2 6.4 0.050 
ethylbenzeen 0.040 11 22 0.050 
xylenen (0.7 factor) 0.090 1.7 3.4 0.10 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
5: lutum 8.1%; humus 0.9%     

     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.040 0.13 0.22 0.050 
tolueen 0.040 3.2 6.4 0.050 
ethylbenzeen 0.040 11 22 0.050 
xylenen (0.7 factor) 0.090 1.7 3.4 0.10 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

 

  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
6: lutum 4.3%; humus 1.4%     

     
METALEN 
barium   306 63 
cadmium 0.36 4.1 7.8 0.36 
kobalt 5.3 36 68 5.3 
koper 21 60 99 21 
kwik 0.11 13 26 0.11 
lood 33 192 351 33 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 14 28 41 14 
zink 66 202 339 66 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 9.8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

 
1) AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 

   

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 

 
 
 
 
  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I AS3000 

METALEN 
barium 50 338 625 50 
cadmium 0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0,050 0,18 0,30 0,050 
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5,0 152 300 5,0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,20 15 30 0,20 
tolueen 7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen 4,0 77 150 4,0 
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21 
styreen 6,0 153 300 6,0 
naftaleen 0,01 35 70 0,050 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10 0,10 
dichloormethaan 0,01 500 1000 0,20 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0,01 10 20 0,20 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,80 40 80 0,52 
tetrachlooretheen 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6,0 203 400 6,0 
vinylchloride 0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan   630 2,0 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 

 
1) S streefwaarde 

 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 

3190 versie 3,25 juni 2008. 



 

 

 Bijlage 3 

Analysecertificaten 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Van Vleuten Consult bv.

W. Verbruggen

Postbus 79

5298 ZH  LIEMPDE

Uw projectnaam : Eindhovensebaan 11 Veldhoven

Uw projectnummer : CV11421VBO

ALcontrol rapportnummer : 11729354, versie nummer: 1

Rotterdam, 16-11-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

CV11421VBO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MB1 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (4-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (8-50) 08 (0-50)

MB2 02 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 100 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

MO1 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 03 (50-100) 03 (100-150) 03

(150-200)
MO2 101 (230-250)

MO3 15 (230-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 88.5
 

88.7
 

91.4
 

90.9
 

86.6
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.1
 

2.8
 

0.9
 

<0.5
 

0.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 5.5
 

5.4
 

6.3
 

7.5
 

8.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.35
 

<0.35
 

<0.35
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S <3
 

<3
 

<3
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S <10
 

<10
 

<10
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 16
 

20
 

<13
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 27
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

tolueen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

ethylbenzeen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

o-xyleen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

p- en m-xyleen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.105
1)

0.105
1)

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds S  
 

 
 

 
 

0.21
1)

0.21
1)

naftaleen mg/kgds S  
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

0.03
 

0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MB1 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (4-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (8-50) 08 (0-50)

MB2 02 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 100 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

MO1 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 03 (50-100) 03 (100-150) 03

(150-200)
MO2 101 (230-250)

MO3 15 (230-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.15
1)

0.17
1)

0.07
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MO4 102 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 83.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 4.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN

barium mg/kgds S 27
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.35
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 5.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S <13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 7.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MO4 102 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006     

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA

2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1

tolueen Grond (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem

o-xyleen Grond (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3350494 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3350506 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

001 Y3350508 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

001 Y3350523 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

001 Y3350526 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

001 Y3350529 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

001 Y3350530 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

002 Y3350501 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

002 Y3350525 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

002 Y3350776 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

002 Y3350779 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

002 Y3350782 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

002 Y3350787 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

002 Y3350790 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

003 Y3350455 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

003 Y3350456 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

003 Y3350462 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

003 Y3350479 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

003 Y3350503 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

003 Y3350505 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

003 Y3350509 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

003 Y3350527 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

003 Y3350528 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  

004 L2063999 14-11-2011 11-11-2011 ALC211  

005 L2063998 14-11-2011 11-11-2011 ALC211  

006 Y3350777 14-11-2011 11-11-2011 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Van Vleuten Consult bv.

W. Verbruggen

Postbus 79

5298 ZH  LIEMPDE

Uw projectnaam : Eindhovensebaan 11 Veldhoven

Uw projectnummer : CV11421VBO

ALcontrol rapportnummer : 11731488, versie nummer: 1

Rotterdam, 25-11-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

CV11421VBO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin



Van Vleuten Consult bv.

Eindhovensebaan 11 Veldhoven

CV11421VBO

11731488

18-11-2011

W. Verbruggen

18-11-2011

25-11-2011

Blad 2 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)

100-1 100 (500-600)

101-1 101 (500-600)

102-1 102 (500-600)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

METALEN

barium µg/l S 60
 

 
 

170
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S 1.4
 

 
 

0.92
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <5
 

 
 

9.4
 

 
 

 
 

koper µg/l S <15
 

 
 

<15
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood µg/l S <15
 

 
 

<15
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <3.6
 

 
 

<3.6
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 35
 

 
 

16
 

 
 

 
 

zink µg/l S 89
 

 
 

<60
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
 

0.21
 

0.21
 

 
 

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l   
 

0.6
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

<0.2
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6
 

 
 

<0.6
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6
 

 
 

<0.6
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
 

 
 

0.14
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

<0.2
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

 
 

<0.25
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

 
 

<0.25
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

 
 

<0.25
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.53
 

 
 

0.53
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)

100-1 100 (500-600)

101-1 101 (500-600)

102-1 102 (500-600)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

trichlooretheen µg/l S <0.6
 

 
 

<0.6
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.6
 

 
 

<0.6
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

<0.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

 
 

 
 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100
 

<100
 

<100
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1108981 20-11-2011 18-11-2011 ALC204  

001 G8261499 20-11-2011 18-11-2011 ALC236  

001 G8261507 20-11-2011 18-11-2011 ALC236  

002 G8261500 20-11-2011 18-11-2011 ALC236  

002 G8261508 20-11-2011 18-11-2011 ALC236  

003 B1108979 20-11-2011 18-11-2011 ALC204  

003 G8261505 20-11-2011 18-11-2011 ALC236  

003 G8261506 20-11-2011 18-11-2011 ALC236  
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SAMENVATTING 

De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door voorgenomen aankoop/verkoop 
van het perceel. 
 
De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden 
beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht. 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Zintuiglijk zijn in de grond geen bijmengingen aangetroffen.  
 
Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat: 

 De bovengrond niet verontreinigd is; 
 De ondergrond niet verontreinigd is; 

 Het grondwater sterk verontreinigd is met cadmium en zink en licht verontreinigd 
is met barium en nikkel. 

 
De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient verworpen te worden. Op basis van 
de Wet bodembescherming is voor de sterke verontreiniging van cadmium en zink in het 
grondwater een aanvullend en/of nader onderzoek noodzakelijk. Het aanvullend en/of 
nader onderzoek bestaat in eerste instantie uit het opnieuw bemonsteren van de peilbuis 
en het analyseren van het grondwatermonster op cadmium en zink.  
 
Afhankelijk van de resultaten van het nader onderzoek kan pas een uitspraak gedaan 
worden of er wel dan niet belemmeringen zijn voor het toekomstige/huidige gebruik van 
het terrein. 
 
 
 
 
 

  



 

CV11267vbo, Eindhovensebaan, sectie C, nr. 3524 te Veldhoven (V1.0) 2 

1 INLEIDING 

In opdracht van gemeente Veldhoven (de heer S. de Graaf) is door Van Vleuten Consult 
bv een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 verricht ter plaatse van 
Eindhovensebaan, sectie C, nummer 3524 te Veldhoven. 
 
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie C, nummer 3524. Het te 
onderzoeken oppervlak bedraagt circa 480 m². 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door voorgenomen aankoop/verkoop 
van het perceel. 
 
De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden 
beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht. 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Indien in geen van de onderzochte monsters één der onderzochte stoffen boven de 
achtergrond- of streefwaarde van de toetsingstabel uit de Circulaire Bodemsanering 2009 
of uit het Besluit Bodemkwaliteit wordt aangetroffen, wordt de hypothese aangenomen. 
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. In deze rapportage worden de resultaten van 
het bodemonderzoek beschreven. 
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2 GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE 

2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

De afbakening van de onderzoekslocatie wordt gevormd door de grenzen van de door de 
opdrachtgever aangegeven locatie. De locatie is kadastraal bekend als gemeente 
Veldhoven, sectie C, nummer 3524. Het te onderzoeken oppervlak bedraagt circa 480 
m². Ten tijde van de veldwerkzaamheden was de onderzoekslocatie in gebruik als 
toegangspad en was deels verhard met klinkers en deels onverhard en in gebruik als 
siertuin.  

2.2 Bodemopbouw 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is, op basis van de gegevens van de 
grondwaterkaart Centrale Slenk (Oost-Brabant) van de Dienst grondwaterverkenning TNO, 
als volgt te beschrijven: 

 

diepte (m-mv) omschrijving 

 

0 - 3 Deklaag, bestaande uit de Form. v. Boxtel, voornamelijk grof zand 
met leem- en kleilaagjes 

3 - 33 Eerste watervoerende pakket, Formatie van Sterksel, uiterst grof 
tot middel grof min of meer grindhoudende zanden 

33 - 75 Scheidende laag, Kiezeloöliet Formatie en Formatie van Kedichem, 
fijne tot grove grindhoudende zanden, afgewisseld door klei- en 
bruinkoollagen 

 

De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerende pakket is noordwestelijk.  

Op de onderzoekslocatie is geen oppervlaktewater aanwezig. De onderzoekslocatie is niet 
gesitueerd in een grondwaterbeschermingsgebied. Het grondwater onder de 
onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.  

2.3 Vooronderzoek 

Ten behoeve van onderhavig bodemonderzoek is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd 
conform de NEN 5725. Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd: 

 Gemeente archief (gemeente Veldhoven); 

 Bodemloket; 
 Locatie bezoek. 
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Gemeente archief 

Uit het historisch onderzoek is naar voren gekomen dat op de onderzoekslocatie géén 
tanklocaties aanwezig zijn of andere mogelijke bodembedreigende locaties. Wel is in het 
verleden een bodemonderzoek uitgevoerd op de onderzoekslocatie, namelijk: 
 
‘Eindhovensebaan (Antwerpsebaan, Roskam, Koppelenweg)' NEN5740 onderzoek 

Rapport code 
Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

onbekend Eindhovensebaan (Antwerpsebaan, Roskam, 
Koppelenweg) 

- 28-12-2005 

Conclusie: 

De kwaliteit van de grond is onbekend. 

Het grondwater is niet onderzocht. 

De locatie heeft de beoordeling niet verontreinigd gekregen en is voldoende onderzocht. 

 
Het volgende bodemonderzoek, binnen een straal van 50 meter rond de 
onderzoekslocatie, is geregistreerd bij de gemeente Veldhoven: 
 
‘Eindhovensebaan ong. (C 3103)' NEN5740 onderzoek 

Rapport code 
Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

AA086100618 Eindhovensebaan (C 3103) - 06-03-2006 

Conclusie: 

De kwaliteit van de grond is onbekend. 

Het grondwater is niet onderzocht. 

De locatie heeft de beoordeling niet verontreinigd gekregen en is voldoende onderzocht. 

 
Uit de gegevens van het gemeente archief komt naar voren dat, binnen een straal van 50 
meter rond de onderzoekslocatie, de volgende ondergrondse tank is geregistreerd: 
 
Tanklocatie 

De tanklocatie is bekend onder de naam: TT086100067 

De tanklocatie staat geregistreerd op het volgende adres: Eindhovensebaan 11 

Bodemverontreiniging: Nee 

Op de locatie bevinden zich de volgende tanks: 

Inhoud (in liters) Omschrijving Gesaneerd Saneringsdatum Kiwa Saneringswijze 

5.000 HBO ja   Afgevuld met zand 

 

Bodemloket 
Bij Bodemloket zijn geen gegevens bekend van de onderzoekslocatie. 
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende gegevens bekend bij 
Bodemloket: 
 
Eindhovensebaan 11 (NB086100759) 
Op de locatie is mogelijk een ondergrondse HBO tank aanwezig of geweest. 
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Eindhovensebaan 13 (NB086100760) 
Op de locatie is mogelijk een ondergrondse HBO tank aanwezig of geweest. 
 
Eindhovensebaan 15 (NB086100761) 
Op de locatie is mogelijk een ondergrondse HBO tank aanwezig of geweest. 
 
Locatie bezoek 

Uit het locatie bezoek is naar voren gekomen dat de onderzoekslocatie in gebruik is als 
toegangspad en siertuin. Het toegangspad is verhard met klinkers. Tevens stond op de 
onderzoekslocatie een caravan gestald. 
 
De naastgelegen percelen hebben de bestemming: 
 Bestemming/ gebruik 

Noord Maïsland 
Oost Tuin/ braakliggend 
Zuid  Weiland 
West Woning ´Eindhovensebaan nr. 11´/ tuin 

 

Conclusie vooronderzoek 

De onderzoekslocatie kan op basis van bovenstaande informatie als onverdacht worden 
beschouwd.   
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn 
voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek'. Van 
Vleuten Consult bv heeft geen enkele relatie, zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de BRL 
SIKB 2000, met de eigenaar van de onderzoekslocatie(s). De veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd door de heren R. van Meurs en M. Schalkx. De heer R. van Meurs is in dit 
kader geregistreerd bij SenterNovem en verantwoordelijk voor het uitgevoerde veldwerk. 
De heer M. Schalkx zit in de administratieve molen van SenterNovem. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn op 15 juli 2011 uitgevoerd door de heren R. van Meurs en M. 
Schalkx van Van Vleuten Consult bv. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van 
de boringen en de peilbuis, alsmede de bemonstering van de grond. De peilbuis is na één 
week rusttijd, op 22 juli 2011 bemonsterd door de heer R. van Meurs van Van Vleuten 
Consult bv. 

Tijdens het veldwerk is geen asbest op of in de bodem waargenomen, de locatie hoeft 
niet verder te worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest. 

Het aantal boringen en peilbuizen is verder uitgewerkt in de volgende tabel. 

 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 

 
1 boring (01) tot ca. 200 cm-mv 
2 boringen (02 en 03) tot ca. 50 cm-mv 

1 peilbuis: 
100 filterstelling 450-550 cm-mv 

 
* Deze boringen zijn geplaatst ter plaatse van het zandpad. 

 

Veldmetingen 

Bij bemonstering van de peilbuizen zijn de volgende veldwaarnemingen gedaan.  

Code Plaatsings-

datum 

Bemonste-

ringsdatum 

Filterstelling 

(in cm-mv) 

Grondwater- 

stand  

(cm-mv) 

Zuurgraad pH Geleidbaar-

heid EGV 

(µS/cm) 

Temperatuur 

(°C) 

100 15-07-2011 22-07-2011 450-550 422 4,71 1030 12,1 

In het grondwater zijn geen afwijkingen waargenomen die kunnen duiden op een 
verontreiniging. De aangetroffen waarden zijn normaal voor het gebied waar de 
onderzoekslocatie zich bevindt. 

Het bij de grondboringen vrijgekomen materiaal is zintuiglijk beoordeeld en beschreven. De 
boorprofielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
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3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

Algemeen 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories te Rotterdam. Dit is 
een 'Raad voor Accreditatie testlaboratorium'. Voor de toegepaste analysemethodieken 
wordt verwezen naar de website van www.rva.nl. De toegepaste analysemethodieken 
kunnen worden gevonden op www.vleuten-milieu.nl onder het kopje downloads. 

Chemische analyses bodemonderzoek 
De onderstaande monster(s) zijn ter analyse aangeboden. De geanalyseerde 
(meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt: 

Monster Samenstelling/ traject (cm-mv) Analyse 

MMBG 01 (0-50) 02 (15-50) 03 (15-50) 100 (8-50) Standaard pakket grond* 

MMOG 01 (50-100) 01 (100-150) 100 (50-100) 100 (100-150) Standaard pakket grond* 

100-2 100 (450-550) Standaard pakket grondwater** 

* Standaard (STAP1) pakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

      nikkel, zink), PAK-totaal (10 van VROM),  som PCB(7), minerale olie, lutum en organische stof. 

** Standaard (STAPW) pakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel, zink), vluchtige aromaten, gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie. 

*** Dit mengmonster is samengesteld van de bovengrond ter plaatse van het zandpad. 
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4 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 1. De bodem is tot de geboorde 
einddiepte globaal als volgt opgebouwd: 

0,0 – 4,0 m-mv : Zeer fijn zand, zwak siltig, zwak humeus, brokken leem 
(donkerbruin tot licht bruingeel); 

 4,0 – 5,5 m-mv : Leem, sterk zandig (lichtgrijs). 
 

Zintuiglijk zijn geen afwijkingen waargenomen. 

 4.2 Chemische analyses 

Toetsing 

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire 
bodemsanering 2009 (Staatscourant 7 april 2009, Nr. 67, in werking per 01-04-2009) en 
aan de vermelde toetsingswaarden voor de achtergrondwaarde uit het Besluit 
Bodemkwaliteit (Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247). (www.Senternovem.nl). 
 
Bij de beoordeling van de analyseresultaten van de grond(meng)- en grondwatermonsters 
is de volgende terminologie aangehouden: 

 géén verhoogd(e) gehalte/concentratie: kleiner of gelijk aan de landelijke 
achtergrondwaarde (grond) of de streefwaarde (grondwater); 

 licht verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan de landelijke 
achtergrondwaarde, maar kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 
achtergrond- en interventiewaarde (grond) of groter dan de streefwaarde, maar 
kleiner dan de tussenwaarde (grondwater); 

 matig verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan het gemiddelde van de 
achtergrond- en interventiewaarde (grond) of tussenwaarde (grondwater), maar 
kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 

 sterk verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan de interventiewaarde. 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen 
aanwezig zijn in een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde (bij grondwater 
streefwaarde). Overschrijding van de tussenwaarde houdt in dat er een vermoeden van 
ernstige bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden 
uitgevoerd. 
 
Als voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 
100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd. 
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Resultaten chemische analyses 
In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De 
achtergrondwaarde, het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en de 
interventiewaarden van de grond zijn aangepast aan de in de monsters bepaalde 
organische stof- en lutumpercentages (zie bijlage 2). De resultaten van de chemische 
analyses van de genomen monsters zijn opgenomen in bijlage 3 en samengevat in de 
onderstaande tabellen. 
 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode MMBG1 MMOG2 

droge stof(gew.-%) 89.7 -- 95.1 -- 
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS) 5.2 -- 1.8 -- 
lutum (bodem)(% vd DS) 3.2 -- 2.7 -- 
   
METALEN 
barium+ <20  <20  
cadmium <0.35  <0.35  
kobalt <3  <3  
koper <10  <10  
kwik <0.10  <0.10  
lood 17  <13  
molybdeen <1.5  <1.5  
nikkel <5  <5  
zink 23  <20  
   
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0.18  0.08  
   
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.9  4.9 a 
   
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20  <20  

Monstercode en monstertraject 
1  11695012-001     MMBG 01 (0-50) 02 (15-50) 03 (15-50) 100 (8-50) 
2  11695012-002     MMOG 01 (50-100) 01 (100-150) 100 (50-100) 100 (100-150) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire 

Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, 

Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden 

van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De 

gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 

**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 

-  niet geanalyseerd 

#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 

achtergrondwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan 

de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 100-21 

METALEN 

barium 80 * 
cadmium 7.5 *** 
kobalt 13  
koper 15  
kwik <0.05  
lood <15  
molybdeen <3.6  
nikkel 38 * 
zink 1200 *** 
  
VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen <0.2  
tolueen <0.2  
ethylbenzeen <0.2  
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 

styreen <0.2  

naftaleen <0.05 a 

  

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dichloorethaan <0.6  
1,2-dichloorethaan <0.6  
1,1-dichlooretheen <0.1 a 

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 

dichloormethaan <0.2 a 

som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.53  

tetrachlooretheen <0.1 a 

tetrachloormethaan <0.1 a 

1,1,1-trichloorethaan <0.1 a 

1,1,2-trichloorethaan <0.1 a 

trichlooretheen <0.6  

chloroform <0.6  

vinylchloride <0.1 a 

tribroommethaan <0.2  

  

MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 <100 a 

Monstercode en monstertraject 
1  11696552-001     100-2 100 (450-550) 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 

april 2009.De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 

**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 

-  niet geanalyseerd 

#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 

  



 

CV11267vbo, Eindhovensebaan, sectie C, nr. 3524 te Veldhoven (V1.0) 11 

5 INTERPRETATIE RESULTATEN 

Opmerking: Wanneer het gecorrigeerde gehalte (a) groter is dan de achtergrondwaarde 

(voor grond) of streefwaarde (voor grondwater), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, wordt verondersteld dat het gehalte kleiner is dan de 
achtergrondwaarde (voor grond) of kleiner dan de streefwaarde (voor grondwater). Dus 
niet verontreinigd is. 
 
Zintuiglijk zijn geen afwijkingen waargenomen. 
 
Uit de resultaten van de grondmonsters kan worden geconcludeerd dat in alle 
grond(meng)monsters MMBG (0-50 cm-mv) en MMOG (50-150 cm-mv) geen van de 
onderzochte parameters is aangetroffen boven de achtergrondwaarden. 
 
Uit de resultaten van het grondwatermonster kan worden geconcludeerd dat in 
grondwatermonster 100 (450-550 cm-mv) de gehaltes aan cadmium en zink de 
interventiewaarde overschrijden en de gehaltes aan barium en nikkel de streefwaarde 
overschrijden. 
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6 CONCLUSIES 

 
Zintuiglijk zijn in de grond geen bijmengingen aangetroffen.  
 
Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat: 

 De bovengrond niet verontreinigd is; 

 De ondergrond niet verontreinigd is; 
 Het grondwater sterk verontreinigd is met cadmium en zink en licht verontreinigd 

is met barium en nikkel. 
 
De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient verworpen te worden. Op basis van 
de Wet bodembescherming is voor de sterke verontreiniging van cadmium en zink in het 
grondwater een aanvullend en/of nader onderzoek noodzakelijk. Het aanvullend en/of 
nader onderzoek bestaat in eerste instantie uit het opnieuw bemonsteren van de peilbuis 
en het analyseren van het grondwatermonster op cadmium en zink.  
 
Afhankelijk van de resultaten van het nader onderzoek kan pas een uitspraak gedaan 
worden of er wel dan niet belemmeringen zijn voor het toekomstige/huidige gebruik van 
het terrein. 
 
Algemeen 

Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid 
waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende 
verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
 
 



 

 

Figuur 1 

Ligging onderzoekslocatie 



Omgevingskaart Klantreferentie: CV11267VBO

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VELDHOVEN C 3524
Eindhovensebaan , VELDHOVEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: CV11267VBO

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 11 juli 2011
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Figuur 2 

Situatietekening 
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Bijlage 1 

Boorprofielbeschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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0

50

100

150

200

Y3242633

Y3242636

Y3242640

Y3242632

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, sporen leem, 
oranjegeel, Edelmanboor

-200

02
15-7-2011

0

50

Y3242641

Y3242637

klinker0

Volledig klinkers, Edelmanboor-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor

-15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: CV11267VBO

Projectnaam: Eindhovensebaan C3524

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven

03
15-7-2011

0

50

Y3242646

Y3242644

klinker0

Volledig klinkers, Edelmanboor-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor

-15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-50

100
15-7-2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Y3242634

Y3242624

Y3242626

Y3242621

klinker0

Volledig klinkers, Edelmanboor-8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, brokken leem, 
oranjegeel, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, brokken leem, 
oranjegeel, Edelmanboor

-250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-300

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor

-350

Zand, zeer fijn, zwak siltig, brokken 
leem, licht bruingeel, Edelmanboor

-400

Leem, sterk zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-550



 

 

Bijlage 2 

Toetsingswaarden  
 
 
 
  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
1: lutum 1%; humus 2.3%     

     
METALEN 
barium   237 49 
cadmium 0.35 4.0 7.7 0.35 
kobalt 4.3 29 54 4.3 
koper 20 56 93 20 
kwik 0.10 13 25 0.10 
lood 32 185 339 32 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 59 183 306 59 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.6 117 230 11 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 44 597 1150 44 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
2: lutum 2.8%; humus 2.1%     

     
METALEN 
barium   261 54 
cadmium 0.35 4.0 7.7 0.35 
kobalt 4.6 32 59 4.6 
koper 20 57 95 20 
kwik 0.11 13 25 0.11 
lood 32 187 342 32 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 25 37 13 
zink 62 189 317 62 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.2 107 210 10 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 40 545 1050 40 

 

  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
1: lutum 3.2%; humus 5.2%     

 

METALEN 
barium   273 56 
cadmium 0.41 4.6 8.8 0.41 
kobalt 4.8 33 61 4.8 
koper 22 64 106 22 
kwik 0.11 13 26 0.11 
lood 34 199 364 34 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 25 38 13 
zink 67 207 347 67 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 10 265 520 25 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 99 1349 2600 99 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
2: lutum 2.7%; humus 1.8%     

     
METALEN 
barium   258 53 
cadmium 0.35 4.0 7.6 0.35 
kobalt 4.6 31 58 4.6 
koper 20 57 94 20 
kwik 0.11 13 25 0.11 
lood 32 187 341 32 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 24 36 13 
zink 61 188 314 61 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 9.8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

 
1) AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 

   

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 

 
 
 
 
  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I AS3000 

METALEN 
barium 50 338 625 50 
cadmium 0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0,050 0,18 0,30 0,050 
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5,0 152 300 5,0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,20 15 30 0,20 
tolueen 7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen 4,0 77 150 4,0 
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21 
styreen 6,0 153 300 6,0 
naftaleen 0,01 35 70 0,050 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10 0,10 
dichloormethaan 0,01 500 1000 0,20 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0,01 10 20 0,20 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,80 40 80 0,52 
tetrachlooretheen 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6,0 203 400 6,0 
vinylchloride 0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan   630 2,0 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 

 
1) S streefwaarde 

 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 

3190 versie 3,25 juni 2008. 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Van Vleuten Consult bv.

W. Verbruggen

Postbus 79

5298 ZH  LIEMPDE

Uw projectnaam : Eindhovensebaan C3524

Uw projectnummer : CV11267VBO

ALcontrol rapportnummer : 11695012, versie nummer: 1

Rotterdam, 21-07-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

CV11267VBO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin



Van Vleuten Consult bv.

Eindhovensebaan C3524

CV11267VBO

11695012

15-07-2011

W. Verbruggen

15-07-2011

21-07-2011

Blad 2 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MMBG 01 (0-50) 02 (15-50) 03 (15-50) 100 (8-50)

MMOG 01 (50-100) 01 (100-150) 100 (50-100) 100 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 89.7
 

95.1
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.2
 

1.8
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 3.2
 

2.7
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.35
 

<0.35
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S <3
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S <10
 

<10
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.10
 

<0.10
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 17
 

<13
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 23
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.05
 

0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.18
1)

0.08
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MMBG 01 (0-50) 02 (15-50) 03 (15-50) 100 (8-50)

MMOG 01 (50-100) 01 (100-150) 100 (50-100) 100 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002    

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA

2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3242633 17-07-2011 15-07-2011 ALC201  

001 Y3242634 17-07-2011 15-07-2011 ALC201  

001 Y3242637 17-07-2011 15-07-2011 ALC201  

001 Y3242644 17-07-2011 15-07-2011 ALC201  

002 Y3242624 17-07-2011 15-07-2011 ALC201  

002 Y3242626 17-07-2011 15-07-2011 ALC201  

002 Y3242636 17-07-2011 15-07-2011 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Van Vleuten Consult bv.

R. van Meurs

Postbus 79

5298 ZH  LIEMPDE

Uw projectnaam : Eindhovensebaan C3524

Uw projectnummer : CV11267VBO

ALcontrol rapportnummer : 11696552, versie nummer: 1

Rotterdam, 26-07-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

CV11267VBO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin



Van Vleuten Consult bv.

Eindhovensebaan C3524

CV11267VBO

11696552

22-07-2011

R. van Meurs

22-07-2011

26-07-2011

Blad 2 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

100-2 100 (450-550)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN

barium µg/l S 80
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S 7.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S 15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <3.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 38
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 1200
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.53
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

100-2 100 (450-550)

Analyse Eenheid Q 001     

chloroform µg/l S <0.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1090409 22-07-2011 22-07-2011 ALC204  

001 G8225925 22-07-2011 22-07-2011 ALC236  

001 G8225929 22-07-2011 22-07-2011 ALC236  
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Samenvatting 
 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft Tritium Advies een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Eindhovensebaan ongenummerd te Veldhoven.  

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen grondtransactie van de onderzoekslocatie. Doel 

van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 

grondwater) om te bepalen of op de locatie sprake is van bodemverontreiniging die een 

belemmering kan vormen voor de voorgenomen grondtransactie. 

 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt de locatie als “onverdacht” beschouwd. Er zijn geen 

aanwijzingen dat op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving activiteiten hebben 

plaatsgevonden waardoor de bodem verontreinigd kan zijn geraakt. 

 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het volgende. 

 

Zintuiglijk zijn er tijdens het plaatsen van de boringen geen bodemvreemde bijmengingen in de 

bodem waargenomen. Het grondwaterpeil is binnen de maximaal verkende diepte van 6 m-mv niet 

aangetroffen. Derhalve is onderzoek naar het grondwater komen te vervallen.   

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel de boven- als in de ondergrond geen verontreinigingen 

zijn aangetoond met de onderzochte stoffen uit het NEN-pakket. Voor wat betreft PFAS voldoet de 

grond aan de klasse landbouw/natuur.  

 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het huidige en 

voorgenomen gebruik van de locatie en vormen naar mening van Tritium Advies geen belemmering 

voor de voorgenomen grondtransactie en eventuele herontwikkeling. 

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 

afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. Een 

indicatie van de hergebruiksmogelijkheden is weergegeven in hoofdstuk 5 van dit rapport. 
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1. Inleiding 
 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft Tritium Advies een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Eindhovensebaan ongenummerd te Veldhoven.  

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen grondtransactie van de onderzoekslocatie.  

 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond 

en grondwater) om te bepalen of op de locatie sprake is van bodemverontreiniging die een 

belemmering kan vormen voor de voorgenomen grondtransactie. 

 

Tritium Advies heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 

onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

Kwalibo 

Op een deel van de werkzaamheden die in het voorliggende rapport worden beschreven is het 

Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Onder de naam Kwalibo regelt het Besluit de 

kwaliteitsborging in het bodembeheer. Voor deze kwaliteitsborging zijn onderdelen van het 

onderzoek onder Kwalibo uitgevoerd. Indien dit het geval is, dan is dit bij het betreffende 

onderdeel expliciet vermeld. Onderdelen zonder vermelding van Kwalibo, zijn niet onder Kwalibo 

uitgevoerd. 
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2. Vooronderzoek 
 

Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725 (oktober 2017). Voor het vooronderzoek is 

gebruik gemaakt van de gegevens die zijn aangeleverd door de opdrachtgever. De overige 

geraadpleegde bronnen zijn weergegeven in tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1: overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek 

vooronderzoek    

type “aanleiding A”  

opstellen hypothese milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van bodemonderzoek 

categorie bron geraadpleegd 

  datum contactpersoon 

internet    

kadastrale gegevens kadastralekaart.com 23-10-2019 n.v.t. 

actuele terreinsituatie bagviewer kadaster   

 google maps   

historische gegevens topotijdreis   

bodeminformatie Noord-Brabant.omgevingsrapportage.nl   

archieven omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

bodeminformatie bodeminformatiesysteem 21-10-2019 de heer P. Maas 

(omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 

overig     

algemene informatie opdrachtgever 21-10-2019 de heer P. Maas 

(omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 

 

De terreinverkenning is voorafgaand aan het veldwerk uitgevoerd. De resultaten van de 

terreinverkenning zijn weergegeven in paragraaf 2.4. 

 

 

 



 

documentkenmerk: 1910/242/KB-01, versie 0   

 

pagina 3 van 14 

2.1 Locatiegegevens 
 

Een overzicht van de locatiegegevens is weergegeven in tabel 2.2. 

  

Tabel 2.2: overzicht onderzoekslocatie 

actuele locatiegegevens 

adres  

straat Eindhovensebaan  

huisnummer ongenummerd 

plaats Veldhoven 

kadastraal  

gemeente Veldhoven 

sectie C 

nummer(s) 3271, 3292, 3700, 3762, 3788, 3789 (allen gedeeltelijk) 

locatie  

oppervlak totaal circa 12.750 m2 onbebouwd 

huidig gebruik akker, braakliggend 

voormalig gebruik voor zover bekend kende de onderzoekslocatie altijd een natuurlijk/agrarisch gebruik en 

is de locatie altijd onbebouwd geweest.  

toekomstig gebruik herontwikkeling van het terrein tot rozenkwekerij 

dempingen, ophogingen, 

bijmengingen met puin 

geen bekend  

bodembedreigende activiteiten 

en calamiteiten 

geen bekend  

PFAS op 8 juli 2019 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het ‘tijdelijk 

handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ van 

toepassing verklaard. Door het wijdverbreide gebruik en door emissies en incidenten 

worden poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) inmiddels in Nederland (en breder in de 

wereld), niet alleen bij puntbronnen, maar ook als diffuse verontreinigingen in bodem, 

grondwater en oppervlaktewater aangetoond. Derhalve zijn de bovengrond (tot 1,0 m-

mv) en geroerde bodems verdacht op PFAS. 

kabels en leidingen voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is door Tritium Advies een KLIC-melding 

uitgevoerd. 

bodemkwaliteitskaart  bron: Bodemkwaliteitskaart Gemeente Veldhoven 

 geldig tot: 2020 

 bodemfunctiekaart: ‘wonen’ 

terreinsituatie  

bebouwing geen  

maaiveld braak 

verhardingen bebouwing:  n.v.t. 

overig: geheel onverhard 

installaties geen bekend 

omgeving  

gebruik belendende percelen wonen met tuin, openbare weg, agrarisch 

 

De topografische ligging en de kadastrale gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in 

bijlage 1. Een situatietekening is weergegeven in bijlage 2. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn 

toegevoegd in bijlage 6. De ligging van de locatie is weergegeven in figuur 2.1. 
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Figuur 2.1: luchtfoto onderzoekslocatie 

 

 

 

2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek 
 

Op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving zijn eerder de in de navolgende tabel vermelde 

bodemonderzoeken uitgevoerd. Voor zover relevant voor onderhavig onderzoek zijn de gegevens 

weergegeven in dit hoofdstuk.  

 

Tabel 2.3: eerder uitgevoerd onderzoek  

nr. titel locatie opgesteld door kenmerk  datum 

onderzoekslocatie en directe omgeving    

1. verkennend onderzoek nabij Eindhovense baan, Antwerpse 

Baan, Roskam en Koppelenweg 

Milieudienst 

Regio Eindhoven 

426007 28-12-2005 

2. aanvullend onderzoek   426007 12-01-2006 

 

Uit de documenten in de voornoemde tabel blijkt het volgende. 

 

Ad 1 

Bij dit onderzoek is de onderhavige onderzoekslocatie onderzocht als onderdeel van een groter 

geheel. Aanleiding voor het onderzoek was de mogelijke aankoop van de percelen. Doel van het 

onderzoek was het vaststellen van de bodemkwaliteit. Zintuiglijk zijn tijdens het plaatsen van de 

boringen bijmengingen aangetroffen met puin en baksteen.  

In de grond werden lichte verontreinigingen aangetoond met zware metalen en PAK. In het 

grondwater werden lichte tot sterke verontreinigingen aangetoond met lood, nikkel en zink.  

Tevens bleek het grondwater licht verontreinigd te zijn met cadmium, minerale olie, arseen, 

chroom en xylenen.  
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Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie bleken de boven- en ondergrond niet verontreinigd 

te zijn met de onderzochte stoffen. 

 

De lichte verontreinigingen met minerale olie en xylenen in het grondwater waren niet te verklaren 

en dienden volgens het onderzoeksbureau nader onderzocht te worden. Tevens werd geadviseerd 

om de sterke verontreinigingen met lood, nikkel en zink in het grondwater nader te onderzoeken.  

Geconcludeerd werd dat de overige resultaten van het onderzoek geen aanleiding gaven tot het 

uitvoeren van nader onderzoek en dat er geen belemmeringen waren voor het gebruik van de 

locatie. 

 

Ad 2 

Aanleiding voor het onderzoek was de mogelijke aankoop van de percelen. Het doel van het 

aanvullend onderzoek was bepalen of de aangetroffen sterke verontreinigingen met lood, nikkel en 

zink tijdens het eerder uitgevoerde verkennend bodemonderzoek [1] in het grondwater 

representatief zijn voor deze percelen. Tevens werd het grondwater opnieuw geanalyseerd op 

minerale olie en xylenen. Na heranalyse werden enkel matige verontreinigingen met nikkel en 

lichte verontreinigingen met lood en zink aangetroffen. Verder werden er geen verontreinigingen 

met minerale olie en xylenen aangetroffen. 

Geconcludeerd werd dat de aangetroffen verontreinigingen geen aanleiding gaven tot het uitvoeren 

van een nader onderzoek en dat er geen belemmeringen waren voor het gebruik van het perceel. 

 

 

2.3 Bodemopbouw 
 

Tabel 2.4: bodemopbouw en geohydrologie 

bodemopbouw   

maaiveldhoogte  24 m+NAP 

deklaag dikte 20 m 

samenstelling zeer fijn tot zeer grof zand, lokaal kleiig, grindig of humeus 

doorlatendheid matig  

1e watervoerende pakket dikte 55 m 

samenstelling matig fijn tot uiterst grof zand, lokaal grindig 

doorlatendheid goed 

geohydrologie   

freatisch grondwater stijghoogte 20 m+NAP volgens isohypsenkaarten, in werkelijkheid is er 

geen grondwaterpeil aangetroffen boven 18 m+NAP 

stromingsrichting noordoostelijk  

1e watervoerende pakket stijghoogte onbekend 

stromingsrichting noordoostelijk  

waterhuishouding    

oppervlaktewater niet aanwezig 

grondwaterbeschermingsbied de locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 

grondwateronttrekking op de onderzoekslocatie vindt geen grondwateronttrekking plaats. Van de omgeving zijn 

geen gegevens bekend. 

boringvrije zone de onderzoekslocatie is niet gelegen in een boringsvrije zone. 
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2.4 Terreinverkenning 
 

Voorafgaand aan de monstername is een terreinverkenning uitgevoerd. Hierbij zijn geen 

bijzonderheden geconstateerd. De resultaten van de terreinverkenning hebben dan ook geen 

aanleiding gegeven om de onderzoeksstrategie aan te passen.  

 

 

2.5 Conclusies vooronderzoek 
 

De onderzoekslocatie wordt als “onverdacht” beschouwd. Er zijn geen aanwijzingen dat op de 

onderzoekslocatie en in de directe omgeving activiteiten hebben plaatsgevonden waardoor de 

grond verontreinigd kan zijn geraakt. Op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het 

grondwater licht tot sterk verontreinigd kan zijn met zware metalen. Deze verontreinigingen 

kunnen echter voldoende in kaart worden gebracht met de strategie ‘onverdacht’.  

 

Asbest 

Het is vooralsnog onbekend of op en nabij de locatie handelingen met asbest zijn uitgevoerd in een 

mate dat hierdoor een bodemverontreiniging met asbest kan zijn ontstaan. Indien tijdens 

uitvoering van het veldwerk asbestverdachte materialen of bijmengingen met puin worden 

aangetroffen, wordt met de opdrachtgever overlegd over de eventuele uitvoering van een 

asbestonderzoek. 

 

PFAS 

De bovengrond en geroerde bodems in heel Nederland zijn verdacht op het (diffuus) voorkomen 

van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Deze verbindingen zijn chemische stoffen die van nature 

niet in het milieu voorkomen. De stoffen zijn door mensen gemaakt vanwege hun specifieke 

eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia 

gebruikt in industriële processen en in vele producten. Ze worden gebruikt in allerlei alledaagse 

toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Aangenomen kan worden dat 

verontreinigingen met PFAS welke veroorzaakt zijn door diffuse verspreiding over het algemeen 

geen risico’s met zich mee brengen (uitgaande van de risicogrenzen zoals opgenomen in de 

rapportage ‘risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater’ met kenmerk 2018-0060 van het 

RIVM). Voor hergebruik van grond zijn in het geactualiseerde ‘Tijdelijk handelingskader voor 

hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ (d.d. 29 november 2019) striktere regels 

opgesteld waardoor voorafgaand aan hergebruik van grond wel onderzoek nodig is. Derhalve is 

onderzoek naar PFAS in de bodem meegenomen in het onderhavig onderzoek. 
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3. Onderzoeksstrategie 
 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740+A1 (april 2016). De te 

volgen strategie is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 3.1: strategie verkennend bodemonderzoek 

strategie 1) boorwerk analyses 2) 

 (diepte in m-mv)  

 boringen peilbuizen grond grondwater 

ONV-GR-NL / 17 x (0,5) 3 4 x NEN-g 3 x NEN-gw 

VED-HO-NL (PFAS) 4 x (2,0)  3 x PFAS (30)  

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring strategie: 

 ONV-GR-NL : onderzoeksstrategie voor een grootschalige onverdachte locatie, niet lijnvormig; 

 VED-HO-NL : maatwerk, gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse 

bodembelasting, homogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming, niet 

lijnvormig (VED-HO-NL). 

2) verklaring analyses: 

 NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en 

minerale olie); 

 NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen en naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie); 

 PFAS (30) : uitgebreid analysepakket met 30 perfluorverbindingen volgens de advieslijst d.d. 12 juli 

2019 van het Tijdelijk handelingskader. 

 

De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De grond- en 

grondwatermonsters worden conform AS3000 voorbewerkt. 
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4. Uitvoering 
 

4.1 Kwalibo 
 

De coördinatie en planning van het veldwerk heeft plaatsgevonden vanuit de onder BRL SIKB 2000 

(versie 6.0, 1 februari 2018) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies te Nuenen. 

 

De boringen zijn geplaatst conform protocol 2001 (versie 6.0, 1 februari 2018) van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

 

In de navolgende tabel zijn de namen van de erkende veldwerkers weergegeven, die voor 

onderhavig onderzoek het veldwerk hebben uitgevoerd. 

 

Tabel 4.1: erkende veldwerkers Tritium Advies 

veldwerker datum uitvoering boornummers 

boorwerkzaamheden (protocol 2001)  

Anne van Eijkeren 28-11-2019 01 t/m 24 

 

Conform BRL-SIKB 2000 zijn de veldwerkzaamheden getoetst op partijdigheid. De uitvoerder van 

het veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek heeft geen binding met de opdrachtgever en 

de onderzoekslocatie anders dan als dat van een onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

 

4.2 Plaatsen boringen 
 

De locaties van de boringen zijn weergegeven in bijlage 2. Tijdens het plaatsen van de boringen 

bleek dat het grondwaterpeil niet werd aangetroffen binnen de maximaal verkende diepte van 6 m-

mv. Twee boringen (05 en 24) die afgewerkt zouden worden als peilbuis zijn tot 6 m-mv doorgezet 

ter verificatie van het grondwaterpeil. De andere boring (14) die als peilbuis afgewerkt zou worden 

is doorgezet tot 2 m-mv. Derhalve is het grondwateronderzoek komen te vervallen. Verder deden 

zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor. 

 

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn geen 

waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. Voor de bodemopbouw 

wordt verwezen naar de profielbeschrijvingen in bijlage 3. 
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4.3 Analyses 
 

De grondmonsters zijn volgens de navolgende tabellen geanalyseerd. 

 

Tabel 4.2: geanalyseerde monsters (grond) 

monster- traject deelmonsters analyses 1) toelichting 

code (m-mv)    

mm01 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50), 02 (0,00 - 0,50), 

04 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50), 

08 (0,00 - 0,50), 09 (0,00 - 0,50), 

10 (0,00 - 0,50), 11 (0,00 - 0,50), 

12 (0,00 - 0,50) 

NEN-g zintuiglijk schone bovengrond 

mm02 0,00 - 0,50 13 (0,00 - 0,50), 15 (0,00 - 0,50), 

17 (0,00 - 0,50), 18 (0,00 - 0,50), 

19 (0,00 - 0,50), 20 (0,00 - 0,50), 

22 (0,00 - 0,50), 23 (0,00 - 0,50) 

NEN-g zintuiglijk schone bovengrond 

mm03 0,50 - 1,00 03 (0,50 - 1,00), 05 (0,50 - 1,00), 

07 (0,50 - 1,00) 

NEN-g zintuiglijk schone ondergrond 

mm04 0,50 - 1,00 14 (0,50 - 1,00), 16 (0,50 - 1,00), 

21 (0,50 - 1,00), 24 (0,50 - 1,00) 

NEN-g zintuiglijk schone ondergrond 

mm01PFAS 0,00 - 0,50 03 (0,00 - 0,50), 08 (0,00 - 0,50), 

10 (0,00 - 0,50), 12 (0,00 - 0,50) 

PFAS (30) zintuiglijk schone bovengrond (meest 

verdachte laag) 

mm02PFAS 0,00 - 0,50 14 (0,00 - 0,50), 17 (0,00 - 0,50), 

21 (0,00 - 0,50), 23 (0,00 - 0,50) 

PFAS (30) zintuiglijk schone bovengrond (meest 

verdachte laag) 

mm03PFAS 0,50 - 1,00 07 (0,50 - 1,00), 14 (0,50 - 1,00), 

16 (0,50 - 1,00), 21 (0,50 - 1,00) 

PFAS (30) zintuiglijk schone ondergrond (meest 

verdachte laag) 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses: 

 NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en  

minerale olie); 

 PFAS (30) : uitgebreid analysepakket met 30 perfluorverbindingen volgens de advieslijst d.d. 12 juli 2019 van het 

Tijdelijk handelingskader. 

 



 

documentkenmerk: 1910/242/KB-01, versie 0   

 

pagina 10 van 14 

5. Analyseresultaten 
 

5.1 Toetsingskader  
 

Wet bodembescherming (Wbb) 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel 'Streefwaarden 

grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire bodemsanering 

(Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). 

 

Bij onderhavig onderzoek zijn van de grondmonsters het organische stof- en lutumgehalte 

analytisch bepaald en weergegeven op het analysecertificaat. Met behulp van de 

bodemtypecorrectieformules uit de Regeling bodemkwaliteit zijn de meetwaarden van de grond 

omgerekend naar waarden voor standaardbodem (met een lutum percentage van 25 % en een 

organische stof percentage van 10 %).  

 

Voor de grond wordt de achtergrondwaarde beschouwd als het niveau waaronder sprake is van een 

duurzame bodemkwaliteit. De interventiewaarde betreft het niveau waarboven sprake kan zijn van 

risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Een sanering van de bodem kan dan noodzakelijk 

zijn.  

 

Normaliter wordt als criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek de tussenwaarde 

gehanteerd. De tussenwaarde voor grond betreft het gemiddelde van de achtergrond- en de 

interventiewaarde en voor het grondwater het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde. 

Opgemerkt wordt dat de tussenwaarde geen formele status heeft. 

 

De aanduiding van de mate van verontreiniging in het rapport is weergegeven in de onderstaande 

tabel. 

 

Tabel 5.1: aanduiding mate van verontreiniging 

aanduiding in rapport betekenis voor grond 

- = niet verontreinigd De toetsingswaarden worden niet overschreden. 

>AW = licht verontreinigd Het aangetoonde gehalte ligt tussen de achtergrond- en tussenwaarde. 

>T = matig verontreinigd Het aangetoonde gehalte ligt tussen de tussen- en interventiewaarde. 

>I = sterk verontreinigd Het aangetoonde gehalte ligt boven de interventiewaarde. 

 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Om een indicatie te verkrijgen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing 

als landbodem, zijn de analyseresultaten van de grondmonsters aanvullend vergeleken met de 

tabellen 1 en 2 in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 

20 december 2007 en de daaropvolgende wijzigingen). De aanduiding van de milieuhygiënische 

classificering is weergegeven in de navolgende tabel. 
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Tabel 5.2: aanduiding bodemkwaliteitsklasse 

aanduiding in rapport betekenis 

achtergrondwaarde (AW) Grond kan vrij worden toegepast bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit. 

wonen (Wo) Grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader worden toegepast bij de 

bodemfuncties en bodemkwaliteiten "wonen" of "industrie". 

industrie (Ind) Grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader enkel worden toegepast bij 

de bodemfunctie en bodemkwaliteit "industrie".  

niet-toepasbaar (NT) Grond kan elders niet worden toegepast. Indien deze grond vrijkomt moet deze 

worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

 

PFAS (toetsingskader Tijdelijk handelingskader) 

De resultaten zijn getoetst aan de normen uit het geactualiseerde ‘Tijdelijke Handelingskader voor 

hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie’ van 29 november 2019. In de volgende tabel is 

een overzicht weergegeven van de toetsingscriteria voor het toepassen van grond en baggerspecie 

op de landbodem boven het grondwaterniveau. Voor toepassingen in een 

grondwaterbeschermingsgebied, onder de grondwaterstand en in oppervlaktewater geldenandere 

normen gelden. Voor deze normstellingen wordt verwezen naar het tijdelijk handelingskader. 

 

Voor een groot aantal toepassingslocaties is een lokaal bodembeleid opgesteld. Bij het toepassen 

van de partij dient hiermee rekening te worden gehouden. In de onderhavige rapportage is 

uitsluitend getoetst aan het generieke kader en het Tijdelijk Handelingskader PFAS. 

 

Opgemerkt wordt dat de toepassingsmogelijkheden mede afhankelijk zijn van de PFAS-

concentraties van de ontvangende bodem. 

 

Tabel 5.3: Toepassingsnormen voor toepassen van grond en baggerspecie op de 

landbodem boven grondwaterniveau (in µg/kg d.s.) - categorie 4.1 

functieklasse in de zin van 

het Besluit bodemkwaliteit 

PFOS PFOA overige PFAS 

landbouw/natuur 0,9 0,8 0,8 

landbouw/natuur, bij hogere 

achtergrondwaarde dan 0,1 1) 

de gemeten 

achtergrondwaarde, ten 

hoogste 3,0 

de gemeten 

achtergrondwaarde, ten 

hoogste 7,0 

de gemeten 

achtergrondwaarde, ten 

hoogste 3,0 

wonen 3,0 7,0 3,0 

industrie    
 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) regio afhankelijk. 

 

Toetsingskader risicogrenzen  

De analyseresultaten worden tevens getoetst aan de door het RIVM opgestelde risicogrenzen. Zoals 

vermeld in het document ‘Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater’, met kenmerk 2018-

0060. Hierin zijn de in de navolgende tabel weergegeven risicogrenzen afgeleid. 
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Tabel 5.4: risicogrenzen PFOA 

humane risicogrenzen wonen met (moes) tuin risicogrens grond 

(µg/kg d.s.) 

risicogrens grondwater 

(µg/l) 

Scenario ‘wonen met tuin’ 900 130 

Scenario ‘wonen met moestuin’ 86 12 

Humane risico’s, scenario wonen met siertuin’  3.100 449  

Humane risico’s, scenario ‘ander groen, infrastructuur en industrie’  4.195 607 

Humane risico’s, scenario groen met natuurwaarden  4.200 608 

Levenslange consumptie van 2 liter ongezuiverd grondwater per dag - 0,39 

 

 

5.2 Grond 
 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 4. De toetsingsresultaten 

zijn weergegeven in bijlage 5. Een samenvatting is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 5.5: samenvatting toetsingsresultaten grond 

monster-

code 

traject 

(m-mv) 

deelmonsters motivatie toetsingsresultaten Wbb indicatie 

Bbk 1) > AW > T  > I  

mm01 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50), 02 (0,00 - 0,50), 

04 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50), 

08 (0,00 - 0,50), 09 (0,00 - 0,50), 

10 (0,00 - 0,50), 11 (0,00 - 0,50), 

12 (0,00 - 0,50) 

zintuiglijk schone 

bovengrond 

- - - AW 

mm02 0,00 - 0,50 13 (0,00 - 0,50), 15 (0,00 - 0,50), 

17 (0,00 - 0,50), 18 (0,00 - 0,50), 

19 (0,00 - 0,50), 20 (0,00 - 0,50), 

22 (0,00 - 0,50), 23 (0,00 - 0,50) 

zintuiglijk schone 

bovengrond 

- - - AW 

mm03 0,50 - 1,00 03 (0,50 - 1,00), 05 (0,50 - 1,00), 

07 (0,50 - 1,00) 

zintuiglijk schone 

ondergrond 

- - - AW 

mm04 0,50 - 1,00 14 (0,50 - 1,00), 16 (0,50 - 1,00), 

21 (0,50 - 1,00), 24 (0,50 - 1,00) 

zintuiglijk schone 

ondergrond 

- - - AW 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit betreft een indicatie van de hergebruiksmogelijkheden. 
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Tabel 5.6: samenvatting resultaten PFAS 

mengmonster traject analyseresultaten PFAS classificatie  

 (m-mv) gestandaardiseerd gehalte (μg/kg d.s.)  

  PFOA(som) PFOS(som) overige PFAS  

mm01PFAS 0,00 - 0,50 0,26 0,26 < 0,1 landbouw / natuur 

mm02PFAS 0,00 - 0,50 0,28 0,27 < 0,1 landbouw / natuur 

mm03PFAS 0,50 - 1,00 0,34 <0,10 < 0,1 landbouw / natuur 

 

Toetsing risico’s PFOA 

Na vergelijking van de analyseresultaten met de risicogrenswaarden van het RIVM blijkt dat in 

géén van de onderzochte grondmonsters de humane risicogrenzen voor PFOA in grond (scenario 

‘wonen met tuin’) worden overschreden. 
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6. Conclusie en aanbevelingen 
 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het volgende. 

 

Zintuiglijk zijn er tijdens het plaatsen van de boringen geen bodemvreemde bijmengingen in de 

bodem waargenomen. Het grondwaterpeil is binnen de maximaal verkende diepte van 6 m-mv niet 

aangetroffen. Derhalve is onderzoek naar het grondwater komen te vervallen.  

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel de boven- als in de ondergrond geen verontreinigingen 

zijn aangetoond met de onderzochte stoffen uit het NEN-pakket. Voor wat betreft PFAS voldoet de 

grond aan de klasse landbouw/natuur.  

 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het huidige en 

voorgenomen gebruik van de locatie en vormen naar mening van Tritium Advies geen belemmering 

voor de voorgenomen grondtransactie en eventuele herontwikkeling. 

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 

afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. Een 

indicatie van de hergebruiksmogelijkheden is weergegeven in hoofdstuk 5 van dit rapport.  
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Bijlage 1 
 

Regionale ligging en kadastrale gegevens 
 

 

Bijgevoegd zijn: 

 

   aantal pagina's 

1 topografische kaart   1 

2 kadastrale kaart   1 



Omgevingskaart Klantreferentie: 1910242KB

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Veldhoven C 3700

CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 1910242KB

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 november 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Veldhoven
C
3700

0 m 20 m 100 m

Antw
erpsebaan

15

8
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Bijlage 2 
 

Situatietekening 
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Bijlage 3 
 

Profielbeschrijvingen 



Projectcode:1910242KB

Locatie:Eindhovensebaan ong. te Veldhoven

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: 01

X (RD): 153913,17

Y (RD): 380400,15

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 02

X (RD): 153934,84

Y (RD): 380408,29

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 03

X (RD): 153958,08

Y (RD): 380414,38

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

roesthoudend, licht bruingeel,

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

roesthoudend, licht bruingeel,

Edelmanboor

200

Boring: 04

X (RD): 153977,94

Y (RD): 380423,67

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectcode:1910242KB

Locatie:Eindhovensebaan ong. te Veldhoven

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: 05

X (RD): 153985,86

Y (RD): 380397,96

Datum: 21-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor
150

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

roesthoudend, licht bruingeel,

Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

roesthoudend, licht bruinoranje,

Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

roesthoudend, resten leem, licht

witbeige, Edelmanboor

500

Leem, sterk zandig, licht geelbeige,

Edelmanboor

550

Leem, zwak zandig, matig humeus,

matig veenhoudend, donkerbruin,

Edelmanboor

600

Boring: 06

X (RD): 153964,40

Y (RD): 380391,16

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 07

X (RD): 153940,65

Y (RD): 380386,75

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig,

lichtbruin, Edelmanboor
130

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

bruingeel, Edelmanboor
150

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

roesthoudend, licht bruingeel,

Edelmanboor
200

Boring: 08

X (RD): 153921,71

Y (RD): 380376,72

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectcode:1910242KB

Locatie:Eindhovensebaan ong. te Veldhoven

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: 09

X (RD): 153926,92

Y (RD): 380354,81

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 10

X (RD): 153948,68

Y (RD): 380364,67

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 11

X (RD): 153970,65

Y (RD): 380368,83

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren

0
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1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 12

X (RD): 153990,82

Y (RD): 380380,58

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 13

X (RD): 153997,72

Y (RD): 380357,64

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 14

X (RD): 153978,82

Y (RD): 380347,46

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig,

lichtbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

roesthoudend, licht bruingeel,

Edelmanboor

200

Boring: 15

X (RD): 153956,17

Y (RD): 380341,71

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 16

X (RD): 153934,84

Y (RD): 380333,58

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

bruingeel, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

roesthoudend, licht bruinbeige,

Edelmanboor

200



Projectcode:1910242KB

Locatie:Eindhovensebaan ong. te Veldhoven

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: 17

X (RD): 153942,72

Y (RD): 380311,10

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 18

X (RD): 153963,98

Y (RD): 380319,35

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 19

X (RD): 153986,19

Y (RD): 380326,88

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 20

X (RD): 154008,13

Y (RD): 380335,93

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
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Boring: 21

X (RD): 154015,66

Y (RD): 380310,89

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig,

lichtbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

bruinbeige, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, sterk roesthoudend, licht

bruingeel, Edelmanboor
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Boring: 22

X (RD): 153993,83

Y (RD): 380304,35

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectcode:1910242KB

Locatie:Eindhovensebaan ong. te Veldhoven

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: 23

X (RD): 153970,04

Y (RD): 380297,08

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 24

X (RD): 153948,34

Y (RD): 380290,63

Datum: 5-11-2019

Boormeester: Anne van Eijkeren
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Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig

roesthoudend, licht bruingeel,

Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig

roesthoudend, matig leemhoudend,

licht bruinoranje, Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

leemhoudend, zwak roesthoudend, licht

witbeige, Edelmanboor

440

Leem, sterk zandig, licht grijsbeige,

Edelmanboor

500

Leem, zwak zandig, licht cremebeige,

Edelmanboor

550

Leem, zwak zandig, matig humeus,

matig veenhoudend, donkerbruin,

Edelmanboor

600



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

toelichting mate van bodemvreemde bijmengingen:
- sporen <1% (gewichtspercentage)
- zwak 1-5% (gewichtspercentage)
- matig 5-10% (gewichtspercentage)
- sterk 10-20% (gewichtspercentage)
- uiterst 20-50% (gewichtspercentage)
- volledig >50% (volumepercentage)
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Bijlage 4 
 

Analyseresultaten grond 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

28.11.2019Datum

35003866Relatienr

901042Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   901042   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1910242KB Eindhovensebaan ong. te Veldhoven

Opdrachtacceptatie 22.11.19

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
K. Belemans
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

% 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

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

501778 501783 501793 501798 501807

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
mm01PFAS 03 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 

(0-50)
mm01 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 

08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-
50)

mm02PFAS 14 (0-50) 17 (0-50) 21 (0-50) 23 
(0-50)

mm02 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 
19 (0-50) 20 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50)

mm03PFAS 07 (50-100) 14 (50-100) 16 (50-
100) 21 (50-100)

Opdracht   901042   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
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S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++ ++

88,6 88,9 87,9 88,4 89,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

2,5 3,7

1,8   1,7   

2,1   2,3   1,3   

++ ++

<20 <20

<0,20 0,23

<3,0 <3,0

11 12

<0,05 <0,05

21 18

<1,5 <1,5

<4,0 <4,0

21 22

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

0,35   0,35   

<35 <35

x) x)

x) x) x)

#) #)

501778

501783

501793

501798

501807

21.11.2019

21.11.2019

21.11.2019

21.11.2019

21.11.2019

mm01PFAS 03 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50)

mm01 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)

mm02PFAS 14 (0-50) 17 (0-50) 21 (0-50) 23 (0-50)

mm02 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50)

mm03PFAS 07 (50-100) 14 (50-100) 16 (50-100) 21 (50-100)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

% 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

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

501812 501816

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid
mm03 03 (50-100) 05 (50-100) 07 

(50-100)

mm04 14 (50-100) 16 (50-100) 21 (50-100) 24 
(50-100)

Opdracht   901042   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++

89,7 89,2

<5,0 <5,0

2,6

1,8   

1,4   

++

<20

<0,20

<3,0

13

<0,05

<10

<1,5

<4,0

<20

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,35   

<35

x)

x)

#)

501812

501816

21.11.2019

21.11.2019

mm03 03 (50-100) 05 (50-100) 07 (50-100)

mm04 14 (50-100) 16 (50-100) 21 (50-100) 24 (50-100)

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Perfluorverbindingen

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

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

501778 501783 501793 501798 501807

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
mm01PFAS 03 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 

(0-50)
mm01 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 

08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-
50)

mm02PFAS 14 (0-50) 17 (0-50) 21 (0-50) 23 
(0-50)

mm02 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 
19 (0-50) 20 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50)

mm03PFAS 07 (50-100) 14 (50-100) 16 (50-
100) 21 (50-100)

Opdracht   901042   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Perfluorbutaanzuur (PFBA)

Perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Perfluornonaanzuur (PFNA)

Perfluordecaanzuur (PFDA)

Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs)

Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur 
(4:2 FTS)

1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur 
(6:2 FTS)

1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur 
(8:2 FTS)

1H,1H,2H,2H-
Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)

S

S

S

S

S

S

S

S

<3 * <3 *

<3 * <3 *

<4 * <4 *

<5 * <5 *

<5 * <5 *

6 * <5 *

<5 * <5 *

<5 * <5 *

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

0,0049   0,0049   

<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 * <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 * <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 *

#) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Perfluorverbindingen

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

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

501812 501816

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid
mm03 03 (50-100) 05 (50-100) 07 

(50-100)

mm04 14 (50-100) 16 (50-100) 21 (50-100) 24 
(50-100)

Opdracht   901042   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Perfluorbutaanzuur (PFBA)

Perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Perfluornonaanzuur (PFNA)

Perfluordecaanzuur (PFDA)

Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs)

Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur 
(4:2 FTS)

1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur 
(6:2 FTS)

1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur 
(8:2 FTS)

1H,1H,2H,2H-
Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)

S

S

S

S

S

S

S

S

<3 *

<3 *

<4 *

<5 *

<5 *

<5 *

<5 *

<5 *

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049   

<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 *

#)
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Perfluorverbindingen

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

501778 501783 501793 501798 501807

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
mm01PFAS 03 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 12 

(0-50)
mm01 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 

08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-
50)

mm02PFAS 14 (0-50) 17 (0-50) 21 (0-50) 23 
(0-50)

mm02 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 
19 (0-50) 20 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50)

mm03PFAS 07 (50-100) 14 (50-100) 16 (50-
100) 21 (50-100)

Opdracht   901042   Bodem / Eluaat

Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-
MeFOSA)

N-
Methylperfluoroctaansulfonamideazijnzuu
r (N-MeFO

N-
Ethylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur 
(N-EtFOS

8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 
diPAP)

Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA)

Perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA)

Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) 
(factor 0,7)

Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS)

Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS)

Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
0,7F

<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 *

0,19 * 0,21 * 0,27 *

<0,10 * <0,10 * <0,10 *

0,26 *   0,28 *   0,34 *   

0,19 * 0,20 * <0,10 *

<0,10 * <0,10 * <0,10 *

0,26 *   0,27 *   0,14 *   

#) #) #)

#) #) #)
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Perfluorverbindingen

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

501812 501816

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 22.11.2019
Einde van de analyses:  28.11.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

mm03 03 (50-100) 05 (50-100) 07 
(50-100)

mm04 14 (50-100) 16 (50-100) 21 (50-100) 24 
(50-100)

Opdracht   901042   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-
MeFOSA)

N-
Methylperfluoroctaansulfonamideazijnzuu
r (N-MeFO

N-
Ethylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur 
(N-EtFOS

8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 
diPAP)

Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA)

Perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA)

Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) 
(factor 0,7)

Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS)

Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS)

Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
0,7F

<0,1 *

<0,1 *

<0,1 *

<0,1 *

<0,1 *

0,20 *

<0,10 *

0,27 *   

<0,10 *

<0,10 *

0,14 *   

#)
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Toegepaste methoden

DIN 38414-14 (S 14): 

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Perfluorbutaanzuur (PFBA) * Perfluorpentaanzuur (PFPeA) * Perfluorhexaanzuur (PFHxA) *

Perfluorheptaanzuur (PFHpA) * Perfluornonaanzuur (PFNA) * Perfluordecaanzuur (PFDA) *

Perfluorundecaanzuur (PFUnDA) * Perfluordodecaanzuur (PFDoA) * Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) *

Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) * Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) * Perfluoroctadecaanzuur (PFODA) *

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs) * Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) * Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) *

Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) * Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) *

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS) * 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur (6:2 FTS) *

1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS) * 1H,1H,2H,2H-Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS) *

Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) * N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-MeFOSA) *

N-Methylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur (N-MeFO * N-Ethylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur (N-EtFOS *

8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 diPAP) * Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA) * Perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA) *

Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) (factor 0,7) * Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS) *

Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS) * Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F *

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *

Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *

Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)

Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40

Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen

Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52

PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   901042   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 901042, Analysis No. 501783, created at 28.11.2019 10:20:38

Monsteromschrijving: mm01 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-

50)

[@ANALYNR_START=501783]
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CHROMATOGRAM for Order No. 901042, Analysis No. 501798, created at 28.11.2019 08:15:02

Monsteromschrijving: mm02 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50)

[@ANALYNR_START=501798]
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CHROMATOGRAM for Order No. 901042, Analysis No. 501812, created at 28.11.2019 08:15:02

Monsteromschrijving: mm03 03 (50-100) 05 (50-100) 07 (50-100)

[@ANALYNR_START=501812]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

02.12.2019Datum

35003866Relatienr

902795Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   902795   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1910242KB Eindhovensebaan ong. te Veldhoven

Opdrachtacceptatie 28.11.19

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
K. Belemans
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% 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

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

mg/kg Ds

511985

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
mm04 14 (50-100) 16 (50-100) 21 (50-100) 24 

(50-100)

Opdracht   902795   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++

89,7

<5,0

3,8

1,7   

++

<20

<0,20

<3,0

5,5

<0,05

<10

<1,5

<4,0

<20

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,35   

<35

<3 *

x)

#)

511985 21.11.2019 mm04 14 (50-100) 16 (50-100) 21 (50-100) 24 (50-100)

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

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

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

511985

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 28.11.2019
Einde van de analyses:  02.12.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

mm04 14 (50-100) 16 (50-100) 21 (50-100) 24 
(50-100)

Opdracht   902795   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

<3 *

<4 *

<5 *

<5 *

<5 *

<5 *

<5 *

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049   
#)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *

Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *

Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)

Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen

Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen

Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101

PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   902795   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 902795 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Droge stof

Koolwaterstoffractie 
C10-C40

Naftaleen

511985

511985

511985
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CHROMATOGRAM for Order No. 902795, Analysis No. 511985, created at 29.11.2019 07:42:31

Monsteromschrijving: mm04 14 (50-100) 16 (50-100) 21 (50-100) 24 (50-100)

[@ANALYNR_START=511985]
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Bijlage 5 
 

Toetsingstabellen grond 

 



Projectcode: 1910242KB 
 

Projectnaam Eindhovensebaan ong. te Veldhoven 

Projectcode 1910242KB 

  

 

Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wbb 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   mm01 mm02 mm03 

certificaatcode   901042 901042 901042 

boring(en)   01, 02, 04, 06, 08, 

09, 10, 11, 12 

13, 15, 17, 18, 19, 

20, 22, 23 

03, 05, 07 

traject (m-mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

motivatie  zintuiglijk schone 

bovengrond 

zintuiglijk schone 

bovengrond 

zintuiglijk schone 

ondergrond 

humus % ds 1,80 1,70 1,80 

lutum % ds 2,50 3,70 2,60 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds <20 <51 (6) <20 <45 (6) <20 <50 (6) 

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  0,23 0,39 -0,02  <0,20 <0,24 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <3,0 <7,0 -0,05  <3,0 <6,2 -0,05  <3,0 <6,9 -0,05 

koper mg/kg ds  11 22 -0,12  12 23 -0,11  13 26 -0,09 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

lood  mg/kg ds  21 33 -0,04  18 27 -0,05 <10 <11 -0,08 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  <4,0 <7,8 -0,42  <4,0 <7,2 -0,43  <4,0 <7,8 -0,42 

zink mg/kg ds  21 49 -0,16  22 48 -0,16 <20 <32 -0,19 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 <35 <123 -0,01 <35 <123 -0,01 

 

grondmonster   mm04 

certificaatcode   901042, 902795 

boring(en)   14, 16, 21, 24 

traject (m-mv)   0,50 - 1,00 

motivatie  zintuiglijk schone 

ondergrond 

humus % ds 1,70 

lutum % ds 3,80 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

barium mg/kg ds <20 <44 (6) 

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,23 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <3,0 <6,2 -0,05 

koper mg/kg ds  5,5 10,7 -0,2 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0 

lood  mg/kg ds <10 <11 -0,08 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  <4,0 <7,1 -0,43 

zink mg/kg ds <20 <30 -0,19 
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grondmonster   mm04 

certificaatcode   901042, 902795 

boring(en)   14, 16, 21, 24 

traject (m-mv)   0,50 - 1,00 

motivatie  zintuiglijk schone 

ondergrond 

humus % ds 1,70 

lutum % ds 3,80 

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 

 

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

5 : Norm I ontbreekt 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 

 

Tabel 3: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 

lutum) 

   AW T WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,60 6,80 1,20 4,30 13,00 

kobalt mg/kg ds  15,00 103 35,0 190 190 

koper mg/kg ds  40,0 115 54,0 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 18,07 0,83 4,80 36,0 

lood mg/kg ds  50,0 290 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,50 95,8 88,0 190 190 

nikkel mg/kg ds  35,0 67,5 39,0 100,0 100,0 

zink mg/kg ds  140 430 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,50 20,8 6,80 40,0 40,0 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,020 0,51 0,040 0,50 1,00 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 2595 190 500 5000 
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Tabel 1: classificatie gehaltes volgens Besluit bodemkwaliteit 

Wbb 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  mm01 mm02 mm03 

motivatie  zintuiglijk schone 

bovengrond 

zintuiglijk schone 

bovengrond 

zintuiglijk schone 

ondergrond 

grondsoort  Zand Zand Zand 

humus (% ds)  1,80 1,70 1,80 

lutum (% ds)  2,50 3,70 2,60 

indicatieve bodemklasse  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <51 (6)  <20 <45 (6)  <20 <50 (6) 

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,24  0,23 0,39  <0,20 <0,24 

kobalt mg/kg ds  <3,0 <7,0  <3,0 <6,2  <3,0 <6,9 

koper mg/kg ds  11 22  12 23  13 26 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 

lood  mg/kg ds  21 33  18 27  <10 <11 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds  <4,0 <7,8  <4,0 <7,2  <4,0 <7,8 

zink mg/kg ds  21 49  22 48  <20 <32 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35   <0,35 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025   <0,025 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123  <35 <123 

 

grondmonster  mm04 

motivatie  zintuiglijk schone 

ondergrond 

grondsoort  Zand 

humus (% ds)  1,70 

lutum (% ds)  3,80 

indicatieve bodemklasse  Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD 

   

METALEN   

barium mg/kg ds  <20 <44 (6) 

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,23 

kobalt mg/kg ds  <3,0 <6,2 

koper mg/kg ds  5,5 10,7 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 

lood  mg/kg ds  <10 <11 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds  <4,0 <7,1 

zink mg/kg ds  <20 <30 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 
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Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

5 : Norm I ontbreekt 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 

 

Tabel 3: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 

lutum) 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Bijlage 6 
 

Foto’s onderzoekslocatie  
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Fotobijlage: 1910/242/KB, Veldhoven, Eindhovensebaan ongenummerd

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Fotobijlage: 1910/242/KB, Veldhoven, Eindhovensebaan ongenummerd

Foto 4
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Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek Roskam 32 te Veldhoven 

1 SAMENVATTING  
 

In opdracht van de Gemeente Veldhoven is door Ingenieursbureau Mol een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740

1
 op de locatie gelegen aan de 

Roskam 32 te Veldhoven. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, 
sectie C nummer 3956. Het te onderzoeken terrein heeft een oppervlakte van 16.440 m

2
. 

 
De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen transactie van het perceel. 
 
Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van eventueel in de bodem aanwezige 
verontreinigingen die een belemmering kunnen vormen voor de transactie van het 
perceel. 
 
De bodem ter plaatse van het kassencomplex is onderzocht conform de NEN 5740 en 
de handreiking Bodemonderzoek Glastuinbouw. Het resterende terreindeel is onderzocht 
volgens de NEN 5740 voor een onverdachte locatie . 
 
Er zijn tweeenveertig boringen verricht, waarvan er vijf zijn afgewerkt met een peilbuis. Er 
zijn acht mengmonsters van de bovengrond, vier mengmonsters van de ondergrond en 

vijf grondwatermonsters geanalyseerd 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn aanwijzingen gevonden voor mogelijke 
verontreinigingen van de bodem. Het betreft een bijmenging met puin in de bovenste 
halve meter van het bodemprofiel van de boringen 23, 24, 25, 26, 27, 29 en 30. 
In de opgeboorde grond is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
In de navolgende tabellen zijn de resultaten van de onderzochte grond- en 
grondwatermonsters. 
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Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek Roskam 32 te Veldhoven 

Tabel: grond 
 

Toetsing Wbb M Traject 

(cm-

mv) 

Samenstelling 

(boringnummers) 

Analyse- 

pakket 

Bijzonderheden 

Parameter Gehalte 

(mg/kgds) 

Toetsing 

1 0-50 1 t/m 7 NEN 5740 Onverdacht kas  -  -- 

2 0-50 8 t/m 14 NEN 5740  Onverdacht kas -  -- 

3 0-50 15 t/m 21 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

4 0-50 23 t/m27 +29+30 NEN 5740 Puinbijmenging  -  -- 

5 0-50 22+28+36+37 NEN 5740  Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

6 0-50 31 t/m 35 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

7 100-

200 

1+6+8 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

8 100-

200 

14+18+19 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

9 50-100 25+31 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

10 100-

200 

35+37 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

11 0-50 101+102 Metalen Vloeibare 

mestoffenopslag 

-  -- 

12 0-50 201+202+203 Minerale 

olie  

Dieseltank -  -- 

--     geen verhoogd gehalte aangetoond 

*      gehalte groter dan of gelijk aan de streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde 

**     gehalte groter dan of gelijk aan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde 

***    gehalte groter dan de interventiewaarde 

 

 

Tabel: grondwater 
 

Toetsing Wbb Pb Filterstelling 

(m-mv) 

Analysepakket 

Parameter Gehalte 

(µg/l) 

Toetsing 

6 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Chroom (Cr) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,8 

1,2 

34 

240 

* 

* 

* 

* 

18 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,2 

75 

450 

* 

** 

** 

31 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Kwik (Hg) 

Nikkel 

Benzeen 

1,3 

1,7 

18 

0,42 

* 

*** 

* 

* 

102 4,5-5,5 Metalen + EOX Cadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,2 

42 

330 

* 

* 

* 

203 3,0-5,0 MO + BTEXN - -  

Na herbemonstering 

18 4,5-5,5 Nikkel en zink Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

28 

140 

* 

* 

31 4,5-5,5 Kwik Kwik (Hg) 1,8 *** 

-      gehalte lager dan de streefwaarde of de detectielimiet voor alle geanalyseerde parameters 

*      gehalte groter dan of gelijk aan de streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde 

**     gehalte groter dan of gelijk aan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde 

***   gehalte groter dan of gelijk aan de interventiewaarde 
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In geen van de onderzochte grondmengmonsters is een verhoogd gehalte aan de 

onderzochte stoffen aangetoond, zelfs niet in het puinhoudende mengmonster M4.  
De kwaliteit van de boven- en ondergrond komt overeen met die van de 
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Veldhoven. 
 
In de grondwater op de onderzoekslocatie is eenmaal een licht verhoogd 
benzeengehalte gemeten en verder zijn meerdere metalen in een licht verhoogd gehalte 
aangetoond. In het grondwater uit peilbuis 31 is een kwikgehalte aangetoond dat de 
interventiewaarde overschrijdt. 
 
De onderzoeksresultaten komen overeen met de vooraf opgestelde hypothese, met 
uitzondering van het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater uit peilbuis 31.  
 
Het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater uit peilbuis 31 geeft aanleiding tot het 
instellen van verder onderzoek en vormt vanuit milieuhygiënisch oogpunt een 
belemmering voor de transactie van het perceel. 
 
Geadviseerd wordt om de sterke verontreiniging met kwik in het grondwater ter plaatse 

van peilbuis 31 uit te karteren door middel van een nader bodemonderzoek. 
 
 
 

 

 

 

 



 Project: 50291                                6� 

�

�

Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek Roskam 32 te Veldhoven 

 

2   INLEIDING 
�

In opdracht van de Gemeente Veldhoven is door Ingenieursbureau Mol een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740

1
 op de locatie gelegen aan de 

Roskam 32 te Veldhoven. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, 
sectie C nummer 3956. 
 
De heer M. Loos is de contactpersoon namens de opdrachtgever. Namens 
Ingenieursbureau Mol zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw H. 
Boudewijns. 
  
De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen transactie van het perceel. 
 
Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van eventueel in de bodem aanwezige 
verontreinigingen die een belemmering kunnen vormen voor de transactie van het 
perceel. 
 
In dit rapport is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en worden de 
resultaten van het veldwerk en laboratoriumonderzoek behandeld. De resultaten zijn 

getoetst aan de wettelijke kaders. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies van 
het onderzoek. 
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3 VOORONDERZOEK 
 

 

3.1 Locatiebeschrijving 
 

3.1.1 Algemeen 

Het onderzoeksterrein is gelegen ten westen van Veldhoven en is kadastraal bekend als 
gemeente Veldhoven, sectie C, nummer 3956. 
Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van 16.440 m

2 
en heeft de volgende 

topografische kenmerken: x-coördinaat 154,530 en y-coördinaat 380,100. 

De ligging van de locatie is weergegeven in bijlage A. Hieronder staat een foto waarop de 
onderzoekslocatie met een zwarte lijn is omkaderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Locatiebezoek en informatie opdrachtgever 

De onderzoekslocatie is grotendeels bebouwd met een kas (ca. 10.600 m
2
) waarin rozen 

worden gekweekt. Aan de zuidzijde van de kas bevindt zich een gebouw waarin het 
volgende aanwezig is: opslagtanks met water, de stookruimte (gas), plastic opslagtanks 
met vloeibare metsstoffen, en een bestrijdingsmiddelenkast. In de bestrijdingsmiddelen-
kast wordt hoofdzakelijk poeder opgeslagen. Het gehele gebouw is voorzien van een 
betonvloer. Ten oosten van het gebouw bevindt zich een tank voor warmteopslag. 
Tussen het gebouw en deze tank staat op circa 1 meter afstand van de gevel van het 
gebouw nog een dubbelwandige dieseltank met een inhoud van 3.000 liter. Deze tank 
staat er op verzekeringstechnische redenen: als de gasstook uit valt, dient een 
alternatieve stookbron voorhanden te zijn. 
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Het voorterrein, dat zich bevindt ten zuiden van de kas, is grotendeels voorzien van een 
betonklinkerverharding en is deels onverhard (gras). Op het buitenterrein bevinden zich 

nog een bassin voor wateropvang en een CO2 tank. 

 

3.2 Historisch onderzoek 
�

3.2.1 Archiefonderzoek 

In het archief van de gemeente Veldhoven is een oprichtingsvergunning aanwezig voor 
een rozenkwekerij die dateert van 21 juli 1987. Op 2 mei 2005 is een melding Besluit 
glastuinbouw (rozenkwekerij) ingediend.  

 
Op het aangrenzende perceel is in juli 1996 een bodemonderzoek verricht door RSE 
Eindhoven (rapportnummer 4.21.52086). Daarbij is 7.400 m

2
 onderzocht. In de 

bovengrond is een minerale-oliegehalte gemeten dat groter is dan de streefwaarde. In de 
ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In één grondwatermonster zijn 
geen verhoogde gehalten aangetoond en in een ander grondwatermonster zijn licht 
verhoogde gehalten aan tolueen en xylenen gemeten alsmede een matig verhoogd 
nikkelgehalte. 
 
In maart-april 2007 is door Ingenieursbureau Mol een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op het terrein aan de Roskam 32 te Veldhoven (Projectnummer 50205). Deze 
locatie bevindt zich ten zuiden van het huidige onderzoeksterrein. Uit de rapportage blijkt 
het volgende: 
Op het terrein dat in gebruik is bij de firma Verbiezen zijn in de bovengrond licht 
verhoogde gehalten aan PAK, zink en minerale olie aangetoond. In de ondergrond van 
het betreffende terreindeel zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
Als de analyseresultaten van het mengmonster van de puinverharding die her en der op 

het terrein dat in gebruik bij Verbiezen is aangebracht, indicatief worden getoetst aan het 
Bouwstoffenbesluit blijkt dat de somparameter EOX de triggerwaarde van 0,8 mg/kg ds. 
net overschrijdt. Dat betekent formeel dat er een EOX-uitsplitsing dient plaats te vinden 
om te achterhalen welke stof de oorzaak is van het verhoogde EOX-gehalte. 
 
In de bovengrond van het weiland zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte 
stoffen aangetoond. In één van de ondergrondmengmonsters is een licht verhoogd 
gehalte aan minerale olie aangetoond.  
 
In het mengmonster dat is samengesteld uit de bovengrond van de boringen die rondom 
het gronddepot zijn geplaatst, overschrijdt het PAK-gehalte de streefwaarde. 
In het individuele grondmonsters van boring 106, waarvan de bovengrond zwak 
kolengruishoudend is, is geen verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. 
 
In de grondwatermonsters zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, chroom, nikkel en 
zink aangetoond. De gemeten waarden in de grond en het grondwater komen overeen 

met die van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Veldhoven voor dit deelgebied. 
 
Alhoewel in de grond en het grondwater licht verhoogde gehalten aan enkele stoffen zijn 
aangetoond, geven de onderzoeksresultaten geen aanleiding tot het instellen van verder 
bodemonderzoek.  
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3.2.2 Kaartmateriaal  

De volgende kaart is geraadpleegd: Grote Historische Atlas van Noord-Brabant 
(1:25.000)

.
. Uit het geraadpleegde kaartmateriaal blijkt dat in 1905 de onderzoekslocatie 

zich bevond in een agrarisch gebied en dat ter plaatse nog geen woning stond. 
 

3.2.3 Voorgaand onderzoek  

Op de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 

3.3 Geo(hydro)logisch onderzoek  
 
Veldhoven ligt net ten oosten van de Feldbiss breuk. 
 

De deklaag heeft een dikte van circa 25 meter en bestaat hoofdzakelijk uit afwisselend 
uit fijn zand, klei en leem. Het freatische grondwater bevindt zich op een diepte van 
ongeveer 4 m-mv. Het maaiveld bevindt zich op een hoogte van globaal 22 m + N.A.P. 
 

Het eerste watervoerende pakket heeft een dikte van ongeveer 43 meter en bestaat uit 
matig fijn tot grof zand. De doorlatendheid (kD-waarde) van het eerste watervoerende 
pakket bedraagt ca. 2.700 m²/dag.  

 

Ter plaatse van het onderzoeksterrein stromen het freatische grondwater en het 
grondwater in het eerste watervoerend pakket globaal in noordoostelijke richting. 

 
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een beschermingszone van 

waterwingebied. 
 
(Bron: Grondwaterkaart van Nederland, Centrale Slenk, november 1983 en Provinciale 
Milieuverordening Noord-Brabant, februari 2005) 
 

3.4 Bodemkwaliteitskaart gemeente Veldhoven  
 
De onderzoekslocatie bevindt zich binnen deelgebied  BKWH, Buitengebied, Koningshof, 
Westervelden en Heers van de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Veldhoven  
(Bron: Actualisatie Bodemkwaliteitskaart Veldhoven 2005 gemeente Veldhoven). 
 

In het rapport behorende bij bovengenoemde bodemkwaliteitskaart staat vermeld dat  
voor de bovengrond minerale olie buiten beschouwing is gelaten, i.v.m. de detectielimiet. 
Als de gemiddelde gehalten worden getoetst aan de streef- en interventiewaarden, blijkt 
dat in de bovengrond in deelgebied BKWH sprake is van gemiddeld schone grond.  
 

In de ondergrond in deelgebied BKWH worden de streefwaarden niet overschreden. 
Ook voor de ondergrond geldt dat minerale olie buiten beschouwing is gelaten, i.v.m. de 
detectielimiet. In de ondergrond van deelgebied BKWH is sprake van gemiddeld schone 
grond. 
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In het grondwater in deelgebied BKWH wordt een matig verhoogd achtergrondgehalte 
aan nikkel aangetroffen en licht verhoogde achtergrondgehalten aan cadmium, chroom, 

koper, lood en zink. De achtergrondgehalten aan arseen en kwik zijn niet verhoogd ten 
opzichte van de streefwaarde. 
 

3.5 Conclusies 
Op de onderzoekslocatie zijn vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging enkele 
verdachte deellocaties aanwezig, namelijk de opslagkast voor bestrijdingsmiddelen, de  
opslagtanks voor vloeibare meststoffen en de bovengrondse dieseltank. 
Gezien het feit dat ter plaatse van de opslag van bestrijdingsmiddelen en vloeibare 
meststoffen een betonvloer aanwezig is en  de dieseltank alleen wordt gebruikt indien de 
gasstook uitvalt, wordt de kans op daadwerkelijke bodemverontreiniging zeer gering 
geacht. 
 
Gezien de gegevens uit de bodemkwaliteitskaart wordt voor het grondwater rekening 
gehouden met licht verhoogde gehalten aan zink en cadmium. 
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4 OPZET EN METHODE VAN ONDERZOEK 
 
De bodem ter plaatse van het kassencomplex wordt onderzocht conform de NEN 5740 
en de handreiking Bodemonderzoek Glastuinbouw. Omdat de handreiking alleen 
betrekking heeft op bodembedreigende handelingen van het heden en verleden zal de 
bodem t.p.v. het kassencomplex worden onderzocht volgens de NEN 5740 en zullen de 
verdachte deellocaties worden onderzocht volgens genoemde handreiking. 
Het resterende terreindeel zal worden onderzocht volgens de NEN 5740 voor een 
onverdachte locatie . 
 
De te plaatsen boringen en peilbuizen en uit te voeren chemische analyses zijn in 
onderstaande tabel weergegeven. Alle veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform 
de BRL SIKB  2000. 
 
Tabel 1. Onderzoeksstrategie  

Locatie Oppervlakte 

locatie in m² 

Strategie 

 

Veldwerkzaamheden 

Boringen en peilbuizen 

Chemische analyses 

 
 

 Tot 0,5  

(m-mv) 

En tot 

2,0 

(m-mv) 

En 

peilbuis 

0-0,5 

m-mv 

0,5-2,0 

m-mv 

Grond-

water 

Kassen 

Bestrijdings- 

middelenkast 

Vloeibare 

meststoffen 

Dieseltank 

 

Ca. 10.600* 2** 

1** 

 

1** 

 

1** 

 

15 

 

 

 

 

2 

4 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

3 NEN- 

1 EOX 

 

1 

metalen 

 

1 MO 

2 NEN 2 NEN  

1 EOX 

 

1 

metalen 

 

1MO+ 

BTEXN 

Resterende terrein Ca. 6.000* 2** 12 3 1 2 NEN 2 NEN 1 NEN 

Totaal  
 

 29 9 6 7 2  6 

��������		��
�������	��

���

�����
	
�
���
���
�����
�������	����
���

������� !"#$�	��	�����
�������	�

 
NEN: NEN 5740 (zie bladzijde 11) 

 

Van het opgeboorde materiaal worden per grondsoort monsters genomen tot een 

maximaal traject van 50 cm per monster. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk 
beoordeeld op geur, kleur en het voorkomen van bijzonderheden. 
 
Tijdens het veldwerk zal worden gelet op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht 
materiaal in de grond. 
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De verkregen monsters van boven- en ondergrond worden op het laboratorium 
mengmonsters samengesteld of wordt een individueel monster geselecteerd. De 

grond(meng)monsters en grondwatermonsters worden, indien geen afwijkingen 
optreden, vervolgens geanalyseerd op de parameters zoals omschreven in de opzet.  
 
Het grondwater wordt minimaal zeven dagen na het plaatsen van de peilbuis bemonsterd 
en geanalyseerd. Tijdens het plaatsen van de peilbuis en het bemonsteren van het 
grondwater wordt de grondwaterstand, temperatuur, electrische geleidbaarheid en 
zuurgraad gemeten. 
 
De chemische analyses van de grond en het grondwater worden uitgevoerd door 
Alcontrol Laboratories B.V. te Hoogvliet. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad 
voor Accreditatie en staat geregistreerd onder nummer 028. Bij de chemische analyses 
wordt gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings- en analysemethoden 
zoals beschreven in diverse, geldende NEN-normen.�
 
De NEN-pakketten zijn als volgt samengesteld: 
 
� NEN-G pakket (grond): 

droge-, lutum- en organische stofgehalte, arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, 

nikkel en zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), extraheerbare organo-
halogeenverbindingen (EOX) en minerale olie. 
 
� NEN-GW pakket (grondwater):  

arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink, vluchtige aromatische en 
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen inclusief naftaleen, chloorbenzenen en 
minerale olie. 
 
Van de grondmengmonsters wordt het humus- en lutumgehalte bepaald voor een 
toetsing aan de bodemspecifieke streef- en interventiewaarden voor de onderzochte 
parameters. 
 
Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de streef- en 
interventiewaarden. Deze waarden, die deel uitmaken van de door het Ministerie van 
VROM uitgegeven circulaire "Streef- en Interventiewaarden bodemsanering"

4
,
 

zijn 

richtwaarden voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigin-
gen in de bodem. Een beschrijving hiervan staat beschreven in bijlage C. 
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5 RESULTATEN 
 

5.1 Veldwerk 
 
Het plaatsen van de boringen en de peilbuizen is uitgevoerd op 21 mei 2007. Het 
grondwater uit de peilbuizen is bemonsterd op 30 mei 2007. Naar aanleiding van de 
analyseresultaten van het grondwater is besloten het grondwater uit de peilbuizen 18 en 
31 opnieuw te bemonsteren. Dat heeft plaatsgevonden op woensdag 13 juni 2007. 
 
Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB  2000. 
In afwijking van de voorgestelde onderzoeksstrategie is geen boring verricht nabij de 
bestrijdingsmiddelenkast, omdat ten tijde van het veldwerk bleek dat een onderdeel van 
de betonboor niet aanwezig was. Na het veldwerk is er overleg geweest met de 
gemeente Veldhoven. Daarbij is aangegeven dat van de voorgestelde strategie mag 
worden afgeweken als de kast midden op een betonvloer en op een afstand van 20 
meter stroomafwaarts geen mogelijkheid is om een peilbuis te plaatsen. Omdat de kast 
aan alle zijden is omringd door een betonvloer en de peilbuis 102 nabij de opslag voor 
vloeibare meststoffen op minder dan 10 meter afstand in stroomafwaartse richting is 
geplaatst, is besloten het grondwater uit deze peilbuis te analyseren op EOX .  

 
De plaats van de boringen en peilbuizen staat weergegeven in bijlage B.  
 
In totaal zijn tweeenveertig boringen verricht (nrs 1 t/m 37, 101, 102 , 201, 202 en 203). 
De boringen 6, 18, 31, 102 en 203 zijn afgewerkt met een peilbuis. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot de maximale 
boordiepte van 5,5 m-mv. hoofdzakelijk uit zwak siltig zeer fijn zand dat in de bovenste 
meter van het profiel zwak tot matig humeus is en vanaf 3 à 4 m-mv kleiig van 
samenstelling. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn aanwijzingen gevonden voor mogelijke 
verontreinigingen van de bodem. Het betreft een bijmenging met puin in de bovenste 
halve meter van het bodemprofiel van de boringen 23, 24, 25, 26, 27, 29 en 30. 
Bij boring 25 is sprake van een sterke puinbijmenging en bij boring 26 van een matige 
puinbijmenging. In alle overige gevallen betreft het een zwakke bijmenging. 
Tijdens de veldwerkzaamheden is in de opgeboorde grond geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. In bijlage E zijn de boorbeschrijvingen weergegeven. 
 
In tabel 2 staan de resultaten van de veldmetingen weergegeven zoals deze zijn 
gemeten bij het bemonsteren van het grondwater. Het betreft de temperatuur (T), de 
grondwaterstand (GWS) ten opzichte van het maaiveld, de elektrische geleidbaarheid 
(EC) en de zuurgraad (pH) van het grondwater. 
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Tabel 2.   Veldmetingen bij bemonsteren grondwater 

 

Peilbuis T (°C) GWS (cm-mv) EC (µS/cm) pH 

6 13,8 410 870 5,1 

18 13,2 440 1.020 5,2 

31 11,2 450 560 5,1 

102 13,6 405 1.250 5,1 

203 10 350 1.450 4,9 

 

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn geen afwijkingen waargenomen.  
 

5.2 Laboratoriumonderzoek 

 
Het laboratoriumonderzoek is grotendeels uitgevoerd conform de voorgestelde opzet.  
In verband met de betonvloer rondom de bestrijdingsmiddelenkast is daar geen boring 
verricht en geen grondanalyse op EOX uitgevoerd. Om het grondwater in 
stroomafwaartse richting van de bestrijdingsmiddelenkast te onderzoeken op EOX is het 
grondwater uit peilbuis 102 naast de analyse op metalen ook onderzocht op EOX. 
 
Er is een extra grondmengmonster geanalyseerd op een NEN 5740-pakket i.v.m. het 
voorkomen van puin in diverse boringen die zijn verricht op het buitenterrein. 
 
De bodemlaag van 0,5 -1,0 m-mv maakt geen deel uit van de mengmonsters M7, M8 en 
M10 van de ondergrond omdat deze laag humeushoudend is, terwijl dat bij de 
onderliggende bodemlagen tot 2 m-mv niet het geval is. Mengmonster M9 is wel 
samengesteld uit deze humeushoudende laag. 
 
Naar aanleiding van de analyseresultaten is het grondwater uit de peilbuizen 18 en 31 

opnieuw bemonsterd. Het grondwater uit peilbuis 18 is geanalyseerd op nikkel en zink en 
van het grondwatermonster uit peilbuis 31 is het kwikgehalte opnieuw bepaald. 
 
 

5.2.1  Grond 

In het laboratorium zijn twaalf grondmengmonsters samengesteld. In tabel 3 is onder 
andere weergegeven hoe de mengmonsters zijn samengesteld. 

 
Ten behoeve van toetsing zijn op basis van het lutum- en organische stofgehalte de 
streef- en interventiewaarden van de grond berekend. De toetsingsresultaten zijn in 
bijlage C weergegeven.  
 
De analyseresultaten van de grond zijn samengevat in de volgende tabel. 
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Tabel 3.  Overschrijdingen toetsingswaarden in de grond (mg/kgds)  

 

Toetsing Wbb M Traject 

(cm-

mv) 

Samenstelling 

(boringnummers) 

Analyse- 

pakket 

Bijzonderheden 

Parameter Gehalte 

(mg/kgds) 

Toetsing 

1 0-50 1 t/m 7 NEN 5740 Onverdacht kas  -  -- 

2 0-50 8 t/m 14 NEN 5740  Onverdacht kas -  -- 

3 0-50 15 t/m 21 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

4 0-50 23 t/m27 +29+30 NEN 5740 Puinbijmenging  -  -- 

5 0-50 22+28+36+37 NEN 5740  Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

6 0-50 31 t/m 35 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

7 100-

200 

1+6+8 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

8 100-

200 

14+18+19 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

9 50-100 25+31 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

10 100-

200 

35+37 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

11 0-50 101+102 Metalen Vloeibare 

mestoffenopslag 

-  -- 

12 0-50 201+202+203 Minerale 

olie  

Dieseltank -  -- 

--     geen verhoogd gehalte aangetoond 

*      gehalte groter dan of gelijk aan de streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde 

**     gehalte groter dan of gelijk aan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde 

***    gehalte groter dan de interventiewaarde 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat bij alle grondmengmonsters de gehalten aan de 
onderzochte stoffen kleiner zijn dan de streefwaarde of de detectielimiet. 
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5.2.2 Grondwater 

De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 4. Overschrijdingen toetsingswaarden in het grondwater (µg/liter)  

 
Toetsing Wbb Pb Filterstelling 

(m-mv) 

Analysepakket 

Parameter Gehalte 

(µg/l) 

Toetsing 

6 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Chroom (Cr) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,8 

1,2 

34 

240 

* 

* 

* 

* 

18 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,2 

75 

450 

* 

** 

** 

31 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Kwik (Hg) 

Nikkel 

Benzeen 

1,3 

1,7 

18 

0,42 

* 

*** 

* 

* 

102 4,5-5,5 Metalen + EOX Cadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,2 

42 

330 

* 

* 

* 

203 3,0-5,0 MO + BTEXN - -  

Na herbemonstering 

18 4,5-5,5 Nikkel en zink Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

28 

140 

* 

* 

31 4,5-5,5 Kwik Kwik (Hg) 1,8 *** 

-      gehalte lager dan de streefwaarde of de detectielimiet voor alle geanalyseerde parameters 

*      gehalte groter dan of gelijk aan de streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde 

**     gehalte groter dan of gelijk aan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde 

***   gehalte groter dan of gelijk aan de interventiewaarde 

NEN: NEN 5740 (zie Hoofdstuk 4) 

 

5.3 Bespreking resultaten  
 
In geen van de onderzochte grondmengmonsters is een verhoogd gehalte aan de 
onderzochte stoffen aangetoond, zelfs niet in het puinhoudende mengmonster M4.  
De kwaliteit van de boven- en ondergrond komt overeen met die van de 
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Veldhoven. 
 
In het grondwatermonster uit peilbuis 31 is een licht verhoogd benzeengehalte gemeten 
en in de grondwatermonsters uit de peilbuizen 6, 18, 31 en 102 zijn meerdere metalen in 
een lichte verhoogd gehalte aangetoond. In het grondwater uit peilbuis 18 zijn in eerste 
instantie matig verhoogde gehalten aan nikkel en zink aangetoond, maar na 
herbemonstering en analyse van de nieuwe grondwatermonsters zijn licht verhoogde 
gehalten gemeten. Het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater uit peilbuis 31 is 

ook na herbemonstering en analyse opnieuw bevestigd. 
Volgens de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Veldhoven wordt in het grondwater in 
deelgebied BKWH een matig verhoogd achtergrondgehalte aan nikkel aangetroffen en 
licht verhoogde achtergrondgehalten aan cadmium, chroom, koper, lood en zink. De 
achtergrondgehalten aan arseen en kwik zijn niet verhoogd ten opzichte van de 
streefwaarde. 
De tijdens dit onderzoek gemeten gehalten komen overeen met de 
Bodemkwaliteitskaart, met uitzondering van het sterk verhoogde kwikgehalte in het 
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grondwater uit peilbuis 31. Dit gehalte geeft aanleiding tot het instellen van een nader 
bodemonderzoek naar de omvang en de herkomst van de verontreiniging. Een verhoogd 

kwikgehalte kan het gevolg zijn van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar de 
peilbuis waaruit het grondwatermonster afkomstig is, bevindt zich niet in de kas maar op 
het buitenterrein. Het is opvallend dat het kwikgehalte in de overige peilbuizen kleiner is 
van de detectiegrens. 
 
De onderzoeksresultaten komen overeen met de vooraf opgestelde hypothese, met 
uitzondering van het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater uit peilbuis 31.  
 
Het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater uit peilbuis 31 geeft aanleiding tot het 
instellen van verder onderzoek en vormt vanuit milieuhygiënisch oogpunt een 
belemmering voor de transactie van het perceel. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
 

6.1 Conclusies 
 
In alle grondmengmonsters zijn de gehalten aan de onderzochte stoffen kleiner dan de 
streefwaarde of de detectielimiet. 
 
In de grondwater op de onderzoekslocatie is eenmaal een licht verhoogd 
benzeengehalte gemeten en verder zijn meerdere metalen in een licht verhoogd gehalte 
aangetoond. In het grondwater uit peilbuis 31 is een kwikgehalte aangetoond dat de 
interventiewaarde overschrijdt. 
 
De onderzoeksresultaten komen overeen met de vooraf opgestelde hypothese, met 
uitzondering van het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater uit peilbuis 31.  
 
Het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater uit peilbuis 31 geeft aanleiding tot het 
instellen van verder onderzoek en vormt vanuit milieuhygiënisch oogpunt een 
belemmering voor de transactie van het perceel. 
 
 

6.2 Aanbevelingen 
 
Geadviseerd wordt om de sterke verontreiniging met kwik in het grondwater ter plaatse 
van peilbuis 31 uit te karteren door middel van een nader bodemonderzoek. 
 
Geadviseerd wordt om bij werkzaamheden in de bodem alert te blijven op 
waarneembare bijzonderheden die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen. 
 
Het onderhavige onderzoek beschrijft de huidige kwaliteit van de bodem. Het is 
raadzaam deze situatie te handhaven en bij eventuele calamiteiten alert en efficiënt te 
reageren. 
 
Afvoer en hergebruik van grond (en bouwstoffen) naar elders is onderhevig aan de 
geldende wettelijke bepalingen. Hierbij gelden onder meer de bepalingen van het 
Bouwstoffenbesluit, waarbij voor wat betreft milieuhygiënische kwaliteit van de toe te 
passen grond (en bouwstoffen) nog aanvullende eisen kunnen worden gesteld op het 

gebied van monsterneming en analyses.  
 
Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden 
met het feit dat analyses zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters. Het is derhalve niet 
uit te sluiten dat lokaal hogere concentraties aan verontreinigingen voorkomen. 
 
Tevens is het niet onmogelijk dat plaatselijk verontreinigingen voorkomen die niet 
gedetecteerd zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een beperkt aantal 
monsters, genomen op een beperkt aantal plaatsen. 
 
 



 Project: 50291                                19� 

�

�

Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek Roskam 32 te Veldhoven 

7  REFERENTIES  
 

1. NEN 5740; Nederlandse Norm Bodem 
 "Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieu-

hygiënische kwaliteit van bodem en grond" 

 Nederlands Normalisatie Instituut, oktober 1999 
 
2. NVN 5725; Nederlandse Voornorm Bodem 

“Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en 
nader onderzoek” 

Nederlands Normalisatie Instituut, oktober 1999 
 

3. Grote Historische Atlas van Noord-Brabant,ca. 1905,  1:25.000, Uitgeverij  
Nieuwland 

 

4. Circulaire "Streef- en interventiewaarden bodemsanering"                       

Directoraat-Generaal Milieubeheer, Directie Bodem                             
Staatscourant nr. 39 (24 februari 2000) 

5 Circulaire Bodemsanering 2006 
 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
 



� � �

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verkennend en nader bodemonderzoek 
Roskam 32 
Veldhoven 
 
Projectnummer: 50291/50291B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven 
 Afdeling Publiekszaken 
� t.a.v. de heer ing. J.J.A.M. Loos 
 Postbus 10101 
 5500 GA Veldhoven 
Datum: 3 september 2007 
Projectleider: mevr. ing .J.C. Boudewijns 
Rapportage gecontroleerd door: dhr. Ir. E.A.. van Kampen 
 
 

6000EN-175
ISO 9001 : 2000

2000 + 2001



 Project: 50291/50291B                               2� 

�

�

Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek Roskam 32 te Veldhoven 

INHOUDSOPGAVE 

 

1 SAMENVATTING ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

2   INLEIDING������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

3 VOORONDERZOEK����������������������������������������������������������������������������������������������������� 

3.1 Locatiebeschrijving������������������������������������������������������������������������������������������������� 
3.1.1 Algemeen ..............................................................................................................7 
3.1.2 Locatiebezoek en informatie opdrachtgever ........................................................7 

3.2 Historisch onderzoek ��������������������������������������������������������������������������������������������� 
3.2.1 Archiefonderzoek ..................................................................................................8 
3.2.2 Kaartmateriaal.......................................................................................................8 
3.2.3 Voorgaand onderzoek...........................................................................................8 

3.3 Geo(hydro)logisch onderzoek�������������������������������������������������������������������������������� 
3.4 Bodemkwaliteitskaart gemeente Veldhoven ��������������������������������������������������������� 
3.5 Conclusies�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

4 OPZET EN METHODE VAN ONDERZOEK ��������������������������������������������������������������� 

4.1 Verkennend bodemonderzoek ����������������������������������������������������������������������������� 
4.2 Nader bodemonderzoek ��������������������������������������������������������������������������������������� 

5  RESULTATEN ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

5.1 Veldwerk���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
5.1.1. Verkennend bodemonderzoek............................................................................12 
5.1.2. Nader bodemonderzoek .....................................................................................13 

5.2 Laboratoriumonderzoek���������������������������������������������������������������������������������������	 
5.2.1  Grond ..................................................................................................................15 
5.2.2 Grondwater .........................................................................................................16 

5.3 Bespreking resultaten ������������������������������������������������������������������������������������������� 

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ����������������������������������������������������������������������� 

6.1 Conclusies������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
6.2 Aanbevelingen ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

7  REFERENTIES ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 
 
 
 
 
 

 

BIJLAGEN 

 A Ligging onderzoekslocatie 
 B Overzichtstekening onderzoekslocatie 
 C Toetsingsresultaten   
 D Analysecertificaten 
 E Boorstaten 



 Project: 50291/50291B                               3� 

�

�

Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek Roskam 32 te Veldhoven 

1 SAMENVATTING  
 

In opdracht van de Gemeente Veldhoven is door Ingenieursbureau Mol een verkennend 
en nader bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie gelegen aan de Roskam 32 te 
Veldhoven. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie C nummer 
3956. Het te onderzoeken terrein heeft een oppervlakte van 16.440 m

2
. 

 
De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen aankoop van 
het perceel. De aanleiding voor het nader bodemonderzoek is een sterk verhoogd 
kwikgehalte dat tijdens het verkennend bodemonderzoek is aangetoond op het 
zuidoostelijke terreindeel. 
 
Het doel van het verkennend onderzoek is het vaststellen van eventueel in de bodem 
aanwezige verontreinigingen die een belemmering kunnen vormen voor de transactie 
van het perceel. Het doel van het nader bodemonderzoek is het vaststellen van de aard 
en de omvang van de sterke kwikverontreiniging in het grondwater op het zuidoostelijke 
terreindeel. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden van het verkennend bodemonderzoek zijn aanwijzingen 

gevonden voor mogelijke verontreinigingen van de bodem. Het betreft een bijmenging 
met puin in de bovenste halve meter van het bodemprofiel van de boringen 23, 24, 25, 
26, 27, 29 en 30. In de opgeboorde grond is geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen.  
 
In de navolgende tabellen zijn de resultaten van de onderzochte grond- en 
grondwatermonsters opgenomen. 
 
Tabel: grond 

Toetsing Wbb M Traject 

(m-mv) 

Samenstelling 

(boringnummers) 

Analyse- 

pakket 

Deellocatie/ 

Bijzonderheden Parameter Gehalte 

(mg/kgds) 

Toetsing 

Verkennend bodemonderzoek 

1 0-0,5 1 t/m 7 NEN 5740 Onverdacht kas  -   

2 0-0,5 8 t/m 14 NEN 5740  Onverdacht kas -  -- 

3 0-0,5 15 t/m 21 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

4 0-0,5 23 t/m27 +29+30 NEN 5740 Puinbijmenging  -  -- 

5 0-0,5 22+28+36+37 NEN 5740  Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

6 0-0,5 31 t/m 35 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

7 1,0-2,0 1+6+8 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

8 1,0-2,0 14+18+19 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

9 0,5-1,0 25+31 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

10 1,0-2,0 35+37 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

11 0-0,5 101+102 Metalen Vloeibare 

mestoffenopslag 

-  -- 

12 0-0,5 201+202+203 Minerale 

olie  

Dieseltank -  -- 

Nader bodemonderzoek 

 0-0,5 101 Kwik  -  -- 

--     geen verhoogd gehalte aangetoond 
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In geen van de onderzochte grondmengmonsters is een verhoogd gehalte aan de 
onderzochte stoffen aangetoond, zelfs niet in het puinhoudende mengmonster M4.  

De kwaliteit van de boven- en ondergrond komt overeen met die van de 
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Veldhoven. 
 
Tabel grondwater  

Toetsing Wbb Pb Filterstelling 

(m-mv) 

Analysepakket 

Parameter Gehalte 

(µg/l) 

Toetsing 

6 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Chroom (Cr) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,8 

1,2 

34 

240 

* 

* 

* 

* 

18 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,2 

75 

450 

* 

** 

** 

31 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Kwik (Hg) 

Nikkel 

Benzeen 

1,3 

1,7 

18 

0,42 

* 

*** 

* 

* 

102 4,5-5,5 Metalen + EOX Cadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,2 

42 

330 

* 

* 

* 

203 3,0-5,0 MO + BTEXN - -  

Na herbemonstering 

18 4,5-5,5 Nikkel en zink Nikkel ( 

Zink  

28 

140 

* 

* 

31 4,5-5,5 Kwik Kwik  1,9 *** 

Nader bodemonderzoek 

101 7,7-8,7 Kwik -  -- 

102 4,5-5,5 Kwik Kwik 4,6 *** 

103 4,5-5,5 Kwik Kwik 3,9 *** 

104 4,5-5,5 Kwik Kwik 6,9 *** 

105 4,5-5,5 Kwik Kwik 0,06 * 

106 4,5-5,5 Kwik -   

107 4,5-5,5 Kwik Kwik 0,07 * 

108 4,5-5,5 Kwik -   

109 4,5-5,5 Kwik -   

110 4,5-5,5 Kwik -   

111 4,5-5,5 Kwik -   

112 4,5-5,5 Kwik -   

113 4,5-5,5 Kwik -   

114 4,5-5,5 Kwik -   

203 3,0-5,0 Kwik -   

      

      

--     geen verhoogd gehalte aangetoond 

*      gehalte groter dan of gelijk aan de streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde 

**     gehalte groter dan of gelijk aan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde 

***    gehalte groter dan de interventiewaarde 

 
In het grondwater op de onderzoekslocatie is eenmaal een licht verhoogd 
benzeengehalte gemeten en verder zijn meerdere metalen in een licht verhoogd gehalte 
aangetoond. In het grondwater uit de peilbuizen 31, 102, 103 en 104 is een kwikgehalte 
aangetoond dat de interventiewaarde overschrijdt. De sterke verontreiniging met kwik in 
het grondwater is zowel in horizontale als in verticale richting uitgekarteerd tot rond de 
streefwaarde. 
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De onderzoeksresultaten komen overeen met de vooraf opgestelde hypothese, met 

uitzondering van het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater op het zuidoostelijke 
terreindeel. 
 
De omvang van de sterke kwikverontreiniging in het grondwater wordt geschat op circa 
750 m

3
 bodemvolume. De totale omvang van de verontreiniging (> streefwaarde) 

bedraagt naar schatting 2.400 m
3 
bodemvolume. 

 
Aan de hand van de gegevens uit het verkennend en nader bodemonderzoek onderzoek 
kan worden gesteld dat sprake is van een ‘ernstig geval van bodemverontreiniging’ zoals 
bedoeld in de circulaire “Streef- en interventiewaarden bodemsanering”. De sterke 

verontreiniging met kwik in het grondwater komt voor in een bodemvolume dat groter is 
dan 100 m³. Dit houdt in de locatie saneringsplichtig is.  
 
De onderzoeksresultaten komen overeen met de vooraf opgestelde hypothese, met 
uitzondering van het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater op het zuidoostelijke 
terreindeel.  
 
Het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater op het zuidoostelijke terreindeel 

vormt vanuit milieuhygiënisch oogpunt een belemmering voor de transactie van het 
perceel. 
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2   INLEIDING 
�

In opdracht van de Gemeente Veldhoven zijn door Ingenieursbureau Mol een 
verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie gelegen aan de 
Roskam 32 te Veldhoven. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, 
sectie C nummer 3956. 
 
De heer M. Loos is de contactpersoon namens de opdrachtgever. Namens 
Ingenieursbureau Mol zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw H. 
Boudewijns. 
 
De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen aankoop van 
het perceel. De aanleiding voor het nader bodemonderzoek is een sterk verhoogd 
kwikgehalte dat tijdens het verkennend bodemonderzoek is aangetoond op het 
zuidoostelijke terreindeel. 
 
Het doel van het verkennend onderzoek is het vaststellen van eventueel in de bodem 
aanwezige verontreinigingen die een belemmering kunnen vormen voor de transactie 
van het perceel. Het doel van het nader bodemonderzoek is het vaststellen van de aard 

en de omvang van de sterke kwikverontreiniging in het grondwater op het zuidoostelijke 
terreindeel. 
 
In dit rapport is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en worden de 
resultaten van het veldwerk en laboratoriumonderzoek behandeld. De resultaten zijn 
getoetst aan de wettelijke kaders. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies van 
het onderzoek. 
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3 VOORONDERZOEK 
 

 

3.1 Locatiebeschrijving 
 

3.1.1 Algemeen 

Het onderzoeksterrein is gelegen ten westen van Veldhoven en is kadastraal bekend als 
gemeente Veldhoven, sectie C, nummer 3956. 
Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van 16.440 m

2 
en heeft de volgende 

topografische kenmerken: x-coördinaat 154,530 en y-coördinaat 380,100. 

De ligging van de locatie is weergegeven in bijlage A. Hieronder staat een foto waarop de 
onderzoekslocatie met een zwarte lijn is omkaderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Locatiebezoek en informatie opdrachtgever 

De onderzoekslocatie is grotendeels bebouwd met een kas (ca. 10.600 m
2
) waarin rozen 

worden gekweekt. Aan de zuidzijde van de kas bevindt zich een gebouw waarin het 
volgende aanwezig is: opslagtanks met water, de stookruimte (gas), plastic opslagtanks 
met vloeibare meststoffen, en een bestrijdingsmiddelenkast. In de bestrijdingsmiddelen-
kast wordt hoofdzakelijk poeder opgeslagen. Het gehele gebouw is voorzien van een 
betonvloer. Ten oosten van het gebouw bevindt zich een tank voor warmteopslag. 
Tussen het gebouw en deze tank staat op circa 1 meter afstand van de gevel van het 
gebouw nog een dubbelwandige dieseltank met een inhoud van 3.000 liter. Deze tank 
staat er om verzekeringstechnische redenen: als de gasstook uit valt, dient een 
alternatieve stookbron voorhanden te zijn. 
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Het voorterrein, dat zich bevindt ten zuiden van de kas, is grotendeels voorzien van een 
betonklinkerverharding en is deels onverhard (gras). Op het buitenterrein bevinden zich 

nog een bassin voor wateropvang en een CO2 tank. 

 

3.2 Historisch onderzoek 
�

3.2.1 Archiefonderzoek 

In het archief van de gemeente Veldhoven is een oprichtingsvergunning aanwezig voor 
een rozenkwekerij die dateert van 21 juli 1987. Op 2 mei 2005 is een melding Besluit 
glastuinbouw (rozenkwekerij) ingediend.  

 
Op het aangrenzende perceel is in juli 1996 een bodemonderzoek verricht door RSE 
Eindhoven (rapportnummer 4.21.52086). Daarbij is 7.400 m

2
 onderzocht. In de 

bovengrond is een minerale-oliegehalte gemeten dat groter is dan de streefwaarde. In de 
ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In één grondwatermonster zijn 
geen verhoogde gehalten aangetoond en in een ander grondwatermonster zijn licht 
verhoogde gehalten aan tolueen en xylenen gemeten alsmede een matig verhoogd 
nikkelgehalte. 
 
In maart-april 2007 is door Ingenieursbureau Mol een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op het terrein aan de Roskam 32 te Veldhoven (Projectnummer 50205). Deze 
locatie bevindt zich ten zuiden van het huidige onderzoeksterrein. Uit de rapportage blijkt 
het volgende: 
In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan PAK, zink en minerale olie 
aangetoond. In de ondergrond is plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan minerale olie 
aangetoond. In de grondwatermonsters zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, 
chroom, nikkel en zink aangetoond. De gemeten waarden in de grond en het grondwater 

komen overeen met die van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Veldhoven voor 
dit deelgebied. 

 

3.2.2 Kaartmateriaal  

De volgende kaart is geraadpleegd: Grote Historische Atlas van Noord-Brabant 
(1:25.000)

.
. Uit het geraadpleegde kaartmateriaal blijkt dat in 1905 de onderzoekslocatie 

zich bevond in een agrarisch gebied en dat ter plaatse nog geen woning stond. 
 

3.2.3 Voorgaand onderzoek  

Op de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 

 

3.3 Geo(hydro)logisch onderzoek  
 
Veldhoven ligt net ten oosten van de Feldbiss breuk. 
 

De deklaag heeft een dikte van circa 25 meter en bestaat hoofdzakelijk uit afwisselend 
uit fijn zand, klei en leem. Het freatische grondwater bevindt zich op een diepte van 
ongeveer 4 m-mv. Het maaiveld bevindt zich op een hoogte van globaal 22 m + N.A.P. 
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Het eerste watervoerende pakket heeft een dikte van ongeveer 43 meter en bestaat uit 
matig fijn tot grof zand. De doorlatendheid (kD-waarde) van het eerste watervoerende 

pakket bedraagt ca. 2.700 m²/dag.  

 

Ter plaatse van het onderzoeksterrein stromen het freatische grondwater en het 
grondwater in het eerste watervoerend pakket globaal in noordoostelijke richting. 

 
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een beschermingszone van een 
waterwingebied. 
 
(Bron: Grondwaterkaart van Nederland, Centrale Slenk, november 1983 en Provinciale 

Milieuverordening Noord-Brabant, februari 2005) 
 

3.4 Bodemkwaliteitskaart gemeente Veldhoven  
 
De onderzoekslocatie bevindt zich binnen deelgebied  BKWH, Buitengebied, Koningshof, 
Westervelden en Heers van de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Veldhoven  
(Bron: Actualisatie Bodemkwaliteitskaart Veldhoven 2005 gemeente Veldhoven). 
 

In het rapport behorende bij bovengenoemde bodemkwaliteitskaart staat vermeld dat  
voor de bovengrond minerale olie buiten beschouwing is gelaten, i.v.m. de detectielimiet. 
Als de gemiddelde gehalten worden getoetst aan de streef- en interventiewaarden, blijkt 
dat in de bovengrond in deelgebied BKWH sprake is van gemiddeld schone grond.  
In de ondergrond in deelgebied BKWH worden de streefwaarden niet overschreden. 
Ook voor de ondergrond geldt dat minerale olie buiten beschouwing is gelaten, i.v.m. de 
detectielimiet. In de ondergrond van deelgebied BKWH is sprake van gemiddeld schone 
grond. 
 

In het grondwater in deelgebied BKWH wordt een matig verhoogd achtergrondgehalte 
aan nikkel aangetroffen en licht verhoogde achtergrondgehalten aan cadmium, chroom, 
koper, lood en zink. De achtergrondgehalten aan arseen en kwik zijn niet verhoogd ten 
opzichte van de streefwaarde. 
 

3.5 Conclusies 
Op de onderzoekslocatie zijn vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging enkele 
verdachte deellocaties aanwezig, namelijk de opslagkast voor bestrijdingsmiddelen, de  
opslagtanks voor vloeibare meststoffen en de bovengrondse dieseltank. 
Gezien het feit dat ter plaatse van de opslag van bestrijdingsmiddelen en vloeibare 
meststoffen een betonvloer aanwezig is en de dieseltank alleen wordt gebruikt indien de 
gasstook uitvalt, wordt de kans op daadwerkelijke bodemverontreiniging zeer gering 
geacht. Gezien de gegevens uit de bodemkwaliteitskaart wordt voor het grondwater 
rekening gehouden met een matig verhoogd nikkelgehalte en licht verhoogde gehalten 
aan cadmium, chroom, koper, lood en zink. 
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4 OPZET EN METHODE VAN ONDERZOEK 
 

4.1 Verkennend bodemonderzoek 
De bodem ter plaatse van het kassencomplex wordt onderzocht conform de NEN 5740 
en de handreiking Bodemonderzoek Glastuinbouw. Omdat de handreiking alleen 
betrekking heeft op bodembedreigende handelingen van het heden en verleden zal de 
bodem t.p.v. het kassencomplex worden onderzocht volgens de NEN 5740 en zullen de 
verdachte deellocaties worden onderzocht volgens genoemde handreiking. 
Het resterende terreindeel zal worden onderzocht volgens de NEN 5740 voor een 
onverdachte locatie . 
 
De te plaatsen boringen en peilbuizen en uit te voeren chemische analyses zijn in 
onderstaande tabel weergegeven. Alle veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform 
de BRL SIKB  2000. 
 
Tabel 1. Onderzoeksstrategie verkennend bodemonderzoek 

Locatie Oppervlakte 

locatie in m² 

Strategie 

 

Veldwerkzaamheden 

Boringen en peilbuizen 

Chemische analyses 

 
 

 Tot 0,5  

(m-mv) 

En tot 

2,0 

(m-mv) 

En 

peilbuis 

0-0,5 

m-mv 

0,5-2,0 

m-mv 

Grond-

water 

Kassen 

Bestrijdings- 

middelenkast 

Vloeibare 

meststoffen 

Dieseltank 

 

Ca. 10.600* 2** 

1** 

 

1** 

 

1** 

 

15 

 

 

 

 

2 

4 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

3 NEN- 

1 EOX 

 

1 

metalen 

 

1 MO 

2 NEN 2 NEN  

1 EOX 

 

1 

metalen 

 

1MO+ 

BTEXN 

Resterende terrein Ca. 6.000* 2** 12 3 1 2 NEN 2 NEN 1 NEN 

Totaal  
 

 29 9 6 7 2  6 

��������		��
�������	��

���

�����
	
�
���
���
�����
�������	����
���

������� !"#$�	��	�����
�������	�

 

Van het opgeboorde materiaal worden per grondsoort monsters genomen tot een 

maximaal traject van 50 cm per monster. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk 
beoordeeld op geur, kleur en het voorkomen van bijzonderheden. 
 
Tijdens het veldwerk zal worden gelet op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht 
materiaal in de grond. 
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De verkregen monsters van boven- en ondergrond worden op het laboratorium 
mengmonsters samengesteld of wordt een individueel monster geselecteerd. De 

grond(meng)monsters en grondwatermonsters worden, indien geen afwijkingen 
optreden, vervolgens geanalyseerd op de parameters zoals omschreven in de opzet.  
 
Het grondwater wordt minimaal zeven dagen na het plaatsen van de peilbuis bemonsterd 
en geanalyseerd. Tijdens het plaatsen van de peilbuis en het bemonsteren van het 
grondwater wordt de grondwaterstand, temperatuur, electrische geleidbaarheid en 
zuurgraad gemeten. 
 
De chemische analyses van de grond en het grondwater worden uitgevoerd door 
Alcontrol Laboratories B.V. te Hoogvliet. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad 
voor Accreditatie en staat geregistreerd onder nummer 028. Bij de chemische analyses 
wordt gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings- en analysemethoden 
zoals beschreven in diverse, geldende NEN-normen.�
 
De NEN-pakketten zijn als volgt samengesteld: 
 
� NEN-G pakket (grond): 

droge-, lutum- en organische stofgehalte, arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, 

nikkel en zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), extraheerbare organo-
halogeenverbindingen (EOX) en minerale olie. 
 
� NEN-GW pakket (grondwater):  

arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink, vluchtige aromatische en 
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen inclusief naftaleen, chloorbenzenen en 
minerale olie. 
 
Van de grondmengmonsters wordt het humus- en lutumgehalte bepaald voor een 
toetsing aan de bodemspecifieke streef- en interventiewaarden voor de onderzochte 
parameters. 
 
Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de streef- en 
interventiewaarden. Deze waarden, die deel uitmaken van de door het Ministerie van 
VROM uitgegeven circulaire "Streef- en Interventiewaarden bodemsanering"

4
,
 

zijn 

richtwaarden voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigin-
gen in de bodem. Een beschrijving hiervan staat beschreven in bijlage C. 
 

4.2 Nader bodemonderzoek 
�

Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd conform het protocol Nader onderzoek deel 1. 
Het onderzoek is in twee fases uitgevoerd.  

   
Tijdens  de eerste fase is naast peilbuis 31 een diepe peilbuis (nr 101) geplaatst om de 
kwikverontreiniging naar de diepte toe uit te karteren. Verder zijn op een afstand van ca. 
14 meter rondom peilbuis 31 vier nieuwe peilbuizen geplaatst (nrs 102 t/m 105) om de 
verontreiniging in horizontale richting uit te karteren. 
Tijdens de tweede fase van het nader bodemonderzoek zijn rondom in een nog grotere 
cirkel rondom peilbuis 31 negen nieuwe peilbuizen (nrs 106 t/m 114) geplaatst ter 
horizontale uitkartering van de verontreiniging en om na te gaan of de verontreiniging 
perceelsgrensoverschrijdend is of zich tot onder het kassencomplex heeft verplaatst. 
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5  RESULTATEN 
 

5.1 Veldwerk  
 

5.1.1. Verkennend bodemonderzoek 

Het plaatsen van de boringen en de peilbuizen is uitgevoerd op 21 mei 2007. Het 
grondwater uit de peilbuizen is bemonsterd op 30 mei 2007. Naar aanleiding van de 
analyseresultaten van het grondwater is besloten het grondwater uit de peilbuizen 18 en 
31 opnieuw te bemonsteren. Dat heeft plaatsgevonden op woensdag 13 juni 2007. 
 

Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB  2000. 
In afwijking van de voorgestelde onderzoeksstrategie is geen boring verricht nabij de 
bestrijdingsmiddelenkast, omdat ten tijde van het veldwerk bleek dat een onderdeel van 
de betonboor niet aanwezig was. Na het veldwerk is er overleg geweest met de 
gemeente Veldhoven. Daarbij is aangegeven dat van de voorgestelde strategie mag 
worden afgeweken als de kast midden op een betonvloer en op een afstand van 20 
meter stroomafwaarts geen mogelijkheid is om een peilbuis te plaatsen. Omdat de kast 
aan alle zijden is omringd door een betonvloer en de peilbuis 102 nabij de opslag voor 
vloeibare meststoffen op minder dan 10 meter afstand in stroomafwaartse richting is 
geplaatst, is besloten het grondwater uit deze peilbuis te analyseren op EOX .  
 
De plaats van de boringen en peilbuizen staat weergegeven in bijlage B.  
 
In totaal zijn tweeënveertig boringen verricht (nrs 1 t/m 37, 101, 102 , 201, 202 en 203). 
De boringen 6, 18, 31, 102 en 203 zijn afgewerkt met een peilbuis. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot de maximale 

boordiepte van 5,5 m-mv. hoofdzakelijk uit zwak siltig zeer fijn zand dat in de bovenste 
meter van het profiel zwak tot matig humeus is en vanaf 3 à 4 m-mv kleiig van 
samenstelling. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn aanwijzingen gevonden voor mogelijke 
verontreinigingen van de bodem. Het betreft een bijmenging met puin in de bovenste 
halve meter van het bodemprofiel van de boringen 23, 24, 25, 26, 27, 29 en 30. 
Bij boring 25 is sprake van een sterke puinbijmenging en bij boring 26 van een matige 
puinbijmenging. In alle overige gevallen betreft het een zwakke bijmenging. 
Tijdens de veldwerkzaamheden is in de opgeboorde grond geen asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. In bijlage E zijn de boorbeschrijvingen weergegeven. 
 
In tabel 2 staan de resultaten van de veldmetingen weergegeven zoals deze zijn 
gemeten bij het bemonsteren van het grondwater. Het betreft de temperatuur (T), de 
grondwaterstand (GWS) ten opzichte van het maaiveld, de elektrische geleidbaarheid 
(EC) en de zuurgraad (pH) van het grondwater. 
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Tabel 2.   Veldmetingen bij bemonsteren grondwater 

 

Peilbuis T (°C) GWS (cm-mv) EC (µS/cm) pH 

6 13,8 410 870 5,1 

18 13,2 440 1.020 5,2 

31 11,2 450 560 5,1 

102 13,6 405 1.250 5,1 

203 10 350 1.450 4,9 

 

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn geen afwijkingen waargenomen. 
 

5.1.2. Nader bodemonderzoek 

Op 3 juli 2007 is de eerste fase van het nader bodemonderzoek verricht. Naast peilbuis 
31 is een nieuwe boring (nr 101) verricht tot 8,7 m-mv. om de verontreiniging naar de 
diepte toe in beeld te brengen. Deze boring is afgewerkt met een peilbuis met een 
filterstelling van 7,7 tot 8,7 m-mv. Rondom peilbuis 31 zijn op en afstand van ongeveer 
6,5 meter vier boringen (nrs 102 t/m 105) verricht tot 5,7 m-mv. die zijn afgewerkt met 
een peilbuis met een filterstelling van 4,7 tot 5,7 m-mv. 
Opgemerkt wordt dat de peilbuis 102 die is geplaatst in het kader van het nader 

bodemonderzoek dezelfde nummering heeft als peilbuis 102 uit het verkennend 
bodemonderzoek. Peilbuis 102 uit het verkennend bodemonderzoek bevindt zich in de 
kas terwijl peilbuis 102 uit het nader onderzoek is geplaatst op het zuidoostelijke 
terreindeel. 
 
Het grondwater uit de peilbuizen 101 t/m 105 is bemonsterd op 1 juli 2007. 
 
Naar aanleiding van de eerste fase van het nader bodemonderzoek is besloten een 
tweede fase uit te voeren voor de verdere uitkartering van de kwikverontreiniging in het 
grondwater. Op 14 agustus 2007 zijn daartoe negen boringen (106 t/m 114) verricht die 
zijn afgewerkt met een peilbuis met een filterstelling van 4,5 tot 5,5 m-mv . 
 
Op 21 augustus 2007 is het grondwater uit de peilbuizen 106 /m 114 bemonsterd. Ook 
het grondwater uit peilbuis 203 die is geplaatst tijdens het verkennend bodemonderzoek 
bemonsterd. Tijdens het verkennend bodemonderzoek is het grondwater uit deze 
peilbuis alleen geanalyseerd op minerale olie en vluchtige aromaten. 

Ten behoeve van het vaststellen van de locale grondwaterstromingsrichting, zijn de 
hoogten van de op het terrein geplaatste peilbuizen met behulp van een waterpassing 
ingemeten ten opzichte van een vast punt en zijn alle grondwaterstanden nogmaals 
gemeten.  
 
Uit de gegevens van de waterpassing en de grondwaterstanden blijkt dat de stijghoogte 
in de diepe peilbuis 101 lager is dan die in de omringende peilbuizen. Dat betekent dat er 
sprake is van infiltratie. Verder kan uit de gegevens globaal een oostelijke 
grondwaterstromingsrichting worden afgeleid.  
De meetgegevens van de waterpassing zijn opgenomen in de volgende tabel. 
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Tabel 3.   waterpassing 

 

Peilbuis Hoogte 

bovenkant 

peilbuis to.v. vast 

punt 

(cm) 

Grondwaterstand t.o.v.  

bovenkant peilbuis (cm-mv) 

Grondwaterstand t.o.v 

vast punt in cm 

6 +4 -419 -415 

18 +4 -438 -434 

101 +72 -498 -426 

106 +74 -488 -414 

107 +71 -482 -411 

108 +53 -465 -412 

109 +54 -464 -410 

110 +51 -467 -416 

111 +46 -462 -416 

112 +51 -470 -419 

113 +55 -477 -422 

114 +70 -492 -422 

 

 

5.2 Laboratoriumonderzoek 

 
Verkennend bodemonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek is grotendeels uitgevoerd conform de voorgestelde opzet.  
In verband met de betonvloer rondom de bestrijdingsmiddelenkast is daar geen boring 
verricht en geen grondanalyse op EOX uitgevoerd. Om het grondwater in 
stroomafwaartse richting van de bestrijdingsmiddelenkast te onderzoeken op EOX is het 
grondwater uit peilbuis 102 naast de analyse op metalen ook onderzocht op EOX. 
 
Er is een extra grondmengmonster geanalyseerd op een NEN 5740-pakket i.v.m. het 
voorkomen van puin in diverse boringen die zijn verricht op het buitenterrein. 
 
De bodemlaag van 0,5 -1,0 m-mv maakt geen deel uit van de mengmonsters M7, M8 en 
M10 van de ondergrond omdat deze laag humeushoudend is, terwijl dat bij de 
onderliggende bodemlagen tot 2 m-mv niet het geval is. Mengmonster M9 is wel 

samengesteld uit deze humeushoudende laag. 
 
Naar aanleiding van de analyseresultaten is het grondwater uit de peilbuizen 18 en 31 
opnieuw bemonsterd. Het grondwater uit peilbuis 18 is geanalyseerd op nikkel en zink en 
van het grondwatermonster uit peilbuis 31 is het kwikgehalte opnieuw bepaald. 
 
Nader bodemonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek ten behoeve van het nader bodemonderzoek is uitgevoerd 
volgens de vooraf aangegeven opzet. 
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5.2.1  Grond 

In het kader van het verkennend bodemonderzoek zijn in het laboratorium twaalf 
grondmengmonsters samengesteld. In het kader van het nader bodemonderzoek is een 
grondmonster van de bovengrond van boring 101 (0-0,5 m-mv) geanalyseerd op kwik. 
In tabel 3 is onder andere weergegeven hoe de mengmonsters zijn samengesteld. 
 
Ten behoeve van toetsing zijn op basis van het lutum- en organische stofgehalte de 
streef- en interventiewaarden van de grond berekend. De toetsingsresultaten zijn in 
bijlage C weergegeven.  
 

De analyseresultaten van de grond zijn samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 4 Overschrijdingen toetsingswaarden in de grond (mg/kgds)  
 

Toetsing Wbb M Traject 

(cm-

mv) 

Samenstelling 

(boringnummers) 

Analyse- 

pakket 

Bijzonderheden 

Parameter Gehalte 

(mg/kgds) 

Toetsing 

Verkennend bodemonderzoek 

1 0-0,5 1 t/m 7 NEN 5740 Onverdacht kas  -  -- 

2 0-0,5 8 t/m 14 NEN 5740  Onverdacht kas -  -- 

3 0-0,5 15 t/m 21 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

4 0-0,5 23 t/m27 +29+30 NEN 5740 Puinbijmenging  -  -- 

5 0-0,5 22+28+36+37 NEN 5740  Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

6 0-0,5 31 t/m 35 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

7 1,0-2,0 1+6+8 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

8 1,0-2,0 14+18+19 NEN 5740 Onverdacht kas -  -- 

9 0,5-1,0 25+31 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

10 1,0-2,0 35+37 NEN 5740 Onverdacht 

Buitenterrein 

-  -- 

11 0-0,5 101+102 Metalen Vloeibare 

mestoffenopslag 

-  -- 

12 0-0,5 201+202+203 Minerale 

olie  

Dieseltank -  -- 

Nader bodemonderzoek 

 0-0,5 101 Kwik Zuidoostelijke 

terreindeel 

-  -- 

--     geen verhoogd gehalte aangetoond 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat bij alle grondmengmonsters de gehalten aan de 
onderzochte stoffen kleiner zijn dan de streefwaarde of de detectielimiet. 



 Project: 50291/50291B                               16� 

�

�

Ingenieursbureau Mol                                                    Verkennend bodemonderzoek Roskam 32 te Veldhoven 

 

5.2.2 Grondwater 

De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 5. Overschrijdingen toetsingswaarden in het grondwater (µg/liter)  

 
Toetsing Wbb Pb Filterstelling 

(m-mv) 

Analysepakket 

Parameter Gehalte 

(µg/l) 

Toetsing 

Verkennend bodemonderzoek 

6 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Chroom (Cr) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,8 

1,2 

34 

240 

* 

* 

* 

* 

18 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,2 

75 

450 

* 

** 

** 

31 4,5-5,5 NEN 5740 Cadmium (Cd) 

Kwik (Hg) 

Nikkel 

Benzeen 

1,3 

1,7 

18 

0,42 

* 

*** 

* 

* 

102 4,5-5,5 Metalen + EOX Cadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

2,2 

42 

330 

* 

* 

* 

203 3,0-5,0 MO + BTEXN - -  

Na herbemonstering 

18 4,5-5,5 Nikkel en zink Nikkel ( 

Zink  

28 

140 

* 

* 

31 4,5-5,5 Kwik Kwik  1,9 *** 

Nader bodemonderzoek 

101 7,7-8,7 Kwik -  -- 

102 4,5-5,5 Kwik Kwik 4,6 *** 

103 4,5-5,5 Kwik Kwik 3,9 *** 

104 4,5-5,5 Kwik Kwik 6,9 *** 

105 4,5-5,5 Kwik Kwik 0,06 * 

106 4,5-5,5 Kwik -   

107 4,5-5,5 Kwik Kwik 0,07 * 

108 4,5-5,5 Kwik -   

109 4,5-5,5 Kwik -   

110 4,5-5,5 Kwik -   

111 4,5-5,5 Kwik -   

112 4,5-5,5 Kwik -   

113 4,5-5,5 Kwik -   

114 4,5-5,5 Kwik -   

203 3,0-5,0 Kwik -   
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5.3 Bespreking resultaten  
 

In geen van de onderzochte grondmengmonsters is een verhoogd gehalte aan de 
onderzochte stoffen aangetoond, zelfs niet in het puinhoudende mengmonster M4.  
De kwaliteit van de boven- en ondergrond komt overeen met die van de 
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Veldhoven. 
 
In het grondwater op de onderzoekslocatie is eenmaal een licht verhoogd 
benzeengehalte gemeten en verder zijn meerdere metalen in een licht verhoogd gehalte 
aangetoond. In het grondwater uit peilbuis 18 zijn in eerste instantie matig verhoogde 
gehalten aan nikkel en zink aangetoond, maar na herbemonstering en analyse van de 
nieuwe grondwatermonsters zijn licht verhoogde gehalten gemeten. Het sterk verhoogde 
kwikgehalte in het grondwater uit peilbuis 31 is ook na herbemonstering en analyse 
opnieuw bevestigd. 
In het grondwater uit de peilbuizen 31, 102, 103 en 104 is een kwikgehalte aangetoond 
dat de interventiewaarde overschrijdt. Het hoogst gemeten kwikgehalte is aangetoond in 
het grondwatermonster uit peilbuis 104. De sterke verontreiniging met kwik in het 
grondwater is zowel in horizontale als in verticale richting uitgekarteerd tot rond de 
streefwaarde. In horizontale richting heeft de sterke kwikverontreiniging zich verspreid 

over een oppervlakte van circa 130 m
2
. In de diepe peilbuis 101 met een filterstelling van 

7,7 tot 8,7 m-mv. is geen kwik aangetroffen. Bij interpolatie wordt de ondergrens van de 
sterke kwikverontreiniging bepaald op een diepte van ca. 6,5  m-mv. De sterke 
verontreiniging met kwik bevindt zich dan in het traject van ca. 4 m-mv tot 6,5 m-mv. De 
omvang van de sterke kwikverontreiniging in het grondwater wordt geschat op circa 750 
m

3
 bodemvolume. De totale omvang van de verontreiniging (> streefwaarde) bedraagt 

naar schatting 2.400 m
3 
bodemvolume. 

 
Aan de hand van de gegevens uit het verkennend en nader bodemonderzoek onderzoek 
kan worden gesteld dat sprake is van een ‘ernstig geval van bodemverontreiniging’ zoals 
bedoeld in de circulaire “Streef- en interventiewaarden bodemsanering”. De sterke 

verontreiniging met kwik in het grondwater komt voor in een bodemvolume dat groter is 
dan 100 m³. Dit houdt in de locatie saneringsplichtig is.  
 
Volgens de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Veldhoven wordt in het grondwater in 
deelgebied BKWH een matig verhoogd achtergrondgehalte aan nikkel aangetroffen en 
licht verhoogde achtergrondgehalten aan cadmium, chroom, koper, lood en zink. De 

achtergrondgehalten aan arseen en kwik zijn niet verhoogd ten opzichte van de 
streefwaarde. 
De tijdens dit onderzoek gemeten gehalten komen overeen met de 
Bodemkwaliteitskaart, met uitzondering van het sterk verhoogde kwikgehalte in het 
grondwater op het zuidoostelijke terreindeel. De oorzaak van de verontreiniging is niet 
bekend. Een verhoogd kwikgehalte kan het gevolg zijn van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. In het onderzochte grondmonster van de bovengrond van boring 
101 is geen kwik aangetoond. Het is niet waarschijnlijk dat de verontreiniging van het 
aangrenzende perceel afkomstig is, want in het grondwater uit de peilbuizen 106 en 107 
die langs de perceelsgrens zijn geplaatst, is het kwikgehalte niet respectievelijk zeer licht 
verhoogd. De sterke kwikverontreiniging in het grondwater bevindt zich binnen de 
terreingrenzen van Roskam 32, want in de grondwatermonsters uit de peilbuizen 111 
(zuidelijke perceelgrens), 113 (zuidwesthoek) en 114 (westelijke perceelsgrens) zijn geen 
verhoogde kwikgehalten aangetoond. De kwikverontreiniging in het grondwater bevindt 
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zich op het voorterrein en niet onder het kassencomplex. Uit de waterpassing kan 
worden afgeleid dat de grondwaterstroming (noord)oostelijk gericht is. Afhankelijk van de 

te nemen vervolgmaatregelen, kan de verontreiniging eventueel worden gemonitoord 
door het bemonsteren van peilbuis 114 langs de noordoostelijke perceelsgrens. 
 
De onderzoeksresultaten komen overeen met de vooraf opgestelde hypothese, met 
uitzondering van het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater op het zuidoostelijke 
terreindeel. De sterke verontreiniging met kwik is zowel in horizontale als in verticale 
richting uitgekarteerd tot rond de streefwaarde.  
 
Het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater op het zuidoostelijke terreindeel 
vormt vanuit milieuhygiënisch oogpunt een belemmering voor de transactie van het 
perceel. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
 

6.1 Conclusies 
 
In alle grondmengmonsters zijn de gehalten aan de onderzochte stoffen kleiner dan de 
streefwaarde of de detectielimiet. 
 
In het grondwater op de onderzoekslocatie is eenmaal een licht verhoogd 
benzeengehalte gemeten en verder zijn meerdere metalen in een licht verhoogd gehalte 
aangetoond. Het grondwater op het zuidoostelijke terreindeel is sterk verontreinigd met 
kwik. De sterke verontreiniging met kwik in het grondwater is zowel in horizontale als in 
verticale richting uitgekarteerd tot rond de streefwaarde. De totale omvang van de 
kwikverontreiniging in het grondwater wordt geschat op 2.400 m3 bodemvolume, 
waarvan circa 750 m

3
 bodemvolume sterk is verontreinigd. Dat betekent dat er volgens 

de wet Bodembescherming sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging en 
er een saneringsnoodzaak is. 
 
De onderzoeksresultaten komen overeen met de vooraf opgestelde hypothese, met 
uitzondering van het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater op het zuidoostelijke 

terreindeel.  
 
Het sterk verhoogde kwikgehalte in het grondwater op het zuidoostelijke terreindeel 
vormt vanuit milieuhygiënisch oogpunt een belemmering voor de transactie van het 
perceel. 
 
 

6.2 Aanbevelingen 
 
Geadviseerd wordt om de saneringskosten voor het verwijderen van de sterke 
verontreiniging met kwik in het grondwater op het zuidoostelijke terreindeel te 
verdisconteren in de aankoopprijs. 
 
Geadviseerd wordt om bij werkzaamheden in de bodem alert te blijven op 
waarneembare bijzonderheden die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen. 
 
Het onderhavige onderzoek beschrijft de huidige kwaliteit van de bodem. Het is 

raadzaam deze situatie te handhaven en bij eventuele calamiteiten alert en efficiënt te 
reageren. 
 
Afvoer en hergebruik van grond (en bouwstoffen) naar elders is onderhevig aan de 
geldende wettelijke bepalingen. Hierbij gelden onder meer de bepalingen van het 
Bouwstoffenbesluit, waarbij voor wat betreft milieuhygiënische kwaliteit van de toe te 
passen grond (en bouwstoffen) nog aanvullende eisen kunnen worden gesteld op het 
gebied van monsterneming en analyses.  
 
Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden 
met het feit dat analyses zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters. Het is derhalve niet 
uit te sluiten dat lokaal hogere concentraties aan verontreinigingen voorkomen. 
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Tevens is het niet onmogelijk dat plaatselijk verontreinigingen voorkomen die niet 
gedetecteerd zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een beperkt aantal 

monsters, genomen op een beperkt aantal plaatsen. 
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Geachte heer Lathouwers, 

 

 

Hierbij ontvangt u de resultaten van de grondwatermonitoring die Tritium Advies B.V. heeft uitgevoerd op de 

locatie aan de Roskam 32d te Veldhoven. 

 

De voorliggende briefrapportage bevat de volgende onderdelen: 

1 Aanleiding en doelstelling 

2 Locatiegegevens 

3 Eerder uitgevoerd onderzoek 

4 Onderzoekstrategie 

5 Uitvoering 

6 Resultaten 

7 Conclusies en aanbevelingen 

 

Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 

onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

 Aanleiding en doelstelling 1
 

Aanleiding voor het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater in het 

kader van de Wet bodembescherming. Doel van de grondwatermonitoring is het vastleggen van de 

grondwaterkwaliteit op de locatie. De resultaten van de grondwatermonitoring zullen worden vergeleken met 

de resultaten van de eerder op de locatie uitgevoerde onderzoeken. 

 

      

      

      

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant      

T.a.v. de heer F. Lathouwers      

Postbus 8035      

5601 KA  EINDHOVEN      

      

Per mail : f.lathouwers@odzob.nl      

        

Vestiging, datum : Nuenen, 6 februari 2015  

Ons kenmerk : 1501/095/TB-01 

Uw kenmerk : - 

Behandeld door : Tom Buijs 

Doorkiesnummer : 040 - 2 907 378 

Gecontroleerd door : Gijs Nouwens 

Betreft : briefrapportage grondwatermonitoring Roskam 32d te Veldhoven 

 

TRITIUM NUENEN  » 

Gulberg 35 

5674 TE  Nuenen 

T. 040.29 51 951 

 

TRITIUM PRINSENBEEK  » 

Groenstraat 27 

4841 BA  Prinsenbeek 

T. 076.54 29 564 

 

TRITIUM NEER  » 

Steeg 27 

6086 EJ  Neer 

T. 0475.49 81 50 

 

TRITIUM ARKEL  » 

Vlietskade 1509 

4241 WH  Arkel 

T. 0183.71 20 80 

 

E. info@tritium.nl 

I.  www.tritiumadvies.nl 
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 Locatiegegevens 2
 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Roskam 32d te Veldhoven. De XY-coördinaten van de 

onderzoekslocatie zijn: X = 154.550 en Y = 380.050. Een situatietekening is weergegeven in bijlage 1. 

 

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie C, nummer 3956 en heeft een totale 

oppervlakte van circa 14.500 m
2
. 

 

Op de locatie aan de Roskam 32d is een rozenkwekerij gelegen. De bebouwing op de locatie bestaat uit een 

grote bedrijfshal en een parkeerterrein. Aan de zuidzijde van het bedrijfspand, vlakbij de openbare weg, is bij 

een voorgaand onderzoek een sterke verontreiniging met kwik in het grondwater aangetoond. Een direct 

aanwijsbare oorzaak voor deze verontreiniging is niet gevonden. De omvang van de sterke verontreiniging 

wordt geraamd op 750 m³. 

 

Geohydrologische informatie 

Uit de bekende gegevens van de locatie blijkt dat de gemiddelde stijghoogte van het freatische grondwater 

circa 19 m+NAP bedraagt (4 m-mv). De regionale stromingsrichting van het freatische grondwater is 

noordwestelijk. De regionale stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerende pakket is 

eveneens noordwestelijk. 

 

In de directe omgeving van de locatie is geen oppervlaktewater van betekenis aanwezig. Op de 

onderzoekslocatie vindt geen grondwateronttrekking plaats. Over grondwateronttrekking in de omgeving van 

de locatie zijn geen gegevens bekend. 

 

 Eerder uitgevoerd onderzoek 3
 

Op de onderzoekslocatie zijn eerder verschillende bodemonderzoeken en monitoringen uitgevoerd. 

Onderstaand zijn de meest recente en relevante onderzoeken weergegeven. 

 

Tabel 3.1: eerder uitgevoerd onderzoek op de locatie. 
onderzoek locatienaam uitvoerder rapportdatum kenmerk 

1. Verkennend en nader onderzoek Roskam 32 Veldhoven Ingenieursbureau Mol 7-9-2007 50291/50291B 

2. Saneringsplan Roskam 32 Veldhoven Archimil 21-11-2008 2438R002-3 

3. Monitoring grondwater Roskam 32 Veldhoven Archimil 09-04-2010 100242 

 

De gegevens uit de bekende bodemonderzoeken die relevant zijn voor de onderhavige grondwatermonitoring 

zijn weergegeven op de volgende pagina. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de rapporten van deze 

bodemonderzoeken.  
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Ad 1 

Aanleiding voor het verkennend en nader onderzoek was de voorgenomen aankoop van het perceel. Omdat 

bij het verkennend bodemonderzoek een sterke verontreiniging met kwik in het grondwater werd 

aangetoond, is een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Een oorzaak van deze verontreiniging is niet bekend. 

Uit het nader onderzoek blijkt dat circa 750 m³ bodemvolume verontreinigd is met kwik. Geconcludeerd wordt 

dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, die een belemmering vormt voor de 

voorgenomen transactie.  

 

Ad 2 

Aanleiding voor het onderzoek was de grondwaterverontreiniging met kwik, welke was aangetoond in het 

verkennend en nader onderzoek uit 2007. In het saneringsplan wordt een monitoring van het grondwater 

voorgeschreven. Er vindt geen actieve sanering van het grondwater plaats. Voorgesteld wordt om in de eerste 

5 jaar jaarlijks een monitoring uit te voeren. Na 5 jaar zal de situatie opnieuw worden beoordeeld en mogelijk 

zal de frequentie van de monitoring dan worden verlaagd naar één monitoring per 5 jaar.  

 

Ad 3 

Aanleiding voor het onderzoek is de aangetoonde sterke verontreiniging met kwik in het grondwater. Doel 

van het onderzoek is het monitoren van de grondwaterkwaliteit op de locatie. De grondwatermonitoring uit 

2010 betreft de laatste monitoring van het grondwater op de locatie. Bij deze monitoring werden geen 

verhogingen aan kwik in het grondwater aangetoond ten opzichte van de detectiegrens.  

 

 Onderzoekstrategie 4
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 (versie 5, 12 december 

2013) conform VKB protocollen 2001 (versie 3.2, 12 december 2013) en 2002 (versie 4, 12 december 2013) van 

de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

 

De uit te voeren werkzaamheden zijn opgesteld conform de voorschriften in het saneringsplan en zijn 

weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 4.1: strategie grondwatermonitoring. 

peilbuis- filtertraject motivatie/locatie werkzaamheden chemische 

nummer (m-mv)   analyses 

31 4,50 - 5,50 monitoring grondwater peilbuis bemonsteren 1 x kwik 

102 4,80 - 5,80 monitoring grondwater peilbuis bemonsteren 1 x kwik 

105 4,50 - 5,50 monitoring grondwater peilbuis bemonsteren 1 x kwik 

110 4,55 - 5,55 monitoring grondwater peilbuis bemonsteren 1 x kwik 

111 4,35 - 5,35 monitoring grondwater peilbuis bemonsteren 1 x kwik 

112 4,70 - 5,70 monitoring grondwater peilbuis bemonsteren 1 x kwik 

 

Van alle bemonsterde peilbuizen worden in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (Ec) 

van het grondwater bepaald. 
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De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De grondwatermonsters worden 

conform AS3000 voorbewerkt. 

 

 Uitvoering 5
 

Kwalibo  

De coördinatie en planning van het veldwerk vindt plaats vanuit de onder BRL SIKB 2000 (versie 5, 12 

december 2013) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies B.V. te Nuenen. In tabel 5.1 is de erkende 

veldwerker die voor onderhavig onderzoek het veldwerk heeft uitgevoerd opgenomen. 

 

De peilbuizen zijn bemonsterd conform VKB protocol 2002 (versie 4, 12 december 2013) van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

 

Tabel 5.1: erkende veldwerker Tritium Advies B.V. 
veldwerker datum uitvoering boornummers/ peilbuisnummers 

monstername grondwater   

Koen Belemans 02-02-2015 31, 102, 105, 110, 111, 112 

 

Conform BRL-SIKB 2000 zijn de veldwerkzaamheden getoetst op partijdigheid. De uitvoerder van het 

veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek heeft geen binding met de opdrachtgever en de 

onderzoekslocatie anders dan als dat van een onafhankelijk onderzoeksbureau.  

 

Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid (Ec) van het 

grondwater bepaald. De meetresultaten zijn weergegeven in bijlage 2. De pH van het grondwater is aan de 

lage kant maar komt overeen met de voorgaande monitoringen. Het grondwater bevond zich op een diepte 

variërend van 3,75-4,25 m-mv. Bij de monstername van het grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen 

waargenomen. 

 

Analyses 

De grondwatermonsters zijn volgens de onderstaande tabel geanalyseerd door AL-West B.V. te Deventer 

(geaccrediteerd). 

 

Tabel 5.2: geanalyseerde monsters. 

monstercode peilbuisnummer filtertraject chemische motivatie 

  (m-mv) analyses  

31 31 4,50 - 5,50 1 x kwik monitoring grondwater 

102 102 4,80 - 5,80 1 x kwik monitoring grondwater 

105 105 4,50 - 5,50 1 x kwik monitoring grondwater 

110 110 4,55 - 5,55 1 x kwik monitoring grondwater 

111 111 4,35 - 5,35 1 x kwik monitoring grondwater 

112 112 4,70 - 5,70 1 x kwik monitoring grondwater 
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 Resultaten 6
 

Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn vergeleken met de resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken. Om een 

uitspraak te kunnen doen over de mate van verontreiniging, zijn de resultaten eveneens vergeleken met de 

toetsingstabel 'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire 

bodemsanering (Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). 

 

De aanduiding van de mate van verontreiniging in het rapport is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 6.1: aanduiding mate van verontreiniging. 

aanduiding in rapport  betekenis voor grondwater 

- = niet verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt beneden de streefwaarde 

* = licht verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt tussen de streef- en tussenwaarde 

** = matig verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt tussen de tussen- en interventiewaarde 

*** = sterk verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt boven de interventiewaarde 

 

Resultaten 

De analyseresultaten van de grondwatermonsters zijn weergegeven in bijlage 3. De toetsing van de 

analyseresultaten van de grondwatermonsters aan de streef- en interventiewaarden is weergegeven in 

bijlage 4. Een samenvatting van de resultaten en een vergelijking van de voorgaande monitoringen is 

weergegeven de onderstaande tabel. 

 

Tabel 6.2: samenvatting toetsingsresultaten grondwater. 

peilbuisnummer 

 

filtertraject 

(m-mv) 

toetsingsresultaten (gehalte in µg/l) 

2007 2008 2010 2015 

31 4,50 - 5,50 *** ( 1,8) n.b.¹⁾ - (< 0,05) - ( < 0,05) 

102 4,80 - 5,80 *** ( 4,6) *** ( 2,6) - ( < 0,05) - ( < 0,05) 

105 4,50 - 5,50 * ( 0,06) ** ( 0,2) - ( < 0,05) * ( 0,16) 

110 4,55 - 5,55 - ( < 0,05) - ( < 0,05) - ( < 0,05) - ( < 0,05) 

111 4,35 - 5,35 - ( < 0,05) - ( < 0,05) - ( < 0,05) - ( < 0,05) 

112 4,70 - 5,70 - ( < 0,05) * ( 0,13) - ( < 0,05) - ( < 0,05) 

opmerkingen bij de tabel: 

1) n.b.: peilbuis is niet bemonsterd  

 

 

 

. 
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 Conclusies en aanbevelingen 7
 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt het 

volgende geconcludeerd. 

 

In het grondwater is ter plaatse van peilbuis 105 een lichte verontreiniging met kwik aangetoond. Bij de 

overige peilbuizen is in het grondwater geen verhoogde waarde voor kwik gemeten ten opzichte van de 

detectiegrens.   

 

Geadviseerd wordt om de grondwatermonitoring met huidige frequentie voort te zetten.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben 

dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

 

Met vriendelijke groet,   

 

Tritium Advies B.V. 

 

 

 

 

Tom Buijs 

Projectleider bodem 

 

Bijlagen 

  aantal pagina's 

  (excl. voorblad) 

1. situatietekening 1 

2. peilbuisspecificaties 1 

3. analyseresultaten grondwater 3 

4. toetsingstabellen grondwater 1 
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BIJLAGE 1: SITUATIETEKENING 
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BIJLAGE 2: PEILBUISSPECIFICATIES 

 



Tabel 1: Peilbuisspecificaties 

peilbuisnummer 102 105 110 

datum bemonstering 2-2-2015 2-2-2015 2-2-2015 

bemonsterd door KB KB KB 

diepte grondwaterspiegel (m-mv) 4,20 4,25 3,85 

filterstelling (m-mv) 4,80 - 5,80 4,50 - 5,50 4,55 - 5,55 

toestroming slecht slecht matig 

zuurgraad (pH) 5,3 4,8 4,9 

elektrische geleidbaarheid (Ec, µS/cm) 272 418 598 

kleur licht grijs licht grijs licht grijs 

helderheid matig slecht matig 

waargenomen afwijkingen geen geen geen 

drijflaag geen geen geen 

 

Tabel 2: Peilbuisspecificaties 

peilbuisnummer 111 112 31 

datum bemonstering 2-2-2015 2-2-2015 2-2-2015 

bemonsterd door KB KB KB 

diepte grondwaterspiegel (m-mv) 3,75 3,85 4,20 

filterstelling (m-mv) 4,35 - 5,35  4,70 - 5,70 4,50 - 5,50 

toestroming matig matig goed 

zuurgraad (pH) 5,1 4,7 5,8 

elektrische geleidbaarheid (Ec, µS/cm) 263 324 231 

kleur licht grijs licht grijs licht grijs 

helderheid matig matig matig 

waargenomen afwijkingen geen geen geen 

drijflaag geen geen geen 
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BIJLAGE 3: ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

04.02.2015Datum

35003866Relatienr

483084Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   483084   Water

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1501095TB Roskam 32 te Veldhoven

Opdrachtacceptatie 02.02.15

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
  Buijs
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115

Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Metalen (AS3000)

Kwik (Hg) µg/l

862394 862395 862396 862397 862398

-- -- -- -- --<0,05 0,16 <0,05 <0,05 <0,05

Eenheid
102 105 110 111 (-540) 112 (-568)

Opdracht   483084   Water

862394

862395

862396

862397

862398

102

105

110

111 (-540)

112 (-568)

02.02.2015

02.02.2015

02.02.2015

02.02.2015

02.02.2015

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Metalen (AS3000)

Kwik (Hg) µg/l

862399

--<0,05

Eenheid

Begin van de analyses: 03.02.2015
Einde van de analyses: 04.02.2015

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115

Klantenservice

Toegepaste methoden

Protocollen AS 3100: Kwik (Hg)

31

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale

handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   483084   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

862399 31 02.02.2015

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer
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BIJLAGE 4: TOETSINGSTABELLEN GRONDWATER 



 
 

Projectcode: 1501095TB 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  102-102-1 105-105-1 110-110-1 
Datum  2-2-2015 2-2-2015 2-2-2015 

Filterdiepte (m -mv)  4,80 - 5,80 4,50 - 5,50 4,55 - 5,55 

Datum van toetsing  4-2-2015 4-2-2015 4-2-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  0,16 0,16  0,44  <0,05 <0,04  -0,04 

 

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  111-111-1 112-112-1 31-31-1 

Datum  2-2-2015 2-2-2015 2-2-2015 

Filterdiepte (m -mv)  4,35 - 5,35 4,70 - 5,70 4,50 - 5,50 

Datum van toetsing  4-2-2015 4-2-2015 4-2-2015 
Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
 
 
 
  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   
METALEN   

kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 
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SAMENVATTING 

 
In opdracht van de gemeente Veldhoven is door Van Vleuten Consult bv een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN 5740 verricht ter plaatse van een perceel gelegen aan 
Roskam 38-40 te Veldhoven. 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door voorgenomen transactie van het 
perceel. 
 
Op basis van het vooronderzoek kunnen de navolgende (verdachte) locaties worden 
onderscheiden: 

Deellocatie 1: Wasplaats en aftankplaats van de voertuigen, ontvettingsspoelbak en 
bovengrondse dieseltank incl. tankplaats: 
Verdachte stoffen zijn minerale olie en vluchtige aromaten 

Deellocatie 2: Opslag afgewerkte olietank 1.500 liter, vaten en accu-opslag Verdachte stoffen 
zijn diverse stoffen 

Deellocatie 3: Opslag gevaarlijke stoffen en afgewerkte olie (= in werkplaats): 
Verdachte stoffen zijn diverse stoffen 

Deellocatie 4: Spuitcabine: 
Verdachte stoffen zijn diverse stoffen 

Deellocatie 5: OBAS: 
Verdachte stoffen zijn minerale olie en vluchtige aromaten 

 
Ter plaatse van de deellocaties 1 t/m 5 kan onderzoek achterwege gelaten worden, 
omdat deze deellocaties bij het nulsituatie bodemonderzoek dat in mei 2007 is 
uitgevoerd door de Grontmij Nederland BV voldoende zijn onderzocht (rapportnummer: 
230368 13 juni 2007). De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 
2.3. 
 
Het overige terrein dient wel onderzocht te worden en kan op basis van het 
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. De hypothese luidt dan ook: Het 

overige terrein van de locatie is onverdacht. 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Bij de boringen B28 en B29 wordt 'matig puin' aangetroffen. In boring B33 is 'volledig 
puin' aangetroffen. Mogelijk heeft het puin invloed op de kwaliteit van de bodem. 
Het aangetroffen roest in de boringen B02, B04, B06, B07, B08, B10, B11 en B12 duidt 
niet op een verontreiniging, maar komt van nature voor. Voor wat betreft het grind in 
boring B34, wordt niet verwacht dat het grind invloed heeft op de kwaliteit van de 
bodem. 
 



 

 

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat: 
- In (puin)monster BG B33 (13-50 cm-mv) het gehalte kobalt de interventiewaarde 

overschrijdt en de gehaltes zink en de som PCB de achtergrondwaarde overschrijden; 
- In grondmonster OG B33 (50-100 cm-mv) het gehalte kobalt de achtergrondwaarde 

overschrijdt;  
- In grond(meng)monster MB1 (0-50 cm-mv) overschrijdt het gehalte som PCB de 

achtergrondwaarde; 
- In grond(meng)monsters MB2 (0-60 cm-mv), MB3 (0-50 cm-mv), MB4 (0-50 cm-mv), 

MO1 (50-200 cm-mv), MO2 (50-200 cm-mv), MO3 (50-200 cm-mv), MO4 (50-200 
cm-mv) geen van de geanalyseerde parameters in verhoogde concentraties (eventueel 
gecorrigeerd) ten opzichte van de achtergrondwaarden zijn aangetroffen. 

 
De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient verworpen te worden. Op basis 
van de Wet bodembescherming is voor wat betreft de sterke verontreiniging van kobalt 
in de puinlaag en de lichte verontreinigingen van kobalt, zink en som PCB in de grond 
géén aanvullend en/of nader onderzoek noodzakelijk. 
Voor wat betreft de sterke verontreiniging van kobalt in het puin wordt geconcludeerd, 
dat de laag onder het puin nog slechts een achtergrondwaarde overschrijding heeft van 
kobalt. 
 
Op basis van de bovenstaande resultaten en de resultaten van het uitgevoerde nulsituatie 
bodemonderzoek (Grontmij Nederland BV, 230368 13 juni 2007) wordt geconcludeerd 
dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in voldoende mate is onderzocht. 
Slechts het puin is sterk verontreinigd met kobalt. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Veldhoven is door Van Vleuten Consult bv een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN 5740 verricht ter plaatse van een perceel gelegen aan 
Roskam 38-40 te Veldhoven. 
 
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie C, nummer 3368, 3533, 
3642, 3535, 3752 en 3820. De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van circa 
27.964 m2. De onderzoekslocatie was ten tijde van het onderzoek deels in gebruik als 
bedrijfsterrein, deels als akker en deels als weiland. 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door voorgenomen transactie van het 
perceel. 
 
Op basis van het vooronderzoek kunnen de navolgende (verdachte) locaties worden 
onderscheiden: 

Deellocatie 1: Wasplaats en aftankplaats van de voertuigen, ontvettingsspoelbak en 
bovengrondse dieseltank incl. tankplaats: 
Verdachte stoffen zijn minerale olie en vluchtige aromaten 

Deellocatie 2: Opslag afgewerkte olietank 1.500 liter, vaten en accu-opslag Verdachte stoffen 
zijn diverse stoffen 

Deellocatie 3: Opslag gevaarlijke stoffen en afgewerkte olie (= in werkplaats): 
Verdachte stoffen zijn diverse stoffen 

Deellocatie 4: Spuitcabine: 
Verdachte stoffen zijn diverse stoffen 

Deellocatie 5: OBAS: 
Verdachte stoffen zijn minerale olie en vluchtige aromaten 

 
Ter plaatse van de deellocaties 1 t/m 5 kan onderzoek achterwege gelaten worden, 
omdat deze deellocaties bij het nulsituatie bodemonderzoek dat in mei 2007 is 
uitgevoerd door de Grontmij Nederland BV voldoende zijn onderzocht (rapportnummer: 
230368 13 juni 2007). De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 
2.3. 
 
Het overige terrein dient wel onderzocht te worden en kan op basis van het 
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. De hypothese luidt dan ook: Het 

overige terrein van de locatie is onverdacht. 
 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Indien in geen van de onderzochte monsters één der onderzochte stoffen boven de 
achtergrond- of streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire bodemsanering 2006 
wordt aangetroffen, wordt de hypothese aangenomen. 
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Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. In deze rapportage worden de resultaten 
van het bodemonderzoek beschreven. 
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2 GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE 

2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

De afbakening van de onderzoekslocatie wordt gevormd door de grenzen van de door de 
opdrachtgever aangegeven locatie.  

Het bedrijfsterrein is ten westen van de bebouwde kom van Veldhoven gelegen en wordt 
omringd door weiland.  
Op het perceel zijn een schuur, een open schuur, twee bedrijfshallen en een woning 
gesitueerd. 
De onderzoekslocatie is deels verhard met beton, puin, asfalt en tegels en deels is de 
onderzoekslocatie braakliggend. 

2.2 Bodemopbouw 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is, op basis van de gegevens van de 
grondwaterkaart Centrale Slenk (Oost-Brabant) van de Dienst grondwaterverkenning 
TNO, als volgt te beschrijven: 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
diepte (m-mv) Omschrijving 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
0 - 30 Deklaag, bestaande uit de Nuenen groep, voornamelijk grof zand met leem- 

en kleilaagjes 
30 - 70 Eerste watervoerende pakket, Formatie van Sterksel, uiterst grof zand tot 

matig grof zand  
70 - 80 Scheidende laag, Formatie van Kedichem en Tegelen, uiterst grof zand tot 

uiterst fijn zand 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerende pakket is zuidwestelijk.  

Op de onderzoekslocatie is geen oppervlaktewater aanwezig. De onderzoekslocatie is 
niet gesitueerd in een grondwaterbeschermingsgebied. Het grondwater onder de 
onderzoekslocatie is, zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.   

2.3 Vooronderzoek 

Ten behoeve van onderhavig bodemonderzoek is tijdens het vooronderzoek informatie 
verzameld op "Basisniveau". 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NVN 5725. Ten behoeve van het 
vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- gemeente archief; 
- locatie bezoek. 
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Uit navraag bij de gemeente Veldhoven is de navolgende informatie naar voren gekomen: 
 

Vergunningenarchief 

Voor het adres is een vergunning afgegeven voor het agrarisch loonbedrijf Gebr. Smits 
BV gevestigd. Het bedrijf is werkzaam in de beregening en drainage techniek. 
 
Bodemonderzoekarchief 

Op de locatie Roskam 38 zijn de navolgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 
 
- Aanleiding van het onderstaande onderzoek is,. 

Rapport code Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

230368 Roskam 38 te Veldhoven Grontmij Nederland BV 23 juni 2007 
Aanleiding: 

In het kader van de verleende milieuvergunning, het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit van de verdachte locaties: 
- deellocatie 1. wasplaats van de voertuigen, aftankplaats van voertuigen en ontvettingsspoelbak; 
- deellocatie 2. opslag afgewerkte olietank 1.500 liter, vaten en accu-opslag; 
- deellocatie 3. opslag gevaarlijke stoffen + afgewerkte olie; 
- deellocatie 4. spuitcabine; 
- deellocatie 5. oliewaterafscheider. 
Conclusie: 

Op de onderzoekslocatie zijn er op twee deellocaties, in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan minerale olie 
aangetroffen. Het betreft locatie 1 (onder de vloeistofdichte vloer van de wasplaats van de voertuigen, aftankplaats van 
voertuigen en ontvettingsspoelbak) en locatie 2 (opslag afgewerkte olietank 1.500 liter, vaten en accu-opslag (gedeeltelijk 
verhard met beton). 
 
Met deze onderzoeksresultaten is de nul-situatie van de milieuhygiënische bodemkwaliteit bepaald. Gezien de geringe 
verhogingen, is een nader onderzoek niet noodzakelijk. 

 
Rapport code Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

31.1276.1 Roskam 38 te Veldhoven Grontmij Nederland BV 9 november 2001 
Aanleiding: 
Voorgenomen uitbouw van de bestaande bebouwing op de onderzoekslocatie. 
Conclusie: 

Ter plaatse van de bodem, waarbij sterke bijmengingen met puin zijn aangetroffen, is een licht verhoogd gehalte aan 
cadmium aangetroffen. 
Er was géén aanleiding tot nader onderzoek. 

 
BOOT-archief 

Er is geen informatie bekend over de aanwezigheid van ondergrondse tanks. 
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2.4 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek kunnen de navolgende (verdachte) locaties worden 
onderscheiden: 

Deellocatie 1: Wasplaats en aftankplaats van de voertuigen, ontvettingsspoelbak en 
bovengrondse dieseltank incl. tankplaats: 
Verdachte stoffen zijn minerale olie en vluchtige aromaten 

Deellocatie 2: Opslag afgewerkte olietank 1.500 liter, vaten en accu-opslag Verdachte stoffen 
zijn diverse stoffen 

Deellocatie 3: Opslag gevaarlijke stoffen en afgewerkte olie (= in werkplaats): 
Verdachte stoffen zijn diverse stoffen 

Deellocatie 4: Spuitcabine: 
Verdachte stoffen zijn diverse stoffen 

Deellocatie 5: OBAS: 
Verdachte stoffen zijn minerale olie en vluchtige aromaten 

 
Ter plaatse van de deellocaties 1 t/m 5 kan onderzoek achterwege gelaten worden, 
omdat deze deellocaties bij het nulsituatie bodemonderzoek dat in mei 2007 is 
uitgevoerd door de Grontmij Nederland BV voldoende zijn onderzocht (rapportnummer: 
230368 13 juni 2007). De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 
2.3. 
 
Het overige terrein dient wel onderzocht te worden en kan op basis van het 
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. De hypothese luidt dan ook: Het 

overige terrein van de locatie is onverdacht. 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn 
voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek'. Van 
Vleuten Consult bv heeft geen enkele relatie, zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de 
BRL SIKB 2000, met de eigenaar van de onderzoekslocatie(s). De uitvoerende 
veldmedewerker(s) de heer A. Franken is in dit kader geregistreerd bij SenterNovem en 
verantwoordelijk voor het uitgevoerde veldwerk. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn op 17 en 18 december 2008 uitgevoerd door de heer A. 
Franken van Van Vleuten Consult bv. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van 
de boringen, alsmede de bemonstering van de grond.  

Uit het nulsituatie bodemonderzoek dat is uitgevoerd door Grontmij Nederland BV, is naar 
voren gekomen dat het grondwater dieper staat dan 5 m-mv. Conform de NEN 5740 kan 
peilbuis plaatsing dan achterwege gelaten worden. De grondwaterstand is hierdoor ook 
niet geplaatst. 

Tijdens het veldwerk is geen asbest waargenomen, de locatie hoeft niet verder te 
worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest. 

Het aantal boringen zijn verder uitgewerkt in de volgende tabel. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
27 boringen (B13 t/m B39) tot ca. 50 cm-mv 
12 boringen (B01 t/m B12) tot ca. 200 cm-
mv 

Géén peilbuizen geplaatst 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Veldmetingen 

Het bij de grondboringen vrijgekomen materiaal is zintuiglijk beoordeeld en beschreven. 
De boorprofielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. 

3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

Algemeen 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories te Hoogvliet. Dit is 
een 'Raad voor Accreditatie testlaboratorium'. Voor de toegepaste analysemethodieken 
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wordt verwezen naar de website van www.rva.nl. De toegepaste analysemethodieken 
kunnen worden gevonden op: http://www.rva.nl/uri/?uri=AMGATE_10218_1_TICH_R9246595755786. 

Chemische analyses bodemonderzoek 
De onderstaande monster(s) zijn ter analyse aangeboden. De geanalyseerde 
(meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt: 

Monster Samenstelling Traject 

(cm-mv) 
Analyse 

MB1 B01, B02, B04, B05, 
B27, B37 t/m B39 

0-50 Standaardpakket incl. lutum en organische stof 
(STAP1) 

MB2 B03, B08, B30 t/m 
B32, B35 en B36 

0-50 Standaardpakket incl. lutum en organische stof 
(STAP1) 

MB3 B28, B29 0-50 Standaardpakket incl. lutum en organische stof 
(STAP1) 

MB4 B10 t/m B19 0-50 Standaardpakket incl. lutum en organische stof 
(STAP1) 

MB5 B06, B07, B09, B20, 
B21, B23 t/m B26 

0-50 Standaardpakket incl. lutum en organische stof 
(STAP1) 

MO1 B01, B02, B05 50-200 Standaardpakket excl. lutum en organische stof 
(STAP2) 

MO2 B03, B04, B08 50-200 Standaardpakket excl. lutum en organische stof 
(STAP2) 

MO3 B06, B07, B09 50-200 Standaardpakket excl. lutum en organische stof 
(STAP2) 

MO4 B11 t/m B12 50-200 Standaardpakket excl. lutum en organische stof 
(STAP2) 

BG B33 13-50 Standaardpakket incl. lutum en organische stof 
(STAP1) 

OG B33 50-100 Standaardpakket incl. lutum en organische stof 
(STAP1) 

STAP1:  metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK-totaal (10 van VROM),   
  som PCB(7), minerale olie, lutum en organische stof; 
STAP2:  metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK-totaal (10 van VROM),   
  som PCB(7) en minerale olie; 
STAPW: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), vluchtige aromaten 

(benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen), gehalogeneerde koolwaterstoffen en 
minerale olie. 
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4 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 1. De bodem is tot de geboorde 
einddiepe globaal als volgt opgebouwd: 

0,0 - 0,5 m-mv: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin; 
0,5 - 3,3 m-mv: Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel/oranjegeel; 
3,3 - 3,4 m-mv: Leem, zwak zandig, grijs; 
3,4 - 4,3 m-mv: Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtwit/grijs; 
4,3 - 5,7 m-mv: Leem, zwak zandig, lichtgrijs; 
5,7 - 6,3 m-mv: Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs. 

 

Zintuiglijk zijn de volgende afwijkingen waargenomen: 

Boring Traject (cm-mv) Zintuiglijke afwijking 

B02 150-200 zwak roesthoudend 
B04 150-200 matig roesthoudend 
B06 150-200 matig roesthoudend 
B07 150-200 matig roesthoudend 
B08 150-200 sporen roest 
B10 100-180 matig roesthoudend 
B11 100-150 matig roesthoudend 
B12 150-200 matig roesthoudend 
B28 0-50 matig puinhoudend 
B29 0-50 matig puinhoudend 
B33 13-50 volledig puin 
B34 13-40 volledig grind 
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4.2 Chemische analyses 

Algemeen 
De circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd per 1 oktober 2008, geldt voor droge 
bodem. Deze circulaire gaat in op de saneringsdoelstelling en de manier waarop de ernst 
van bodemvervuiling wordt vastgesteld en de termijn waarbinnen moet worden 
gesaneerd. 
 
De gewijzigde circulaire sluit aan op het nieuwe beleid voor bodembeheer, dat is 
vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dit besluit is op 1 januari 2008 in 
werking getreden en verandert het bodembeleid ingrijpend. Door de wijziging in de 
circulaire bodemsanering 2006 sluiten de terugsaneerwaarden voor de bovengrond aan 
op de normwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit. De bodemgebruikswaarden (BGW's) 
vervallen met de gewijzigde circulaire. 
 
Toetsing 

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 
bodemsanering 2006 (Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, 
rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 134)) voor de achtergrondwaarde aan het 
Besluit Bodemkwaliteit (Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247). De gewijzigde 
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd 
(www.Senternovem.nl). 
 
Bij de beoordeling van de analyseresultaten van de grond(meng)- en grondwatermonsters 
is de volgende terminologie aangehouden: 

• géén verhoogd(e) gehalte/concentratie: kleiner of gelijk aan de landelijke 
achtergrondwaarde (grond) of de streefwaarde (grondwater); 

• licht verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan de landelijke 
achtergrondwaarde, maar kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 
achtergrond- en interventiewaarde (grond) of groter dan de streefwaarde, 
maar kleiner dan de tussenwaarde (grondwater); 

• matig verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan het gemiddelde van de 
achtergrond- en interventiewaarde (grond) of tussenwaarde (grondwater), 
maar kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 

• sterk verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan de interventiewaarde. 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen 
aanwezig zijn in een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde (bij grondwater 
streefwaarde). Overschrijding van de tussenwaarde houdt in dat er een vermoeden van 
ernstige bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden 
uitgevoerd. 
 
Als voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 
100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd. 
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Resultaten chemische analyses 
In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De 
achtergrondwaarde, het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en 
interventiewaarden van de grond zijn aangepast aan de in de monsters bepaalde 
organische stof- en lutumpercentages. De resultaten van de chemische analyses van de 
genomen monsters zijn opgenomen in bijlage 3 en samengevat in de onderstaande 
tabellen. Voor de ondergrond mengmonsters wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde 
lutum- en organische stofpercentages van de mengmonsters van de bovengrond. 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode BG:1 MB1:2 MB2:3 
droge stof(gew.-%) 82,2 -- 87,1 -- 88,7 -- 
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS) 1,5 -- 2,0 -- 1,4 -- 
lutum (bodem)(% vd DS) 3,0 -- 7,8 -- 7,0 -- 
    
barium 37  <20  <20  
cadmium <0,35  <0,35  <0,35  
kobalt 72 *** <3  <3  
koper 18  <10  <10  
kwik <0,10  <0,10  <0,10  
lood 22  16  28  
molybdeen <1,5  <1,5  <1,5  
nikkel 12  <5  <5  
zink 66 * 30  28  
    
pak-totaal (10 van VROM) 1,0 -- 0,38 -- 0,93 -- 
       

som PCB (7)(µg/kgds) 54 * 37 * <14 a 
       
totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  
Monstercode en monstertraject: 
1 11394084-001     BG: B33 (13-50) 
2 11394084-002     MB1: B04 (0-50) B38 (0-50) B39 (0-50) B01 (0-50) B02 (0-50) B37 (0-50) B27 (0-50) B05 

(0-30) B05 (30-50) 
3 11394084-003     MB2: B32 (12-65) B31 (12-65) B30 (30-60) B08 (0-50) B36 (0-50) B03 (10-50) B35 (10-60) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 

bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 

2008, nr 134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De 

gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl).De gehalten 

die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- 

en interventiewaarde 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld 

- niet geanalyseerd 

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat  
a gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te 

zijn. 
b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter 

dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
1) De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

 1 lutum 3% ; humus 1.5% 

 2 lutum 7.8% ; humus 2% 

 3 lutum 7% ; humus 1.4% 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode MB3:1 MB4:2 MB5:3 
droge stof(gew.-%) 85,1 -- 87,4 -- 87,0 -- 
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS) 2,5 -- 2,2 -- 1,9 -- 
lutum (bodem)(% vd DS) 4,5 -- 7,1 -- 5,5 -- 
    
barium <20  <20  <20  
cadmium <0,35  <0,35  <0,35  
kobalt <3  <3  <3  
koper 10  <10  11  
kwik <0,10  <0,10  <0,10  
lood 21  15  16  
molybdeen <1,5  <1,5  <1,5  
nikkel <5  <5  <5  
zink 51  31  21  
    
pak-totaal (10 van VROM) 0,30 <0,1 -- <0,1 -- 
      
som PCB (7)(µg/kgds) <14 <14 a <14 a 
    
totaal olie C10 - C40 <20 <20  <20  
Monstercode en monstertraject: 
1 11394084-004     MB3: B29 (0-50) B28 (0-50) 
2 11394084-005     MB4: B18 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B15 (0-50) B11 (0-50) B16 (0-50) B17 (0-50) B14 

(0-50) B19 (0-50) B10 (0-50) 
3 11394084-006    MB5: B06 (0-50) B26 (0-50) B25 (0-50) B24 (0-50) B23 (0-50) B07 (0-50) B21 (0-50) B20 (0-

50) B09 (0-50) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 

bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 

2008, nr 134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De 

gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl).De gehalten 

die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- 

en interventiewaarde 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld 

- niet geanalyseerd 

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat  
a gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te 

zijn. 
b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter 

dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
1) De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

 4 lutum 4.5% ; humus 2.5% 

 5 lutum 7.1% ; humus 2.2% 

 6 lutum 5.5% ; humus 1.9% 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode MO1:1 MO2:2 MO3:3 
droge stof(gew.-%) 91,9 -- 89,1 -- 86,7 -- 
 
barium <20  <20  <20  
cadmium <0,35  <0,35  <0,35  
kobalt <3  <3  <3  
koper <10  <10  <10  
kwik <0,10  <0,10  <0,10  
lood <13  <13  <13  
molybdeen <1,5  <1,5  <1,5  
nikkel <5  <5  <5  
zink <20  <20  <20  
    
pak-totaal (10 van VROM) <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
       
som PCB (7)(µg/kgds) <14 a <14 a <14 a 
       
totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  
Monstercode en monstertraject: 
1 11394084-007     MO1: B01 (50-100) B01 (100-150) B01 (150-180) B01 (180-200) B02 (50-100) B02 (100-

150) B02 (150-200) B05 (50-100) B05 (100-150) B05 (150-200) 
2 11394084-008     MO2: B04 (50-100) B04 (100-150) B04 (150-200) B08 (50-100) B08 (100-150) B08 (150-

200) B03 (50-100) B03 (100-150) B03 (150-200) 
3 11394084-009     MO3: B06 (50-100) B06 (100-150) B06 (150-200) B07 (50-100) B07 (100-150) B07 (150-

200) B09 (50-100) B09 (100-150) B09 (150-200) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 

bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 

2008, nr 134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De 

gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl).De gehalten 

die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- 

en interventiewaarde 

**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 

-  niet geanalyseerd 

#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat  
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te 

zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter 

dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  7 lutum 5.8% ; humus 1.9% 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode MO4:1 OG:2  
droge stof(gew.-%) 88,9 -- 87,1 --  
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS) -  1,5 --  
lutum (bodem)(% vd DS) -  4,9 --  
    
barium 20  <20   
cadmium <0,35  <0,35   
kobalt <3  24 *  
koper <10  <10   
kwik <0,10  <0,10   
lood <13  <13   
molybdeen <1,5  <1,5   
nikkel 5,5  5,2   
zink <20  <20   
    
pak-totaal (10 van VROM) <0,1 -- <0,1 --  
      
som PCB (7)(µg/kgds) <14 a <14 a  
      
totaal olie C10 - C40 <20  <20   
Monstercode en monstertraject: 
1 11394084-010     MO4: B12 (50-100) B12 (100-150) B12 (150-200) B11 (50-100) B11 (100-150) B11 (150-

200) B10 (50-100) B10 (100-150) B10 (150-180) B10 (180-200) 
2 11394084-011     OG: B33 (50-100) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 

bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 

2008, nr 134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De 

gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl).De gehalten 

die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- 

en interventiewaarde 

**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 

-  niet geanalyseerd 

#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat  
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te 

zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter 

dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  7 lutum 5.8% ; humus 1.9% 

  8 lutum 4.9% ; humus 1.5% 
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5 INTERPRETATIE RESULTATEN 

Ter plaatse van de 'onderzoekslocatie' is op zintuiglijke wijze bij de boringen B28 (0-50 
cm-mv) en B29 (0-50 cm-mv) 'matig puin' aangetroffen. In boring B33 (13-50 cm-mv) is 
'volledig puin' aangetroffen. Mogelijk heeft het puin invloed op de kwaliteit van de 
bodem. 
In boring B34 (13-40 cm-mv) wordt 'volledig grind' aangetroffen. Er wordt niet verwacht 
dat grind invloed heeft op de kwaliteit van de bodem. 
Bij de boringen B02 (150-200 cm-mv), B04 (150-200 cm-mv), B06 (150-200 cm-mv), 
B07 (150-200 cm-mv), B08 (150-200 cm-mv), B10 (100-180 cm-mv), B11 (100-150 
cm-mv) en B12 (150-200 cm-mv) wordt 'sporen roest tot matig roest' aangetroffen. Het 
roest duidt niet op een verontreiniging, maar komt van nature voor.  
 
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat: 
- In grondmonster BG B33 (13-50 cm-mv) het gehalte kobalt de interventiewaarde 

overschrijdt en de gehaltes zink en de som PCB de achtergrondwaarde overschrijden; 
- In grondmonster OG B33 (50-100 cm-mv) het gehalte kobalt de achtergrondwaarde 

overschrijdt;  
- In grond(meng)monster MB1 (0-50 cm-mv) overschrijdt het gehalte som PCB de 

achtergrondwaarde; 
- In grond(meng)monsters MB2 (0-60 cm-mv), MB3 (0-50 cm-mv), MB4 (0-50 cm-mv), 

MO1 (50-200 cm-mv), MO2 (50-200 cm-mv), MO3 (50-200 cm-mv), MO4 (50-200 
cm-mv) geen van de geanalyseerde parameters in verhoogde concentraties (eventueel 
gecorrigeerd) ten opzichte van de achtergrondwaarden zijn aangetroffen. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
Bij de boringen B28 en B29 wordt 'matig puin' aangetroffen. In boring B33 is 'volledig 
puin' aangetroffen. Mogelijk heeft het puin invloed op de kwaliteit van de bodem. 
Het aangetroffen roest in de boringen B02, B04, B06, B07, B08, B10, B11 en B12 duidt 
niet op een verontreiniging, maar komt van nature voor. Voor wat betreft het grind in 
boring B34, wordt niet verwacht dat het grind invloed heeft op de kwaliteit van de 
bodem. 
 
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat: 
- In grondmonster BG B33 (13-50 cm-mv) het gehalte kobalt de interventiewaarde 

overschrijdt en de gehaltes zink en de som PCB de achtergrondwaarde overschrijden; 
- In grondmonster OG B33 (50-100 cm-mv) het gehalte kobalt de achtergrondwaarde 

overschrijdt;  
- In grond(meng)monster MB1 (0-50 cm-mv) overschrijdt het gehalte som PCB de 

achtergrondwaarde; 
- In grond(meng)monsters MB2 (0-60 cm-mv), MB3 (0-50 cm-mv), MB4 (0-50 cm-mv), 

MO1 (50-200 cm-mv), MO2 (50-200 cm-mv), MO3 (50-200 cm-mv), MO4 (50-200 
cm-mv) geen van de geanalyseerde parameters in verhoogde concentraties (eventueel 
gecorrigeerd) ten opzichte van de achtergrondwaarden zijn aangetroffen. 

 
De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient verworpen te worden. Op basis 
van de Wet bodembescherming is voor wat betreft de sterke verontreiniging van kobalt 
in de puinlaag en de lichte verontreinigingen van kobalt, zink en som PCB in de grond 
géén aanvullend en/of nader onderzoek noodzakelijk. 
De sterke verontreiniging ter plaatse van B33 beperkt zich tot de daar aanwezige 
puinlaag. De onderliggende bodem is niet verontreinigd. 
 
Op basis van de bovenstaande resultaten en de resultaten van het uitgevoerde nulsituatie 
bodemonderzoek (Grontmij Nederland BV, 230368 13 juni 2007) wordt geconcludeerd 
dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in voldoende mate is onderzocht. 
Slechts het puin is sterk verontreinigd met kobalt. 
 
Algemeen 

Grond waarin de onderzochte componenten in verhoogde concentraties voorkomen, is 
strikt formeel niet geschikt voor onbeperkt hergebruik en dient op milieuhygiënisch 
verantwoorde wijze verwerkt te worden. Tevens dient bij het vrijkomen van de grond 
rekening te worden gehouden met verhoogde stort- of verwerkingskosten. 
 
Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid 
waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende 
verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
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Figuur 2 

Situatietekeningen 





 

 

Bijlage 1 

Boorprofielbeschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
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monsters

geroerd monster

ongeroerd monster
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bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 1
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Streef- en interventiewaarden 



 

 

Tabel 2a: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
METALEN 
barium 55 161 267 55 
cadmium 0,35 4,0 7,7 0,35 
kobalt 4,7 32 60 4,7 
koper 20 58 95 20 
kwik 0,11 13 25 0,11 
lood 32 188 343 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 13 25 37 13 
zink 62 190 319 62 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 4,0 102 200 14 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,0 102 200 9,8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
 
1) AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 

   

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 

 1   lutum 3%; humus 1.5% 



 

 

Tabel 2b: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
METALEN 
barium 85 247 410 85 
cadmium 0,38 4,3 8,2 0,38 
kobalt 7,0 48 88 7,0 
koper 23 67 110 23 
kwik 0,11 14 27 0,11 
lood 35 204 373 35 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 18 34 51 18 
zink 76 235 393 76 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 4,0 102 200 14 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,0 102 200 9,8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
 
1) AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 

   

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 

 2   lutum 7.8%; humus 2% 



 

 

Tabel 2c: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
METALEN 
barium 80 233 386 80 
cadmium 0,38 4,3 8,1 0,38 
kobalt 6,6 45 84 6,6 
koper 23 65 108 23 
kwik 0,11 14 27 0,11 
lood 35 201 368 35 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 17 33 49 17 
zink 74 227 381 74 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 4,0 102 200 14 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,0 102 200 9,8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
 
1) AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 

   

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 

 3   lutum 7%; humus 1.4% 



 

 

Tabel 2d: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
METALEN 
barium 64 188 312 64 
cadmium 0,37 4,2 8,0 0,37 
kobalt 5,4 37 69 5,4 
koper 21 61 101 21 
kwik 0,11 13 26 0,11 
lood 34 194 355 34 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 14 28 41 14 
zink 67 207 346 67 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 5,0 128 250 18 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 5,0 128 250 12 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 48 649 1250 48 
 
1) AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 

   

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 

 4   lutum 4.5%; humus 2.5% 



 

 

Tabel 2e: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
METALEN 
barium 80 235 389 80 
cadmium 0,38 4,3 8,2 0,38 
kobalt 6,6 45 84 6,6 
koper 23 66 109 23 
kwik 0,11 14 27 0,11 
lood 35 202 370 35 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 17 33 49 17 
zink 75 229 384 75 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 4,4 112 220 15 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,4 112 220 11 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 42 571 1100 42 
 
1) AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 

   

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 

 5   lutum 7.1%; humus 2.2% 



 

 

Tabel 2f: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
METALEN 
barium 70 206 341 70 
cadmium 0,37 4,2 8,0 0,37 
kobalt 5,9 40 75 5,9 
koper 22 62 103 22 
kwik 0,11 13 26 0,11 
lood 34 196 359 34 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 16 30 44 16 
zink 70 213 357 70 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 4,0 102 200 14 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,0 102 200 9,8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
 
1) AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 

   

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 

 6   lutum 5.5%; humus 1.9% 



 

 

Tabel 2g: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
METALEN 
barium 72 211 350 72 
cadmium 0,37 4,2 8,0 0,37 
kobalt 6,0 41 77 6,0 
koper 22 63 104 22 
kwik 0,11 13 27 0,11 
lood 34 197 360 34 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 16 30 45 16 
zink 70 216 362 70 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 4,0 102 200 14 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,0 102 200 9,8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
 
1) AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 

   

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 

 7   lutum 5.8%; humus 1.9% 



 

 

Tabel 2h: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
METALEN 
barium 67 195 323 67 
cadmium 0,36 4,1 7,9 0,36 
kobalt 5,6 38 71 5,6 
koper 21 61 101 21 
kwik 0,11 13 26 0,11 
lood 33 194 355 33 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 15 29 43 15 
zink 68 208 348 68 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 4,0 102 200 14 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,0 102 200 9,8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
 
1) AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 

3090 versie 4,25 juni 2008. 

   

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 

 8   lutum 4.9%; humus 1.5% 
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Analysecertificaten 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet

Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034

www.alcontrol.nl

Van Vleuten Consult bv.

Wanda Verbruggen

Postbus 79

5298 ZH  LIEMPDE

Uw projectnaam : Roskam 38-40 te Veldhoven (Gemeente Veldhoven)

Uw projectnummer : CV08703VBO

ALcontrol rapportnummer : 11394084, versie nummer: 1

Hoogvliet, 30-12-2008

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

CV08703VBO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen

voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol

Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 14 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit

van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze

informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Managing Director Environmental

drs. J.H.F. van der Wart
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

BG: BG: B33 (0-50)

MB1: MB1: B04 (0-50) B38 (0-50) B39 (0-50) B01 (0-50) B02 (0-50) B37 (0-50) B27 (0-50) B05 (0-30) B05

(30-50)
MB2: MB2: B32 (12-65) B31 (12-65) B30 (30-60) B08 (0-50) B36 (0-50) B03 (10-50) B35 (10-60)

MB3: MB3: B29 (0-50) B28 (0-50)

MB4: MB4: B18 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B15 (0-50) B11 (0-50) B16 (0-50) B17 (0-50) B14 (0-50) B19 (0-50)

B10 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 82.2
 

87.1
 

88.7
 

85.1
 

87.4
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S Geen
 

Geen
 

Geen
 

Geen
 

Geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.5
 

2.0
 

1.4
 

2.5
 

2.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 3.0
 

7.8
 

7.0
 

4.5
 

7.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

METALEN

barium mg/kgds S 37
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

cadmium mg/kgds S <0.35
 

<0.35
 

<0.35
 

<0.35
 

<0.35
 

kobalt mg/kgds S 72
 

<3
 

<3
 

<3
 

<3
 

koper mg/kgds S 18
 

<10
 

<10
 

10
 

<10
 

kwik mg/kgds S <0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

lood mg/kgds S 22
 

16
 

28
 

21
 

15
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

nikkel mg/kgds S 12
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

zink mg/kgds S 66
 

30
 

28
 

51
 

31
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S 0.03
 

0.01
 

0.02
 

0.04
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.20
 

0.04
 

0.11
 

0.07
 

0.02
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.15
 

0.04
 

0.07
 

0.04
 

0.01
 

chryseen mg/kgds S 0.16
 

0.03
 

0.06
 

0.03
 

0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.09
 

0.05
 

0.10
 

0.03
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.15
 

0.07
 

0.18
 

0.03
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10
 

0.06
 

0.19
 

0.03
 

0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.11
 

0.07
 

0.19
 

0.03
 

0.01
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 1.0
1)

0.38
1)

0.93
1)

0.30
1)

<0.1
1)

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 1.0
2)

0.38
2)

0.95
2)

0.31
2)

0.10
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

PCB 52 µg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

PCB 101 µg/kgds S 7.9
 

4.5
 

<2
 

<2
 

<2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

BG: BG: B33 (0-50)

MB1: MB1: B04 (0-50) B38 (0-50) B39 (0-50) B01 (0-50) B02 (0-50) B37 (0-50) B27 (0-50) B05 (0-30) B05

(30-50)
MB2: MB2: B32 (12-65) B31 (12-65) B30 (30-60) B08 (0-50) B36 (0-50) B03 (10-50) B35 (10-60)

MB3: MB3: B29 (0-50) B28 (0-50)

MB4: MB4: B18 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B15 (0-50) B11 (0-50) B16 (0-50) B17 (0-50) B14 (0-50) B19 (0-50)

B10 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 118 µg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

PCB 138 µg/kgds S 16
 

10
 

<2
 

<2
 

<2
 

PCB 153 µg/kgds S 17
 

12
 

<2
 

<2
 

<2
 

PCB 180 µg/kgds S 13
 

10
 

<2
 

<2
 

<2
 

som PCB (7) µg/kgds S 54
 

37
 

<14
 

<14
 

<14
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 58
2)

42
2)

9.8
2)

9.8
2)

9.8
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MB5: MB5: B06 (0-50) B26 (0-50) B25 (0-50) B24 (0-50) B23 (0-50) B07 (0-50) B21 (0-50) B20 (0-50) B09 (0-50)

MO1: MO1: B01 (50-100) B01 (100-150) B01 (150-180) B01 (180-200) B02 (50-100) B02 (100-150) B02

(150-200) B05 (50-100) B05 (100-150) B05 (150-200)
MO2: MO2: B04 (50-100) B04 (100-150) B04 (150-200) B08 (50-100) B08 (100-150) B08 (150-200) B03 (50-100)

B03 (100-150) B03 (150-200)
MO3: MO3: B06 (50-100) B06 (100-150) B06 (150-200) B07 (50-100) B07 (100-150) B07 (150-200) B09 (50-100)

B09 (100-150) B09 (150-200)
MO4: MO4: B12 (50-100) B12 (100-150) B12 (150-200) B11 (50-100) B11 (100-150) B11 (150-200) B10 (50-100)

B10 (100-150) B10 (150-180) B10 (180-200)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 87.0
 

91.9
 

89.1
 

86.7
 

88.9
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S Geen
 

Geen
 

Geen
 

Geen
 

Geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 5.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

20
 

cadmium mg/kgds S <0.35
 

<0.35
 

<0.35
 

<0.35
 

<0.35
 

kobalt mg/kgds S <3
 

<3
 

<3
 

<3
 

<3
 

koper mg/kgds S 11
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

kwik mg/kgds S <0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

lood mg/kgds S 16
 

<13
 

<13
 

<13
 

<13
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

nikkel mg/kgds S <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

5.5
 

zink mg/kgds S 21
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S <0.1
1)

<0.1
1)

<0.1
1)

<0.1
1)

<0.1
1)

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
2)

0.07
2)

0.07
2)

0.07
2)

0.07
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

PCB 52 µg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

PCB 101 µg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.



Van Vleuten Consult bv.

Roskam 38-40 te Veldhoven (Gemeente Veldhoven)

CV08703VBO

11394084

19-12-2008

Wanda Verbruggen

19-12-2008

30-12-2008

Blad 6 van 14

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MB5: MB5: B06 (0-50) B26 (0-50) B25 (0-50) B24 (0-50) B23 (0-50) B07 (0-50) B21 (0-50) B20 (0-50) B09 (0-50)

MO1: MO1: B01 (50-100) B01 (100-150) B01 (150-180) B01 (180-200) B02 (50-100) B02 (100-150) B02

(150-200) B05 (50-100) B05 (100-150) B05 (150-200)
MO2: MO2: B04 (50-100) B04 (100-150) B04 (150-200) B08 (50-100) B08 (100-150) B08 (150-200) B03 (50-100)

B03 (100-150) B03 (150-200)
MO3: MO3: B06 (50-100) B06 (100-150) B06 (150-200) B07 (50-100) B07 (100-150) B07 (150-200) B09 (50-100)

B09 (100-150) B09 (150-200)
MO4: MO4: B12 (50-100) B12 (100-150) B12 (150-200) B11 (50-100) B11 (100-150) B11 (150-200) B10 (50-100)

B10 (100-150) B10 (150-180) B10 (180-200)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 118 µg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

PCB 138 µg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

PCB 153 µg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

PCB 180 µg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

som PCB (7) µg/kgds S <14
 

<14
 

<14
 

<14
 

<14
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.8
2)

9.8
2)

9.8
2)

9.8
2)

9.8
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000



Van Vleuten Consult bv.

Roskam 38-40 te Veldhoven (Gemeente Veldhoven)

CV08703VBO

11394084

19-12-2008

Wanda Verbruggen

19-12-2008

30-12-2008

Blad 8 van 14

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) OG: OG: B33 (50-100)

Analyse Eenheid Q 011     

droge stof gew.-% S 87.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S Geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 4.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.35
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 24
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S <13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 5.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.08
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) OG: OG: B33 (50-100)

Analyse Eenheid Q 011     

PCB 118 µg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) µg/kgds S <14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.8
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A. Grond

(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010

fenantreen Grond (AS3000) Conform AS3010-9

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3020

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-11
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y1644363 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

002 Y1644096 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

002 Y1644099 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

002 Y1644104 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

002 Y1644113 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

002 Y1644116 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

002 Y1644262 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

002 Y1644274 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

002 Y1644290 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

002 Y1644292 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

003 Y1644103 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

003 Y1644276 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

003 Y1644281 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

003 Y1644362 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

003 Y1644364 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

003 Y1644365 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

003 Y1644368 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

004 Y1644285 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

004 Y1644291 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

005 Y1644284 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

005 Y1644288 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

005 Y1644294 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

005 Y1644295 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

005 Y1644298 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

005 Y1644300 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

005 Y1644302 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

005 Y1644303 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

005 Y1644315 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

005 Y1645693 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

006 Y1644297 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

006 Y1644306 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

006 Y1644307 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

006 Y1644642 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

006 Y1644724 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

006 Y1645363 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

006 Y1645365 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

006 Y1645372 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

006 Y1645700 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

007 Y1644098 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

007 Y1644106 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

007 Y1644108 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

007 Y1644109 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

007 Y1644110 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

007 Y1644111 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

007 Y1644112 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

007 Y1644115 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

007 Y1644283 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

007 Y1644289 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

008 Y1644105 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

008 Y1644107 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

008 Y1644114 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

008 Y1644123 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

008 Y1644126 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

008 Y1644275 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

008 Y1644278 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

008 Y1644279 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

008 Y1644280 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  

009 Y1644299 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

009 Y1644309 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

009 Y1644714 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

009 Y1644725 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

009 Y1645368 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

009 Y1645382 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

009 Y1645691 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

009 Y1645694 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

009 Y1645697 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

010 Y1644296 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

010 Y1644301 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

010 Y1644308 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

010 Y1644312 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

010 Y1644313 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  

010 Y1644314 17-12-2008 17-12-2008 ALC201  
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010 Y1645689 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

010 Y1645692 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

010 Y1645695 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

010 Y1645696 19-12-2008 18-12-2008 ALC201  

011 Y1644366 18-12-2008 18-12-2008 ALC201  
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procescert if icaat 

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

Kiwa N.V.  

Certificatie en Keuringen 

Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK ZH 
 
Tel. (070) 414 44 00 

Fax (070) 414 44 20 
E-mail certif@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 

 

Onderneming   

Van Vleuten Consult b.v. 

Staarten 23 
5281 PK  BOXTEL 
Postbus 79 

5298 ZH  LIEMPDE 
Tel. 0411 – 633 314 
Fax 0411 – 631 740 

E-mail info@vleuten-milieu.nl 
Internet www.vleuten-milieu.nl 

  

 

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
productcertificatie. 

 

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina’s. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 
controles, worden de door 

Van Vleuten Consult b.v. 

uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan 
de beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 d.d. 13-03-2007 “Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek” voor de toepassingsgebieden: 
 

• Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen. 

• Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters. 

• Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in 
bodem. 

 
 

 
ing. B. Meekma 
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V. 
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procescert if icaat 

Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek 

PROCESSPECIFICATIE   

Het proces is van toepassing op: 

• het veldw erk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, dat verricht 

w ordt bij een verkennend bodemonderzoek opgezet volgens de 

NEN 5740, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek, 

een monitoringsonderzoek, w aterbodemonderzoek volgens NVN 

5720 en andere vergelijkbare onderzoeken. 

• het proces, inclusief alle secundaire processen dat begint bij de 

acceptatie van het veldw erk en  dat eindigt  bij de overdracht 

van veldgegevens en monsters. 

 

Buiten het proces vallen in het bijzonder de volgende act iviteiten: 

• de processen vóór het veldw erk, zoals vraagstelling, gegevens 

verzamelen en onderzoeksvoorstel; de processen ná het 

veldw erk, zoals laboratoriumanalyses, interpretat ie van analyse- 

en veldw erkresultaten en advies; 

• veldw erk anders dan middels de technieken boringen, steken en 

graven van sleuven; 

• de monsterneming in het kader van het bouw stoffenbesluit . 

 

TOEPASSING EN GEBRUIK   

Indien afgew eken w ordt van deze beoordelingsricht lijn, w ordt 

duidelijk in de betreffende onderzoeksrapportage vermeld: 

• de onderdelen die niet volgens het procescert if icaat zijn 

uitgevoerd en de motivat ie daarbij; 

• de inschatt ing van de consequent ie met betrekking tot  de 

invloed die het afw ijken van de proceseisen heeft  op de 

interpretat ie van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van 

het bodemonderzoek; 

• de inschatt ing van de risico' s die dit  met zich meebrengt. 

 

Indien op krit ieke punten is afgew eken van de proceseisen, is het 

gebruik van het kw aliteitskeurmerk niet toegestaan. 

Krit ieke punten w il zeggen, alle proceseisen die van invloed kunnen 

zijn op de interpretat ie van de onderzoeksgegevens en de 

vervolgfasen van het bodemonderzoek. 

GEBRUIK CERTIFICAAT EN KEURMERK   

Indien de organisat ie (opdrachtnemer) in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk maakt dat de w erkzaamheden onder cert if icaat op 

grond van deze BRL w orden uitgevoerd, moet aan alle proceseisen van deze BRL voldaan w orden. Op de aanbieding van de organisat ie kan 

dan het keurmerk ‘Kw aliteitsw aarborg bodembeheer SIKB’  w orden opgenomen, zoals op de voorzijde van dit  cert if icaat is te zien. 

In alle onderzoeksrapportages, die aan de klant en aan de opdrachtgever w orden geleverd, w ordt duidelijk vermeld dat de uitvoering van het 

veldw erk op basis van deze beoordelingsricht lijn is uitgevoerd en dat de organisat ie hiervoor volgens het procescert if icaat veldw erk voor 

milieuhygiënisch bodemonderzoek is gecert if iceerd. Op de rapportage van de organisat ie kan dan het keurmerk w orden opgenomen. 

WENKEN VOOR DE AFNEMER   

1.  Controleer bij opdrachtverlening en oplevering of: 

1.1  geleverd is w at is overeengekomen; 

1.2  het merk en w ijze van merken juist  zijn; 

1.3  de dienstverlening en rapportage (zie toepassing en 

 gebruik) geen afw ijkingen vertoont 

 

2.  Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot  afkeuring van de 

dienstverlening overgaat, neem dan contact op met: 

2.1  Van Vleuten Consult  b.v. 

 en zo nodig met : 

2.2  Kiwa N.V. 

 3.  Controleer of dit  cert if icaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de 

Kiw a-w ebsite (w w w .kiw a.nl) en SIKB 
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1. Inleiding 
 
In opdracht van gemeente Veldhoven, is door Van Vleuten Consult bv te Boxtel een nader 
onderzoek naar asbest in bodem uitgevoerd ter plaatse van de locatie Roskam 38-40 te 
Veldhoven. De onderzoeksopzet is afgeleid van de NEN5707. De onderzochte terreindelen 
hebben een oppervlakte van ca. 6.000 m2. De regionale ligging van de onderzoekslocatie is 
weergegeven in figuur 1.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn asbestverdachte materialen aangetroffen op 
maaiveld. De onderzoekslocatie is hiermee als “asbestverdacht” te beschouwen, in dit kader 
dient een uitspraak gedaan te worden over het gehalte aan asbest in de bodem. 
 
Het doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de aard van de bodemverontreiniging 
en het maken van een schatting van het gehalte aan asbest op basis van een visuele 
inspectie van het maaiveld en de uitgegraven grond in combinatie met een 
steekproefsgewijze monsterneming en analyse. Naast een bepaling van het gemiddelde 
gehalte aan asbest, wordt hiermee een indicatie van de omvang van de verontreiniging 
verkregen. 
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de NEN5707 “Bodem - Inspectie, monsterneming en 
analyse van asbest in bodem”. Als strategie wordt aangehouden “verdacht maaiveld en/of 
actuele contactzone” conform NEN5707. 
 
Ten behoeve van onderhavig onderzoek zal de locatie worden ingedeeld in ruimtelijke 
eenheden (RE's) met een oppervlakte van ca. 1.000 m2. Per RE worden op 5 aselect 
gekozen plaatsen korte proefsleuven gegraven (afmetingen 30 cm x 200 cm) tot de 
oorspronkelijke ondergrond. Van de uitkomende grond wordt per RE (en per te 
onderscheiden bodemlaag) één mengmonster samengesteld voor analytisch onderzoek. 
Daarnaast worden per proefsleuf alle asbestverdachte materialen verzameld in een materiaal 
verzamelmonster.   
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2. Onderzoeksopzet 
 
2.1 Algemeen  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is asbestverdacht materiaal aangetroffen. Aangezien 
ter plaatse diverse handelingen hebben plaatsgevonden (grondverzet, gedeeltelijke sloop 
etc.) is besloten om de nader onderzoek gefaseerd uit te voeren. Fase 1 wordt gebruikt om 
een beter beeld te verkrijgen van de locatie en de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. De informatie die verkregen wordt in fase 1, dient als basis voor opzet van het 
nader bodemonderzoek (fase 2).  
 
Fase 1 (03-04-2013) 
terreininspectie en graven 13 inspectiesleuven (minigraver en mechanische zeefinstallatie)  
 
Fase 2 (01-05-2013) 
uitvoeren nader bodemonderzoek (minigraver en mechanische zeefinstallatie).  
 
Ten behoeve van het nader onderzoek is de locatie ingedeeld in 7 ruimtelijke eenheden 
(RE's) met een oppervlakte van ca. 1.000 m2. Per RE worden op 5 aselect gekozen plaatsen 
korte proefsleuven gegraven (afmetingen 30 cm x 200 cm) tot de oorspronkelijke ondergrond. 
Van de uitkomende grond wordt per RE (en per te onderscheiden bodemlaag) minimaal één 
mengmonster samengesteld voor analytisch onderzoek. Daarnaast worden per proefsleuf alle 
asbestverdachte materialen verzameld in een materiaal verzamelmonster.  
 
2.2 Vooronderzoek  
 
Met betrekking tot de locatie is geen separaat vooronderzoek uitgevoerd. Er is gebruik 
gemaakt van voorgaande onderzoeken:  
 Asbestinventarisatie Roskam 34, 38 en 40a, rapportnummer CV12159ASB (V1.0), d.d. 

23-08-2012 
 Verkennend bodemonderzoek Roskam 38-40, rapportnummer CV08703vbo (V1.0), d.d. 

08-01-2009 
 
Daarnaast is gebruik gemaakt van informatie van de opdrachtgever. 
 
2.3 Terreininspectie (fase 1)  

 
Op 03-04-2013 heeft een terreininspectie plaatsgevonden waarbij 13 inspectiesleuven zijn 
gegraven. De inspectiesleuven zijn gegraven met behulp van een hydraulische graafmachine. 
Het vrijgekomen bodemmateriaal is gezeefd met een mechanische zeefinstallatie. De 
werkzaamheden zijn onder asbestcondities uitgevoerd. De opgegraven grond is visueel en 
analytisch beoordeeld op de aanwezigheid van asbest.  
 
Van de inspectiesleuven zijn foto’s gemaakt, deze zijn opgenomen in bijlage 3. De 
boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 4.  
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3. Veldwerkzaamheden (fase 2) 
 
3.1 Algemeen 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer A. Franken (d.d. 01-05-2013), 
werkzaam bij Van Vleuten Consult bv en gecertificeerd conform BRL SIKB 2018 
‘Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat locatie inspectie en monsterneming van 
asbest in bodem’. 
 
Voor het naderonderzoek is de onderzoekslocatie opgedeeld in zeven RE’s. Ter plaatse van 
RE1 t/m RE6 zijn 30 proefsleuven gegraven. Ter plaatse van RE7 is slechts 1 proefsleuf in 
verband met de situatie ter plaatse (voormalige parkeerplaats, klinkerverharding op 
puinverharding). De afmetingen van de proefsleuven variëren naar gelang de situatie in het 
veld en de mate van bijmenging. De ligging van de proefsleuven en RE’s is weergegeven op 
figuur 2.  
 
Tabel 3.1: RE’s  
RE Oppervlakte   

(m
2
) 

Inspectiesleuven  Proefsleuven  

1 1.270  ASB13, ASB14 01 t/m 05 
2 740 ASB12 06 t/m 10 
3 770  11 t/m 15 
4 1175  16 t/m 20 
5 1.070 ASB04 t/m ASB08 21 t/m 25 
6 630 ASB01 t/m ASB03 26 t/m 30 
7 220  31 

 
De sleuven zijn gegraven met behulp van een hydraulische graafmachine. Het vrijgekomen 
bodemmateriaal is gezeefd met een mechanische zeefinstallatie. De werkzaamheden zijn 
onder asbestcondities uitgevoerd. De opgegraven grond is visueel en analytisch beoordeeld 
op de aanwezigheid van asbest. Van de proefsleuven zijn foto’s gemaakt, deze zijn 
opgenomen in bijlage 3. Een kopie van het monsternameplan en het monsternameformulier, 
alsmede de afmetingen en GPS-coördinaten van de proefsleuven en de boorbeschrijvingen 
zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
3.2 Visuele inspectie op asbest verdachte materialen 
 
Voorafgaand en tijdens de uitvoering van het veldwerk heeft visuele inspectie 
plaatsgevonden van het maaiveld. Tijdens de uitvoering van de inspectie was het maaiveld 
“vrij inspecteerbaar”, droog, vorstvrij en onbesneeuwd en is er geen neerslag gevallen. 
Vanwege de geringe aanwezigheid van begroeiing en het feit dat de zandige grond 
gedeeltelijk deels vastgereden was, bleek de inspectie-efficiency 70%-90%.  
 
De visueel waargenomen afwijkingen en asbestverdachte materialen staan in tabel 3.2 
weergegeven. 
 
  



 
 

CV13078NOAIB, Roskam 38-40 te Veldhoven (gemeente Veldhoven) (v1.1) 4 
 

Tabel 3.2: zintuigelijke waarnemingen 
RE Proefsleuf  Traject (cm-mv) Zintuiglijke afwijking 

 
Fase 1 (terreininspectie) 
 ASB01 0-100 Uiterst puinhoudend, resten asbest (sterk)
 ASB02 0-100 Sterk puin- , zwak plastichoudend , resten asbest (zwak)   
 ASB03 0-60 Matig puinhoudend, resten asbest (zwak)   
 ASB04 0-100 Matig puinhoudend 
 ASB05 0-50 Sterk puinhoudend  
 ASB06 0-100 Uiterst plastic- en glashoudend, resten asbest (zwak)   
 ASB07 0-100 Resten asbest (zwak)  
 ASB08 0-100 Sporen puin  
 ASB09 0-100 Sporen puin  
 ASB10 0-100 Uiterst puinhoudend  
 ASB11 0-50 Sporen puin  
 ASB12 0-50 Resten asbest (sterk)  
 ASB13 0-50 Zwak puinhoudend  
 ASB14 0-50 Zwak menggranulaat, resten asbest (zwak)  
 
Fase 2 (nader bodemonderzoek) 
1 01 0-50 Volledig menggranulaat  
 02 0-50 Volledig menggranulaat  
 03 0-50 Sterk menggranulaat  
 04 0-70 Matig menggranulaat, asbest 2 stuks (22 gr.)  
 05 0-50 Sterk menggranulaat  
2 06 0-50 Zwak menggranulaat  
 08 0-50 asbest 1 stuk (10 gr.) 
 10 0-50 Brokken asfalt, matig metselpuinhoudend  
3 11 0-100 Sterk puin-, matig asfalthoudend  
 12 0-50 Sterk puin-, matig asfalthoudend 
 13 0-50 Matig asfalt-, zwak metselpuinhoudend  
 15 0-50 Zwak asfalt,  sporen puinhoudend   
4 16 0-50 Zwak asfalt, sporen puinhoudend   
 17 0-50 Zwak asfalt, sporen puinhoudend  
5 21 0-50 Matig metselpuinhoudend, asbest 2 stuks (54 gr.)  
 22 0-100 Matig metselpuinhoudend  
 23 0-60 Matig metselpuinhoudend  
 25 0-130 Sterk glas-, matig plastichoudend, asbest 5 stuks (208 gr.) 
6 26 0-50 Sterk puinhoudend, asbest 8 stuks (460 gr.)  
 27 0-60 Matig puinhoudend, asbest 1 stuk (22 gr.) 
 28 0-130 Uiterst puinhoudend, asbest 4 stuks (152 gr.) 
 30 0-130 Uiterst puinhoudend, asbest 131 stuks (3524 gr.) 
7 31 0-50 Matig puin, sporen asfalthoudend   

 
Tijdens de uitvoering van de terreininspectie zijn ter plaatse van de inspectiesleuven 1 t/m 4, 
6, 7 en 12 asbestverdachte materialen aangetroffen. Het betrof plaatmateriaal 
(golfplaat/plaatjes) en losse asbestcementbuizen.  
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn in de proefsleuven 4, 8, 21, 25 t/m 28 
en 30 asbestverdachte materialen aangetroffen op of in de bodem. Het betrof plaatmateriaal 
(golfplaat/plaatjes) en enkele restanten van asbestcementbuizen.  
 
Over het gehele terrein zijn op diverse plaatsen puin, menggranulaat en restmaterialen 
(plastic, glas) aangetroffen (zowel op als in de bodem ). Daarnaast is ten noordwesten van de 
werkplaats een stookplaats aangetroffen. 
 
Ter plaatse van RE2, 4, 5 en 6 zijn diverse depots (grond en puin) aangetroffen. Ter plaatse 
van RE5 (nabij inspectiesleuf ASB07 en proefsleuf 24) is sprake van een gronddepot waarop 
AC-buizen zijn aangetroffen.  
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3.3 Monstername  
 
Een overzicht van de monsters en hun samenstelling is opgenomen in tabel 3.2 en 3.3.  
 
Tabel 3.2: analysemonsters fase 1 (terreininspectie)  
Sleuf   Visueel 

asbest 
aangetroffen  

Analyses 

Materiaalmonster  
(> 16 mm) 

Traject 
cm-mv 

Omschrijving  

ASB01 Ja ASG1 0-100 Plaatmateriaal 
ASB04 Ja ASG4 0-100 Golfplaat 
ASB07 Ja ASG7 0-100 AC-buis  
ASB12 Ja ASG12 0-50 AC-buis 
ASB14 Ja ASG14 0-50 Plaatmateriaal  
 
Tabel 3.3: analysemonsters fase 2 (nader bodemonderzoek)   
RE  Visueel 

asbest 
aangetroffen  

Analyses Monstersamenstelling sleuf 

Fijne fractie   
(< 16 mm) 

Traject 
cm-mv 

Gewicht  
kg 

Grove fractie 
(> 16 mm) 

Traject 
cm-mv 

Fijne fractie  
(< 16 mm) 

Grove fractie  
(> 16 mm) 

1 Nee ASB03 0-50 10,097 -  03 - 
1 Ja ASB04 0-70 10,306 22 gram  0-70 04 # 
2 Ja ASB08 0-50 10,574 10 gram  0-50 08 # 
3 Nee ASB11 0-100 9,997 - - 11 - 
4 Nee ASB17 0-50 10,188 - - 17 - 
4 Nee ASB20 0-50 10,298 - - 20 - 
5 Ja ASB21 0-50 10.273 54 gram  0-50 21 # 
5 Ja ASB25 0-130 10,210 208 gram  0-130 25 # 
6 Ja ASB27 0-60 10,096 22 gram  0-60 27 # 
6 Ja ASB28 0-130 10,430 152 gram  0-130 28 # 
6 Ja ASB30 0-130 10,090 3524 gram  0-130 30 # 
# De grove fractie is in het veld gewogen en analytisch niet verder onderzocht. In de grove fractie berekening wordt 
 gebruik gemaakt van de “worst-case” asbestpercentages zoals aangetoond in de asbestverdachte monsters uit fase 1 
 (chrysotiel 10-15% en crocidoliet 2-5%) .    
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3.4 Veiligheid 
 
De werkzaamheden worden altijd uitgevoerd conform de BRL SIKB 2018 
'Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat locatie inspectie en monsterneming van 
asbest in bodem". De gebruikte hydraulische graafmachine is voorzien van een 
overdrukcabine inclusief P3-filter. 
 
Dragen van veiligheidskleding 
De monsternemer draagt de navolgende kleding: 

 Afspoelbare of wegwerpoverall; 
 Afspoelbare bouwveiligheidslaarzen of wegwerpschoenen; 
 Veiligheidshelm; 
 Veiligheidshandschoenen. 

 
Gebruik van adembescherming  
Indien het bodemvochtgehalte kleiner is dan 10%, draagt de monsternemer tijdens de 
veldwerkzaamheden: 

 P3-overdrukmasker met filter en laadapparaten of 
 Volgelaatsmasker incl. onderdruk. 

 
Afscherming van verdachte zone  
Ter afscherming van de verontreinigde zone met asbest wordt het volgende op het terrein 
aangebracht, zodat voor iedereen duidelijk is dat het terrein asbest verdacht is: 

 Asbest decontaminatie-unit; 
 Afschermen met asbestlint/-plakband; 
 Aanbrengen van een sticker "voorzichtig, bevat asbest"; 
 Aanbrengen van een sticker "asbesthoudend afval". 
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4. Analyseresultaten 
 
Een overzicht van de analyseresultaten zijn opgenomen in tabel 4.1. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in bijlage 1. Een berekening van de grove fractie (conform NEN5707) is 
opgenomen in bijlage 3.   
 
De analyseresultaten zijn opgenomen in onderstaande tabellen 4.1 en 4.2.   
 
Tabel 4.1 : Analyseresultaten grove fractie fase 1 (terreininspectie)  
Sleuf Materiaalmonster  

(> 16 mm) 
Traject 
cm-mv 

Omschrijving  Gehalte asbest  

ASB01 ASG1 0-100 Plaatmateriaal Chrysotiel 2-5% 
ASB04 ASG4 0-100 Golfplaat Chrysotiel 10-15% 
ASB07 ASG7 0-100 AC-buis  Chrysotiel 10-15% 

Crocidoliet 2-5% 
ASB12 ASG12 0-50 AC-buis Chrysotiel 10-15% 
ASB14 ASG14 0-50 Plaatmateriaal  Chrysotiel 5-10% 
 
Tabel 4.2 : Analyseresultaten grove fractie fase 2 (nader bodemonderzoek)  
RE Monster Sleuf Traject  

(cm-mv) 
Gewogen gehalte asbest 

(mg/kg d.s.) 
Totaal asbest 
(mg/kg d.s.) 

Fijne fractie 
(<16 mm) 

Grove fractie 
(>16 mm) 

1 ASB03 03 0-50 <2,0 (-) <2,0 
1 ASB04 04 0-70 <1,0 9,80 9,80 
2 ASB08 08 0-50 1,3 8.29 9,59 
3 ASB11 11 0-100 <2,0 (-) <2,0 
4 ASB17 17 0-50 <2,0 (-) <2,0 
4 ASB20 20 0-50 <1,0 (-) <1,0 
5 ASB21 21 0-50 <1,0 37,65 37,65 
5 ASB25 25 0-130 18 49,73 67,73 
6 ASB27 27 0-60 <2,0 13,51 13,51 
6 ASB28 28 0-130 <1,0 17,21 17,21 
6 ASB30 30 0-130 <2,0 398,64 398,64 

(-) Geen fractie > 16 mm aangetroffen 
# In de grove fractie berekening wordt gebruik gemaakt van de “worst-case” asbestpercentages zoals aangetoond in de 

asbestverdachte monsters uit fase 1 (chrysotiel 10-15% en crocidoliet 2-5%) .    
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5. Conclusies 
 
Fase 1 (terreininspectie)  
Over het gehele terrein zijn op diverse plaatsen puin, menggranulaat en restmaterialen 
(plastic, glas) aangetroffen (zowel op als in de bodem ). Daarnaast is een stookplaats 
aangetroffen. Op het terrein hebben al verschillende grondverzet- en sloopwerkzaamheden 
plaatsgevonden.   
 
Verdeeld over het terrein zijn asbesthoudende materialen (plaatmateriaal en AC-buizen) 
aangetroffen. Op basis van de voorgaande onderzoeken (zie paragraaf 2.2), de 
terreininspectie en het analytisch onderzoek is sprake van een “asbestverdachte” locatie.   
 
Fase 2 (nader bodemonderzoek)  
RE 3 en 4   
In de mengmonsters is zowel zintuiglijk als analytisch (<2,0 mg/kg d.s.) geen verhoogd 
asbestgehalte aangetroffen. 
 
RE7 
Aangezien sprake is van een voormalige parkeerplaats is slechts één proefsleuf uitgevoerd.  
Zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen, er heeft geen analytisch 
onderzoek plaatsgevonden.   
 
RE1 
Zintuiglijk zijn ter plaatse van inspectiesleuf ASB14 en proefsleuf 04 asbesthoudende 
materialen aangetroffen. Het hoogst aangetroffen totaal gehalte aan asbest (9,80 mg/kg d.s.) 
blijft ruimschoots beneden de norm van 100 mg/kg d.s. De aanwezigheid van niet 
hechtgebonden asbest is niet aangetoond. 
 
RE2 
Zintuiglijk zijn ter plaatse van inspectiesleuf ASB12 en proefsleuf 08 asbesthoudende 
materialen aangetroffen. Het totaal gehalte aan asbest (9,59 mg/kg d.s.) blijft ruimschoots 
beneden de norm van 100 mg/kg d.s. De aanwezigheid van niet hechtgebonden asbest is 
niet aangetoond 
 
RE5 
Zintuiglijk zijn ter plaatse van inspectiesleuf ASB06 en proefsleuven 21 en 25 
asbesthoudende materialen aangetroffen. Het hoogst aangetroffen totaal gehalte aan asbest 
(67,73 mg/kg d.s.) blijft beneden de norm van 100 mg/kg d.s. De aanwezigheid van niet 
hechtgebonden asbest is niet aangetoond. 
 
RE6 
Zintuiglijk zijn ter plaatse van inspectiesleuven ASB01 t/m ASB03 en proefsleuven 27, 28 en 
30 asbesthoudende materialen aangetroffen. Het hoogst aangetroffen totaal gehalte aan 
asbest (398,64 mg/kg d.s.) overschrijdt de norm van 100 mg/kg d.s. De aanwezigheid van 
niet hechtgebonden asbest is niet aangetoond 
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Verontreinigingssituatie bodem  
Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie verhoogde gehalten aan asbest zijn aangetroffen. De gehalten aan asbest 
overschrijden de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. in RE 6. De overschrijding wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door het aanwezige asbesthoudende plaatmateriaal. Bij de overige 
onderzochte RE’s wordt de interventiewaarde niet overschreden.  
 
Uitgaande van een “worst case’-benadering op basis van een gemiddeld gehalte is in de 
gehele RE 6 met een oppervlakte van ca. 670 m2, sprake van een overschrijding van de 
interventiewaarde tot een diepte van ca. 1,3 m-mv. De verontreiniging heeft een 
bodemvolume van ca. 870 m³ en betreft conform de Wet bodembescherming een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 
 
Deze bodemverontreiniging dient te worden gesaneerd alvorens kan worden gestart met de 
herontwikkeling van het onderzoeksterrein. Geadviseerd wordt alle zichtbare asbesthouden/ 
verdachte materialen te laten verwijderen door een BRL 7000 gecertificeerde saneerder.  
 
Verontreinigingssituatie depots  
Nabij inspectiesleuf ASB07 en proefsleuf 24 (RE5) is een gronddepot aangetroffen met een 
groot aantal AC-buizen (chrysotiel 10-15% en crocidoliet 2-5%) en restanten hiervan. Het 
gronddepot wordt in zijn geheel als geheel als verontreinigd beschouwd, er heeft geen 
analytisch onderzoek plaatsgevonden. De omvang van het gronddepot wort ingeschat op ca. 
60 m3.  
 
De depots ter plaatse van RE6 worden, gelet op de gehalten aan asbest in de bodem, in zijn 
geheel als verontreinigd beschouwd. De omvang van deze depots is niet nader vastgesteld, 
maar worden ingeschat op ca. 80 m3 (grond) en 20 m3 (puin).  
 
Ter plaatse van de overige depots (ter plaatse van RE2, RE4 en RE5), zijn aan de schil 
zintuiglijk geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Er heeft echter geen analytisch 
onderzoek plaatsgevonden. De aanwezigheid van asbesthoudende materialen (en daarmee 
een mogelijke overschrijding van de norm) kan derhalve niet worden uitgesloten.  
 
Niet ontdekte asbestresten  
Wij sluiten niet uit dat ter plaatse van niet onderzochte terreindelen alsnog sprake kan zijn 
van asbestresten (al dan niet als gevolg van stortingen). Geadviseerd wordt om alle zichtbare 
asbesthoudend/ verdachte materialen te laten verwijderen/saneren door een BRL 7000 
gecertificeerde saneerder.   
 
 
  
 
 



 
 

 

 

Figuur 1 
Ligging onderzoekslocatie 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: CV13078

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 augustus 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: CV08703VBO
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500
Hier bevindt zich Kadastraal object VELDHOVEN C 3368

Roskam 40, 5505 JJ VELDHOVEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



 
 

 

 

Figuur 2 
Situatietekening met proefsleuven 







 
 

 

 

Bijlage 1 
Analysecertificaten 

 



Analyse certificaat

V050213_1

05-04-2013Datum rapportage

Rapportnummer: 1304-0328_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

13-046937 ASG1 Plaatmateriaal  Chrysotiel  2 - 5 % Goed -

13-046938 ASG4 Golfplaat  Chrysotiel  10 - 15 % Goed -

13-046939 ASG7 Buis  Chrysotiel  10 - 15 %
Crocidoliet  2 - 5 %

Goed -

13-046940 ASG12 Buis  Chrysotiel  10 - 15 % Goed -

13-046941 ASG14 Plaatmateriaal  Chrysotiel  5 - 10 % Goed -

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

05-04-2013
Opdrachtgever

Onbekend
5

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1304-0328
CV13078
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
04-04-2013

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Pagina 1 / 1
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1305-0322_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

23-05-2013
Opdrachtgever
ASB04 (0-50)

R009019584

Roskam 40 Veldhoven

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,306

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,068 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,092 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,096 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,175 0,000 0 28,6 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,406 0,000 0 12,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,398 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,234 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-073103

Droge stof 89,6 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1305-0322_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

23-05-2013
Opdrachtgever
ASB08 (0-50)

R009019588

Roskam 40 Veldhoven

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,574

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 1,3

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,005 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,011 0,057 1 100,0 12,8 - - - 12,8 12,8
#2-4 mm 0,017 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,049 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,167 0,000 0 30,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 9,259 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,507 0,057 1 12,8 - - - 12,8 12,8

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 1,3 - - - 1,3 1,3
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 0,9 - - - 0,9 <1,0
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 1,8 - - - 1,8 1,8

Monsternummer: 13-073104

Droge stof 89,9 % (m/m) *

Plaat; Chrysotiel 15-30%
Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1305-0322_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

23-05-2013
Opdrachtgever
ASB21 (0-50)

R009019603

Roskam 40 Veldhoven

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,273

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,016 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,050 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,052 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,162 0,000 0 31,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,669 0,000 0 7,5 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,742 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,690 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-073105

Droge stof 94,3 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1305-0322_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

23-05-2013
Opdrachtgever
ASB25 (0-100)

E1001508

Roskam 40 Veldhoven

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,210

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 18

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,026 1,327 1 100,0 165,9 - - 165,9 - 165,9
#4-8 mm 0,079 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,080 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,110 0,000 0 45,7 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,293 0,000 0 17,1 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,588 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,175 1,327 1 165,9 - - 165,9 - 165,9

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 18 - - 18 - 18
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 14 - - 14 - 14
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 22 - - 22 - 22

Monsternummer: 13-073106

Droge stof 89,9 % (m/m) *

Plaat; Chrysotiel 10-15%
Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1305-0322_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

23-05-2013
Opdrachtgever
ASB27 (0-60)

E1001505

Roskam 40 Veldhoven

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,096

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,035 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,079 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,130 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,139 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,290 0,000 0 20,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,040 0,000 0 5,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,857 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,568 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-073107

Droge stof 94,8 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1305-0322_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

23-05-2013
Opdrachtgever
ASB28 (0-130)

E1001504

Roskam 40 Veldhoven

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,430

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,123 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,191 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,195 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,485 0,000 0 20,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,371 0,000 0 5,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,538 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,901 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-073108

Droge stof 94,9 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1305-0322_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

23-05-2013
Opdrachtgever
ASB30 (0-130)

E1001501

Roskam 40 Veldhoven

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,090

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,130 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,155 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,160 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,477 0,000 0 20,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 2,023 0,000 0 5,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,637 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,581 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-073109

Droge stof 95,0 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1305-0322_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

23-05-2013
Opdrachtgever
ASB03 (0-50)

R009019583

Roskam 40 Veldhoven

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,097

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,064 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,142 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,135 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,188 0,000 0 26,7 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,338 0,000 0 14,8 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,890 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 8,755 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-073110

Droge stof 86,7 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1305-0322_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

23-05-2013
Opdrachtgever
ASB11 (0-100)

R009019591

Roskam 40 Veldhoven

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 9,997

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,044 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,149 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,241 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,289 0,000 0 20,1 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,347 0,000 0 14,4 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,948 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,016 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-073111

Droge stof 90,2 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1305-0322_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

23-05-2013
Opdrachtgever
ASB17 (0-50)

R009019597

Roskam 40 Veldhoven

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,188

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,055 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,127 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,144 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,199 0,000 0 25,1 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,284 0,000 0 17,6 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,242 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,050 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-073112

Droge stof 88,8 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1305-0322_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

23-05-2013
Opdrachtgever
ASB20 (0-50)

R009019604

Roskam 40 Veldhoven

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,298

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,015 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,022 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,030 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,071 0,000 0 70,4 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,260 0,000 0 19,2 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,919 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,316 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 13-073113

Droge stof 90,5 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V050213_1

23-05-2013Datum rapportage

Rapportnummer: 1305-0322_01

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1305-0322
CV13078NOAIB
van Vleuten Consult B.V.
Postbus 79
5298 ZH Liempde
03-05-2013
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Van Vleuten Consult bv.

Carlus van der Vleuten

Postbus 79

5298 ZH  LIEMPDE

Uw projectnaam : Roskam 40A Veldhoven

Uw projectnummer : CV13078

ALcontrol rapportnummer : 11930497, versienummer: 1

Rotterdam, 17-09-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

CV13078. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 (0-1 m-mv)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 89.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 6.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 7.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 4.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 (0-1 m-mv)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4118043 16-09-2013 16-09-2013 ALC201  



 
 

 

 

Bijlage 2 
Berekening grove fractie  

  



Berekening gewogen gehalten asbest  grove fractie (> 16 mm) conform NEN5707

RE sleuf

L

(m)

B

(m)

D

(m)

dichtheid

(kg/m
3)

volume 

(m
3)

droge stof 

(%)

totaal gewicht 

grond sleuf 

(kg/ds)

totaal 

gewicht 

asbest 

sleuf 

(gr)

totaal 

gewicht 

asbest 

sleuf 

(mg)

gewicht 

MVM

(gr)

gewicht 

MVM 

(mg)

chrysotiel

(mg)

amosiet

(mg)

crocidoliet

(mg)

totaal asbest 

MVM gewogen 

(mg)

totaal asbest 

sleuf gewogen 

(mg/kg d.s.)

1 4 2 0,5 0,7 1700 0,7 89,6% 1066,2 22,0 22000 22 22000 2750 770 10450 9,80
2 8 1,5 0,5 0,5 1700 0,375 89,9% 573,1 10,0 10000 10 10000 1250 350 4750 8,29
5 21 1,7 0,5 0,5 1700 0,425 94,3% 681,3 54,0 54000 54 54000 6750 1890 25650 37,65
5 25 2 0,5 1,3 1700 1,3 89,9% 1986,8 208,0 208000 208 208000 26000 7280 98800 49,73
6 27 1,6 0,5 0,6 1700 0,48 94,8% 773,6 22,0 22000 22 22000 2750 770 10450 13,51
6 28 2 1 1,3 1700 2,6 94,9% 4194,6 152,0 152000 152 152000 19000 5320 72200 17,21
6 30 2 1 1,3 1700 2,6 95,0% 4199,0 3524,0 3524000 3524 3524000 440500 123340 1673900 398,64

12,5% 3,50%



 
 

 

 

Bijlage 3 
Foto’s onderzoekslocatie 

 
  



 

 

ASB01  Asbestverdacht materiaal ASB01 
 
 

  

 

ASB02  Asbestverdacht materiaal ASB02 
 
 

  

 

ASB03  Asbestverdacht materiaal ASB03 
 
   



 

 

ASB04  Zeefresidu ASB04 
 
 

  

 

ASB05  Zeefresidu ASB05 
 
 

  

 

ASB06  Asbestverdacht materiaal ASB06  
 
   



 

 

ASB07  Asbestverdacht materiaal naast ASB07  
 
 

  

 

ASB08  Zeefresidu ASB08 
 
 

  

 

ASB09  Zeefresidu ASB09 
 
 



 

 

ASB10   Zeefresidu ASB10 
 
 

  

 

ASB11  Zeefresidu ASB11 
 
 

  

 

ASB12  Asbestverdacht materiaal ASB12 
 
   



 

 

ASB13  Zeefresidu ASB13 
 
 

  

  

ASB14   
 
 

  

   

   
 
   



 

 

Stookplaats (achterterrein westzijde)  Overzichtsfoto achterterrein  
 
 

  

 

Overzichtsfoto achterterrein   Overzichtsfoto vml. schuur (langs nr. 36) 
 
 

  

 

Puindepot vml. schuur   Gronddepots vml. schuur  
 
   



 

 

Proefsleuf 01  Zeefresidu proefsleuf 01 
 
 

  

 

Proefsleuf 02  Zeefresidu proefsleuf 02 
 
 

  

 

Proefsleuf 03  Zeefresidu proefsleuf 03 
 
   



 

 

Proefsleuf 04 (2 stuks, 22 gram)   Zeefresidu proefsleuf 04 
 
 

  

 

Proefsleuf 05  Zeefresidu proefsleuf 05 
 
 

  

 

Proefsleuf 06  Zeefresidu proefsleuf 06 
 
   



 

 

Proefsleuf 07  Gezeefd zand proefsleuf 07 
 
 

  

 

Proefsleuf 08 (1 stuk, 10 gram)  Gezeefd zand proefsleuf 08 
 
 

  

 

Proefsleuf 09  Gezeefd zand proefsleuf 09 
 
   



 

 

Proefsleuf 10  Zeefresidu proefsleuf 10 
 
 

  

 

Proefsleuf 11  Zeefresidu proefsleuf 11 
 
 

  

 

Proefsleuf 12  Zeefresidu proefsleuf 12 
 
   



 

 

Proefsleuf 13  Zeefresidu proefsleuf 13 
 
 

  

 

Proefsleuf 15  Zeefresidu proefsleuf 15 
 
 

  

 

Proefsleuf 16  Zeefresidu proefsleuf 16 
 
   



 

 

Proefsleuf 17  Zeefresidu proefsleuf 17 
 
 

  

 

Proefsleuf 18  Gezeefd zand proefsleuf 18 
 
 

  

 

Proefsleuf 19  Gezeefd zand proefsleuf 19 
 
   



 

 

Proefsleuf 20  Gezeefd zand proefsleuf 20 
 
 

  

 

Proefsleuf 21 (2 stuks, 54 gram)  Zeefresidu proefsleuf 21 
 
 

  

 

Proefsleuf 22  Zeefresidu proefsleuf 22 
 
   



 

 

Proefsleuf 23  Zeefresidu proefsleuf 23 
 
 

  

 

Proefsleuf 24  AC-buizen nabij proefsleuf 24 
 
 

  

 

Proefsleuf 25 (5 stuks, 208 gram)  Zeefresidu proefsleuf 25  
 
   



 

 

Proefsleuf 26 (8 stuks, 460 gram)  Zeefresidu proefsleuf 26 
 
 

  

 

Proefsleuf 27 (1 stuk, 22 gram)   Zeefresidu proefsleuf 27 
 
 

  

 

Proefsleuf 28 (4 stuks, 152 gram)  Zeefresidu proefsleuf 28 
 
   



 

 

Proefsleuf 29  Gezeefd zand proefsleuf 29 
 
 

  

 

Proefsleuf 30 (131 stuks, 3524 gram)  Zeefresidu proefsleuf 30 
 
 

  

 

Proefsleuf 31   Zeefresidu proefsleuf 31 
 



 
 

 

 

Bijlage 4 
Monsternameplan en monsternameformulier 

GPS-coördinaten en afmetingen proefsleuven 
Boorbeschrijvingen  

















eetpuntgegevens

Meetpunt Nummer Datum Diepte Boormeester X-coordinaat Y-coordinaat Precisie coördinaten Maaiveldtype Type boring Sleuflengte Sleufbreedte Monsternemer

ASB01 1 01-05-2013 50 A. Franken 154390,98 380024,94 GPS braak sleuf 2,3 0,5 A. Franken

ASB02 2 01-05-2013 50 A. Franken 154376,78 380027,35 GPS braak sleuf 2,3 0,5 A. Franken

ASB03 3 01-05-2013 50 A. Franken 154371,18 380040,59 GPS braak sleuf 2 0,5 A. Franken

ASB04 4 01-05-2013 70 A. Franken 154384,46 380050,24 GPS braak sleuf 2 0,5 A. Franken

ASB05 5 01-05-2013 50 A. Franken 154391,92 380045,23 GPS braak sleuf 2 0,5 A. Franken

ASB06 6 01-05-2013 50 A. Franken 154400,95 380055,36 GPS braak sleuf 1,4 0,5 A. Franken

ASB07 7 01-05-2013 50 A. Franken 154406,11 380056,43 GPS braak sleuf 1,5 0,5 A. Franken

ASB08 8 01-05-2013 50 A. Franken 154406,9 380064,09 GPS braak sleuf 1,5 0,5 A. Franken

ASB09 9 01-05-2013 50 A. Franken 154420,22 380065,85 GPS braak sleuf 1,5 0,5 A. Franken

ASB10 10 01-05-2013 50 A. Franken 154427,03 380074,82 GPS braak sleuf 2,5 0,5 A. Franken

ASB11 11 01-05-2013 100 A. Franken 154435,48 380070,99 GPS braak sleuf 2,5 0,5 A. Franken

ASB12 12 01-05-2013 50 A. Franken 154430,57 380066,3 GPS braak sleuf 1,7 0,5 A. Franken

ASB13 13 01-05-2013 50 A. Franken 154446,24 380062,57 GPS braak sleuf 1,7 0,5 A. Franken

ASB14 14 01-05-2013 50 A. Franken 154446,68 380047,42 GPS braak sleuf 1,5 0,5 A. Franken

ASB15 15 01-05-2013 50 A. Franken 154449,04 380051,93 GPS braak sleuf 1,8 0,5 A. Franken

ASB16 16 01-05-2013 50 A. Franken 154459,4 380063,16 GPS braak sleuf 1,8 0,5 A. Franken

ASB17 17 01-05-2013 50 A. Franken 154478 380071,29 GPS braak sleuf 1,4 0,5 A. Franken

ASB18 18 01-05-2013 50 A. Franken 154489,46 380073,7 GPS braak sleuf 1,5 0,5 A. Franken

ASB19 19 01-05-2013 50 A. Franken 154505,7 380081,24 GPS braak sleuf 2 0,5 A. Franken

ASB20 20 01-05-2013 50 A. Franken 154506,3 380053,7 GPS braak sleuf 1,7 0,5 A. Franken

ASB21 21 01-05-2013 50 A. Franken 154494,91 380050,85 GPS braak sleuf 1,7 0,5 A. Franken

ASB22 22 01-05-2013 100 A. Franken 154484,15 380042,35 GPS braak sleuf 2 0,5 A. Franken

ASB23 23 01-05-2013 60 A. Franken 154474,27 380039,67 GPS braak sleuf 1,5 0,5 A. Franken

ASB24 24 01-05-2013 70 A. Franken 154464,78 380045,26 GPS braak sleuf 1,5 0,5 A. Franken

ASB25 25 01-05-2013 130 A. Franken 154454,1 380038,48 braak sleuf 2 0,5 A. Franken

ASB26 26 01-05-2013 50 A. Franken 154469,34 380036,44 GPS braak sleuf 2 0,5 A. Franken

ASB27 27 01-05-2013 60 A. Franken 154461,17 380021,52 GPS braak sleuf 1,6 0,5 A. Franken

ASB28 28 01-05-2013 130 A. Franken 154466,52 380013,96 GPS braak sleuf 2 1 A. Franken

ASB29 29 01-05-2013 60 A. Franken 154474,75 380017,77 GPS braak sleuf 2 0,5 A. Franken

ASB30 30 01-05-2013 130 A. Franken 154479,5 380017,12 GPS braak sleuf 2 1 A. Franken

ASB31 31 01-05-2013 50 A. Franken 154482,67 379996,18 GPS braak sleuf 1,5 0,5 A. Franken















 
 

 

 

Bijlage 5 
Procescertificaat 

 
 

 







 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
  Projectnummer: RFI-20-00000555-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven 
 

 

 

 

 
Asbestinventarisatie conform Certificatieschema voor de Procescertificaten 

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 
4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven 

Onderzoekslocatie: Roskam 38 5505 JJ Veldhoven - Openbaar terrein 
Opdrachtnemer: SGS Search Ingenieursbureau B.V. 

(certificaatnr. : 07-D070109) 

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA): Peter Ketel (51E-181017-511050) 

Technisch eindverantwoordelijke Peter Ketel(51E-181017-511050) 

Datum rapportage: 27-01-2020 

Status rapportage: Definitief 

Projectidentificatiecode:  RFI-20-00000555-SI 

 

 

 
 
Reikwijdte onderzoek:  

 Gehele bouwwerk of gehele object 

 Gedeelte van het bouwwerk of gedeelte van het object 

 Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het 

bouwwerk of het object 

 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object 

 

 

Het rapport is geschikt voor het volgende doel: 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling 

noodzakelijk 

 Voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport 

genoemde asbesthoudende materiaal 

 Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te 

tasten 

 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

 
 

  



 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
 i Projectnummer: RFI-20-00000555-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven 
 

 

Projectgegevens 
Adres onderzoekslocatie:  Roskam 38 te Veldhoven 
Projectnummer:  RFI-20-00000555-SI 
Datum onderzoek:  22-01-2020 
  
 
Opdrachtgever 
Opdrachtgever:  Gemeente Veldhoven 
Contactpersoon:  R. van der Lee 
Postadres:  Postbus 10101 
Postcode en plaats:  5500 GA VELDHOVEN 
Telefoonnummer:  040-2584411 
 
Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer: SGS Search Ingenieursbureau B.V. 
Contactpersoon: Drs. Hans J.M. de Jong 
Bezoekadres: Meerstraat 2 
Postcode en plaats: 5473 AA Heeswijk 
Telefoonnummer: 0413 241666 
Faxnummer: 0413 241667 
Website: www.sgssearch.nl 

E-mail: nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com 
 
Certificaatnummer: 07-D070109 
SCA-code: 07-D070109.01 
Deskundig Inventariseerder Asbest:  Peter Ketel (51E-181017-511050) 
 
Monsterneming en -analyse 
Aantal materiaalmonsters  4, MO-Ingrid Reijmers-20-00001515-SL;. 
 
 
Colofon rapportage 
Document versie: 1 
 
Datum rapportage: 27-01-2020 * 

Gecontroleerd door: Intern projectverantwoordelijke 
Opgesteld door:  Peter Ketel 
 
 
Handtekening technisch 
eindverantwoordelijke: 

  
 
 
Niet-gerapporteerd asbest? 
Mocht u onverhoopt niet-gerapporteerd asbest aantreffen, dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons 
opnemen. Voor onze continue kwaliteitsverbetering verzoeken wij u niet-gerapporteerd asbest tevens te melden via 
nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com. 
 
 

Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het definitieve 
asbestinventarisatierapport van ons hoofdkantoor is rechtsgeldig. Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport 
mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Ingenieursbureau B.V.  SGS Search 
Ingenieursbureau B.V. is gecertificeerd door Normec Certification B.V. voor het uitvoeren van asbestinventarisaties 
onder certificaatnummer 07-D070109. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze 
leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 

                                           
* Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan 
dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. 

http://www.sgssearch.nl/
mailto:nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com
mailto:nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van Gemeente Veldhoven is een asbestinventarisatie uitgevoerd op het 

maaiveld gelegen aan de Roskam 38 te Veldhoven. 

 
Algemene informatie 

Roskam 38 te Veldhoven 

Aanleiding onderzoek De aanleiding van het onderzoek is de wens van de opdrachtgever om 
het aangetroffen verdachte materiaal op het terrein nader in kaart te 
brengen. 

Reikwijdte onderzoek De reikwijdte omvat enkel het gebied dat op de tekening is aangegeven. 
Overige delen vallen buiten de scope van het onderzoek. 

Geschiktheid van het rapport Het rapport is enkel geschikt voor het saneren van de in kaart 
gebrachte toepassing. 

Gebruik gebouw Openbaar terrein 

Gebouw in gebruik tijdens inspectie Deels 

Aantal onderzochte bouwlagen 1 
Opstallen aanwezig Nee 

Plattegronden aanwezig tijdens inspectie Onbekend 

Tekeningen ter beschikking N.v.t. 

Opmerking Het betreft een inventarisatie van een gedeelte van het perceel aan de 
Roskam 38-40. Dit in verband met het aantreffen van asbest verdacht 
materiaal op het maaiveld. 
 
Tijdens het onderzoek is het sterke vermoeden ontstaan dat het 
materiaal is overgebleven na een verbouwing. Er zijn dan ook geen 
vermoedens dat het materiaal   "in" de bodem terecht is gekomen. Bij 
het saneren wordt geadviseerd de toplaag te ontdoen van los blad om 
zo de grond goed te kunnen beoordelen. Het machinaal verwijderen van 
een toplaag wordt niet noodzakelijk geacht. 
 

 

Installaties 

Bij het asbestonderzoek zijn geen asbestverdachte installaties aangetroffen. 

 

Bij het asbestonderzoek is op de volgende locatie een asbesthoudende toepassing 

aangetroffen. Namelijk: 
Toepassing(en) 

Roskam 38 te Veldhoven 

Nr. 1 

Toepassing / ruimte Restanten losliggend buis en plaatmateriaal / Perceel 

Verdieping Nvt 
Aantal / eenheid 1 Locaties 

Afmeting totaal 312,50 m² 

Analyseresultaat 5 - 10 w/w % CHR 
 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is verweerd maar betreft een hechtgebonden toepassing. De 

kans op vezelemissie is hierdoor gering. Tevens betreft het een 
buitensituatie. 
Geadviseerd wordt om het materiaal op korte termijn te saneren. 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.2. 
 

 

 

Conclusie en aanbevelingen van het onderzoek: 

Op basis  van het onderzoek mag er vanuit gegaan worden dat er een deel van het 

perceel verontreinigd is met asbesthoudend materiaal. 

Met dit rapport kan het in kaart gebrachte gebied gesaneerd worden. 

Geadviseerd wordt het gehele terrein inclusief gebouwen te laten inventariseren. 
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SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en 

vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte 

resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren 

die buiten de invloedsfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen. 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform Certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 

4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling, tijdens het asbestinventarisatie 

project gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige 

asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen 

asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde 

een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Gemeente Veldhoven is een asbestinventarisatie uitgevoerd op het 

maiveld gelegen aan de Roskam 38 te Veldhoven. De asbestinventarisatie is uitgevoerd 

conform Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 

Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de 

Arbeidsomstandighedenregeling. Tijdens deze asbestinventarisatie is de veiligheid in acht 

genomen die volgens wettelijke normen en richtlijnen, alsmede het intern 

kwaliteitssysteem van SGS Search Ingenieursbureau B.V. zijn opgelegd aan haar 

medewerkers. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan Certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 

4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling en NEN-EN-ISO 9001. 

 

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is de wens van de opdrachtgever om het aangetroffen 

verdachte materiaal op het terrein nader in kaart te brengen. 

 

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken of het aangetroffen verdachte 

materiaal op het terrein asbesthoudend is of niet om een eventuele sanering ervan 

mogelijk te maken. 

 

Tijdens het onderzoek zullen, naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, 

tevens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald worden. 

 

Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden 

kunnen beïnvloeden. Tevens is een risicogerichte classificatie met betrekking tot de 

asbestsanering conform SMA-rt methodiek uitgevoerd. 

1.3 Historisch onderzoek 

Naar aanleiding van historisch onderzoek, zijn inschattingen gemaakt van locaties waar 

asbesthoudende materialen te verwachten zijn.  
 

Inspanning deskresearch en resultaat:  
 

Roskam 38 te Veldhoven 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch 

Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 
 

 

Voor een volledig overzicht van de deskresearch, zie bijlage I. 

1.4 Analysemethodiek 

Materiaalmonsters: 

 

Analyse van asbestverdachte materialen vindt plaats door het RVA-testen laboratorium, 

SGS Search Laboratorium B.V., analyse conform NEN 5896. Hierbij wordt de 

detectiegrens van 0,1% w/w gehanteerd. 
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2 ASBESTINVENTARISATIE  

2.1 Onderzoeksresultaten 

De volgende pagina’s geven een presentatie per asbestverdachte toepassing. Per 

aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd. Deze gegevens 

dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (bijlage II) gezien te 

worden. De nummering van de vindplaatsen en de nummering van de tekeningen komen 

overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een 

inschatting van de aangetroffen toepassingen. 

 

 

2.1.1 Installaties 

 

Bij het asbestonderzoek zijn geen asbestverdachte installaties aangetroffen. 

 

 

2.1.2 Asbesthoudende en/of -verdachte toepassingen 

 

 

 

Bij het asbestonderzoek zijn op de volgende locaties asbesthoudende en/of -verdachte 

toepassingen aangetroffen, namelijk: 
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Perceel(nr.): Roskam 38 te Veldhoven 

Nummer vindplaats: 1 

Ruimte(s): Perceel 

Etage(s): Nvt  
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Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Restanten losliggend buis en plaatmateriaal 

Plaats in ruimte(s): Op maaiveld 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Los 

Intact: Ernstig beschadigd 

Verweerd: Ernstig verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Nee 

Aantal: 1 Locaties 

Afmetingen: 312,50 m² Totaal 

Aard van materiaal: Hechtgebonden 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 

code 
Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat 

0571482* Perceel Op maaiveld (golfplaat) < 0,1 w/w % 
 

0571483* Perceel Op maaiveld (ac buis) 5 - 10 w/w % CHR 
 

0571484* Perceel Op maaiveld (stapel golfplaat) 5 - 10 w/w % CHR 
 

0571485* Perceel Op maaiveld (plaatmateriaal) 10 -15 w/w % CHR 
 

*De analyseresultaten zijn te vinden in de volgende rapporten in Bijlage III: 
MO-Ingrid Reijmers-20-00001515-SL 
 

 

Opmerkingen: 

Het materiaal ligt verspreid op een deel van het perceel. 

Het bestaat uit restanten golfplaat, plaat- en buismateriaal. Vermoedelijk afkomstig van 

eerdere verbouwingen dan wel renovaties. 

Ondanks er verschillen zijn in de analyse resultaten, wordt geadviseerd alle golfplaten, 

plaat en buismateriaal als asbesthoudend te beschouwen en als dusdanig te behandelen. 

Dit omdat het grootste deel van de loods uit 1976 komt, en er geen onderscheid 

gemaakt kan worden tenzij elke golfplaat afzondelijk bemonstert en getagd wordt. 

 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Geadviseerd wordt om het materiaal op korte termijn te saneren. 
 

 

Conclusie: 

Het materiaal is verweerd maar betreft een hechtgebonden toepassing. De kans op 

vezelemissie is hierdoor gering. Tevens betreft het een buitensituatie. 
 

 

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal: 

Geen aanvullende opmerkingen. 
 

 

 

Af te bakenen gebied of af te bakenen ruimte voor sanering: 

Gelijk aan het in kaart gebrachte verontreinigde gebied. 
 

 

 
 
 

 

  



 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
 6 Projectnummer: RFI-20-00000555-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven 
 

2.1.3 Conclusie en aanbevelingen van het onderzoek 

 

Op basis  van het onderzoek mag er vanuit gegaan worden dat er een deel van het 

perceel verontreinigd is met asbesthoudend materiaal. 

Met dit rapport kan het in kaart gebrachte gebied gesaneerd worden. 

Geadviseerd wordt het gehele terrein inclusief gebouwen te laten inventariseren.  

 

 

 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en 

vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte 

resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren 

die buiten de invloedsfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen. 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform Certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 

4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling, tijdens het asbestinventarisatie 

project gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige 

asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen 

asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde 

een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.
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BIJLAGE I Deskresearch 

 
Algemene informatie 

Roskam 38 te Veldhoven 

Aanleiding onderzoek 
De aanleiding van het onderzoek is de wens van de 
opdrachtgever om het aangetroffen verdachte materiaal op het 
terrein nader in kaart te brengen. 

Reikwijdte onderzoek 
De reikwijdte omvat enkel het gebied dat op de tekening is 
aangegeven. Overige delen vallen buiten de scope van het 
onderzoek. 

Geschiktheid van het rapport 
Het rapport is enkel geschikt voor het saneren van de in kaart 
gebrachte toepassing. 

Gebruik gebouw Openbaar terrein 

Gebouw in gebruik tijdens inspectie Deels 

Aantal onderzochte bouwlagen 1 
Opstallen aanwezig Nee 

Plattegronden aanwezig tijdens inspectie Onbekend 

Tekeningen ter beschikking N.v.t. 

Opmerking 

Het betreft een inventarisatie van een gedeelte van het perceel 
aan de Roskam 38-40. Dit in verband met het aantreffen van 
asbest verdacht materiaal op het maaiveld. 
 
Tijdens het onderzoek is het sterke vermoeden ontstaan dat 
het materiaal is overgebleven na een verbouwing. Er zijn dan 
ook geen vermoedens dat het materiaal   "in" de bodem terecht 
is gekomen. Bij het saneren wordt geadviseerd de toplaag te 
ontdoen van los blad om zo de grond goed te kunnen 
beoordelen. Het machinaal verwijderen van een toplaag wordt 
niet noodzakelijk geacht. 
 

 

De volgende informatie is uit de deskresearch naar voren gekomen: 

 
Roskam 38 te Veldhoven 

Afmeting bruto vloeroppervlakte (bvo) Onbekend 

Afmetingen gebouw Onbekend 

Bouwjaar Onbekend 

Jaar en data eventuele verbouwingen Onbekend  

Aard van eventuele verbouwingen Geen verbouwingen bekend. 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch 

Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 

Bijzonderheden gebouw 
(brandcompartimentering, geluidsisolatie, 

etc.) 
Geen bijzonderheden bekend. 

Eerdere saneringen, data en locaties, 
eindcontrole / documenten 

Geen eerdere saneringen bekend. 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
gesprekken met de gebouwbeheerder? 

N.v.t. 
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BIJLAGE II Plattegrond(en)  

 

 

Gebouw :  Roskam 38 te Veldhoven 

Opmerking: tekening is op schaal of afmetingen staan op tekening weergegeven 

 





BIJLAGE III Analyserapport(en) 

 



Volgnr. Monsternummer Locatie Omschrijving Materiaal Analyseresultaat Hechtgebonden

1 0571482 Perceel, Op maaiveld (golfplaat) Restanten losliggend buis en 
plaatmateriaal

< 0,1 w/w % n.v.t.

2 0571483 Perceel, Op maaiveld (ac buis) Restanten losliggend buis en 
plaatmateriaal

5 - 10 w/w % CHR Ja

3 0571484 Perceel, Op maaiveld (stapel golfplaat) Restanten losliggend buis en 
plaatmateriaal

5 - 10 w/w % CHR Ja

4 0571485 Perceel, Op maaiveld (plaatmateriaal) Restanten losliggend buis en 
plaatmateriaal

10 -15 w/w % CHR Ja

GeenBijzonderheden

Analyseresultaten

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search 
Laboratorium B.V. worden opgevraagd.
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van SGS Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.

Ir. Eric J.H.B. Markes

Hoofd Laboratorium

Pagina 1 van 1

SGS Search Laboratorium B.V. Opgesteld door: Technisch verantwoordelijk:

d.d. 24-01-2020 Ingrid Reijmers

heer R. van der Lee
Postbus 10101
5500 GA  VELDHOVEN

Gemeente Veldhoven

Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de 
concentratie asbest in asbestverdacht materiaal.

Type onderzoek

Doel onderzoek

Datum identificatie

Adres analyse

Uitvoerend medewerker

Uitvoerend analist

24-01-2020

Roskam 38 5505 JJ te Veldhoven

Peter Ketel

Ingrid Reijmers

Monster(s) genomen door

Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. genomen zijn, draagt SGS Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming.

SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Aantal monsters 4

Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN5896

Locatie bemonstering

Meerstraat 7 te Heeswijk

Onderzoeksgegevens

Rapportnummer: MO-Ingrid Reijmers-20-00001515-SL

Dossiernummer laboratorium
DOS-20-00001766-SL

Projectnummer laboratorium
PSL-18-00000517-SL

Projectnummer opdrachtgever
RFI-20-00000555-SI



Rapport MO 
Rapportage asbestidentificatie met behulp van optische microscopie NEN 5896 

Uitleg rapportages algemeen 
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen 
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever. 

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie 
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 

Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door 
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt 
aangemaakt. 

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een 
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering 
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende 
kenmerk ingevoerd. 

Aanvullende uitleg analyseresultaat 

Serpentijn 
CHR = Chrysotiel (wit asbest) 

Amfibool 
ANT = Anthofyliet (geel asbest) CRO  = Crocidoliet (blauw asbest) 
AMO  = Amosiet (bruin asbest)  TRE = Tremoliet (grijs asbest) 
ACT = Actinoliet (groen asbest) 

Analyseresultaat  w/w% 
Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest 
van die soort(en) in het materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een 
inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte van het gewicht van het totale 
monster (w=weight=gewicht). 

Analyseresultaat  <0,1% 
Conform de NEN 5896 betekent de waarde <0,1% dat in het monster geen asbestvezels 
zijn aangetroffen. 

Hechtgebonden ja/nee 
In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het 
materiaal zitten: 

• Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten
(breukvlakken uitgezonderd). 

• Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten en dat het
risico hoog is dat er bij lichte beroering van het materiaal vezels vrijkomen. 

• Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de
gebondenheid nodig is. 



Aanvullende uitleg analysetechniek 

Optische Microscopie 
De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst 
wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscoop gezocht naar 
vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van dispersievloeistof een 
preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting 
van 125x nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van 
kenmerkende optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en 
het gedrag in gepolariseerd licht. 

Algemene disclaimer 
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten 
uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt 
gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en 
bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.  
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document 
enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de 
grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel 
aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een 
handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en 
verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten. 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na 
schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of 
toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS.  Elke niet door SGS 
toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van 
dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.   
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, 
welke dan ook,  als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, 
(elektronische) communicatie. 
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport 
ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document 
te vernietigen. 

Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor onze 
opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van 
welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere 
aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld. 

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V. SGS 
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en 
werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 



BIJLAGE IV SMA-rt document(en) 

 

Het ministerie van SZW heeft een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd met 

behulp waarvan de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Dit databestand is 

beschikbaar onder de naam SMA-rt. SGS Search Ingenieursbureau B.V. hanteert het 

databestand SMA-rt als basis om te komen tot een juiste vaststelling van de risicoklasse-

indeling. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten 

eveneens het databestand SMA-rt. 

 



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 27 januari 2020 om 15h58 (1602263)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109.01-RFI-20-
00000555-SI].

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-20-00000555-SI
Projectnaam -
Broncode Topeassing 1.
Bronnaam Restanten, buis, kanalen, (golf-)plaat

Feiten
Productspecificatie Overige materialen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 312,5 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer MO-Ingrid Reijmers-20-00001515-SL

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Ernstig

Verwijdering
Handeling Los asbesthoudend materiaal direct verpakken

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.3 22112019 (ingangsdatum 22-11-2019)

Werkplanelementen
Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1602263)
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SAMENVATTING 

De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door voorgenomen aankoop/verkoop 
van het perceel. 
 
Uit de bodemgegevens van de gemeente Veldhoven blijkt dat de grond ter plaatse van 
Antwerpsebaan ong. en grond en grondwater uit de omgeving sterk verontreinigd zijn. 
Het is niet bekend om wat voor soort verontreiniging het gaat. Ook is het onduidelijk 
waar het bodemonderzoek waaruit de informatie afkomstig is, exact is uitgevoerd. De 
locatie dient op basis van het vooronderzoek als verdachte locatie te worden beschouwd. 
Echter, vanwege de onduidelijkheid wordt middels de strategie voor een onverdachte 
locatie, het beste beeld van de kwaliteit van de bodem verkregen. 
 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Zintuiglijk is in de grond van boring 01 (130-150 cm-mv) een bijmenging aan ‘sporen 
puin’ aangetroffen. Analytisch blijkt deze bodemlaag niet verontreinigd te zijn.  
 
Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat: 

 De bovengrond licht verontreinigd is met lood; 

 De ondergrond licht verontreinigd is met lood; 
 Het grondwater licht verontreinigd is met barium, zink en xylenen. 

 
De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient verworpen te worden. Op basis van 
de Wet bodembescherming is voor de lichte verontreiniging van lood in de grond en 
barium, zink en xylenen in het grondwater geen aanvullend en/of nader onderzoek 
noodzakelijk.  
 
Ons inziens bestaat er geen belemmering voor het toekomstige/huidige gebruik van het 
terrein. 
 
Bij de uitvoering van de watermonstername is vergeten om het grondwater aanvullend te 
analyseren op OCB’s en PCB’s. Echter, geadviseerd wordt dit alsnog te doen om het 
grondwater aanvullend te analyseren op OCB’s en PCB’s in verband met de kassen welke 
op het naastgelegen perceel zijn gesitueerd. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van gemeente Veldhoven (de heer S. de Graaf) is door Van Vleuten Consult 
bv een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 verricht ter plaatse van 
Antwerpsebaan 2 te Veldhoven. 
 
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie C, nummer 3115. Het te 
onderzoeken oppervlak bedraagt circa 445 m², waarvan circa 142 m2 bebouwd is. 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door voorgenomen aankoop/verkoop 
van het perceel. 
 
Uit de bodemgegevens van de gemeente Veldhoven blijkt dat de grond ter plaatse van 
Antwerpsebaan ong. en grond en grondwater uit de omgeving sterk verontreinigd zijn. 
Het is niet bekend om wat voor soort verontreiniging het gaat. Ook is het onduidelijk 
waar het bodemonderzoek waaruit de informatie afkomstig is, exact is uitgevoerd. De 
locatie dient op basis van het vooronderzoek als verdachte locatie te worden beschouwd. 
Echter, vanwege de onduidelijkheid wordt middels de strategie voor een onverdachte 
locatie, het beste beeld van de kwaliteit van de bodem verkregen. 
 
De onderzoekslocatie kan op basis van bovenstaande informatie als verdachte locatie 
worden beschouwd maar is onderzocht als onverdachte locatie.   
 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Indien in geen van de onderzochte monsters één der onderzochte stoffen boven de 
achtergrond- of streefwaarde van de toetsingstabel uit de Circulaire Bodemsanering 2009 
of uit het Besluit Bodemkwaliteit wordt aangetroffen, wordt de hypothese aangenomen. 
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. In deze rapportage worden de resultaten van 
het bodemonderzoek beschreven. 
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2 GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE 

2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

De afbakening van de onderzoekslocatie wordt gevormd door de grenzen van de door de 
opdrachtgever aangegeven locatie. De locatie is kadastraal bekend als gemeente 
Veldhoven, sectie C, nummer 3115. Het te onderzoeken oppervlak bedraagt circa 445 
m², waarvan circa 142 m2 bebouwd is. 
 
Ten tijde van de veldwerkzaamheden was de onderzoekslocatie in gebruik als woning met 
garage. De locatie was deels verhard met klinkers. 

2.2 Bodemopbouw 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is, op basis van de gegevens van de 
grondwaterkaart Centrale Slenk (Oost-Brabant) van de Dienst grondwaterverkenning TNO, 
als volgt te beschrijven: 

 

diepte (m-mv) omschrijving 

 

0 - 3 Deklaag, bestaande uit de Form. v. Boxtel, voornamelijk grof zand met leem- en kleilaagjes 
3 - 33 Eerste watervoerende pakket, Formatie van Sterksel, uiterst grof tot middel grof min of meer 

grindhoudende zanden 
33 - 75 Scheidende laag, Kiezeloöliet Formatie en Formatie van Kedichem, fijne tot grove 

grindhoudende zanden, afgewisseld door klei- en bruinkoollagen 

 

De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerende pakket is noordwestelijk.  

Op de onderzoekslocatie is geen oppervlaktewater aanwezig. De onderzoekslocatie is niet 
gesitueerd in een grondwaterbeschermingsgebied. Het grondwater onder de 
onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.  

2.3 Vooronderzoek 

Ten behoeve van onderhavig bodemonderzoek is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd 
conform de NEN 5725. Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd: 

 Gemeente archief (gemeente Veldhoven); 
 Bodemloket; 

 Locatie bezoek. 
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Gemeente archief 

Uit het historisch onderzoek is naar voren gekomen dat op de onderzoekslocatie géén 
tanklocaties aanwezig zijn of andere mogelijke bodembedreigende locaties. 
 
Het volgende bodemonderzoek, is geregistreerd bij de gemeente Veldhoven: 
 
‘Antwerpsebaan ong. (AA086100007)’ 
Rapport code 

Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

AA086100007 Antwerpsebaan ong. (AA086100007) - 01-01-1997 

Conclusie: 

De grond is sterk verontreinigd. 

De kwaliteit van het grondwater is onbekend. 

 
Het volgende bodemonderzoek, binnen een straal van 50 meter rond de 
onderzoekslocatie, is geregistreerd bij de gemeente Veldhoven: 
 
‘Sondervick 107 (bouwbedrijf Baken)’ NEN 5740 onderzoek 

Rapport code 
Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

AA086100531 Sondervick 107 (bouwbedrijf Baken) - 01-01-2002 

Conclusie: 

De grond is licht verontreinigd. 

De kwaliteit van het grondwater is onbekend. 

 
‘Antwerpsebaan 4’ Nader onderzoek 

Rapport code 
Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

AA086100602 Antwerpsebaan 4 - 18-05-2005 

Conclusie: 

De kwaliteit van de grond is onbekend. 

Het grondwater is matig verontreinigd. 

De locatie heeft de beoordeling potentieel ernstig, niet urgent, niet spoedeisend gekregen. 

 
‘Antwerpsebaan 4’ Nader onderzoek 

Rapport code 
Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

AA086100602 Antwerpsebaan 4 - 24-03-2007 

Conclusie: 

De kwaliteit van de grond is onbekend. 

Het grondwater is sterk verontreinigd. 
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‘Antwerpsebaan 4’ Nader onderzoek 

Rapport code 
Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

AA086100602 Antwerpsebaan 4 - 13-07-2007 

Conclusie: 

De kwaliteit van de grond is onbekend. 

Het grondwater is sterk verontreinigd. 

 
‘Eindhovensebaan (Antwerpsebaan, Roskam, Koppelenweg)  NEN 5740 onderzoek 

Rapport code 
Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

AA086100693 Einhovensebaan (Antwerpsebaan, Roskam,  
Koppelenweg) 

- 28-12-2005 

Conclusie: 

De grond is sterk verontreinigd. 

De kwaliteit van het grondwater is onbekend. 

De locatie heeft de beoordeling potentieel ernstig, niet urgent, niet spoedeisend gekregen. 

De locatie is voldoende onderzocht. 

 
‘Eindhovensebaan (Antwerpsebaan, Roskam, Koppelenweg)  Aanvullend rapport 

Rapport code 
Naam onderzoeksterrein Onderzoeksbureau Datum rapport 

AA086100693 Einhovensebaan (Antwerpsebaan, Roskam,  
Koppelenweg) 

- 12-01-2006 

Conclusie: 

De kwaliteit van de grond is onbekend. 

Het grondwater is licht verontreinigd. 

 
Uit de gegevens van het gemeente archief komt naar voren dat, binnen een straal van 50 
meter rond de onderzoekslocatie, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks 
aanwezig zijn of zijn geweest. 
 

Bodemloket 
Bij Bodemloket zijn de volgende  gegevens bekend van de onderzoekslocatie. 
Antwerpsebaan 2 te Veldhoven (NB086100479) 
Op de locatie is mogelijk een ondergrondse HBO tank aanwezig of aanwezig geweest. 
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende gegevens bekend bij 
Bodemloket: 
 
Antwerpsebaan 4 te Velhoven (NB086100480) 
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten: 

 Bloemenkwekerij in 1976; 
 Rozenkwekerij in 1986; 

 Op de locatie is mogelijk een groentekwekerij aanwezig of aanwezig geweest; 

 Op de locatie is mogelijk een ondergrondse HBO tank aanwezig of aanwezig 
geweest. 
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Onderzoeksrapporten: 
 Nul situatieonderzoek door Agro milieu, rapportnummer: 15945, d.d. 19-11-1999; 

 Aanvullend rapport door Agro milieu, rapportnummer: 39837, d.d. 18-05-2005; 
 Aanvullend rapport door Agro milieu, rapportnummer: 41899, d.d. 24-03-2007; 

 Aanvullend rapport door Agro milieu, rapportnummer: 51020, d.d. 13-07-2007; 
 Aanvullend rapport door Agro milieu, rapportnummer: 104628, d.d. 21-03-2008. 

 
Voor de locatie is de beschikking ernstig geen spoed afgegeven. Vervolg bestaat uit 
opstellen van een saneringsplan.   
 
Sondervick 99 te Veldhoven (NB086100849) 
Op de locatie is mogelijk een ondergrondse dieseltank aanwezig of aanwezig geweest. 
Vervolg bestaat uit het uitvoeren een nader onderzoek. 
 
Sondervick 105 te Veldhoven (NB086100850) 
Op de locatie is mogelijk een ondergrondse benzinetank aanwezig of aanwezig geweest; 
Op de locatie is mogelijk een benzine-service-station aanwezig of aanwezig geweest. 
Vervolg bestaat uit het uitvoeren van een nader onderzoek. 
 
Locatie bezoek 

Ten tijde van de veldwerkzaamheden was de onderzoekslocatie in gebruik als woning met 
garage. De locatie was deels verhard klinkers. 
 
De naastgelegen percelen hebben de bestemming: 
 Bestemming/ gebruik 

Noord Openbare weg ‘Antwerpsebaan’ 
Oost Woning 
Zuid  Tuin 
West Kassen ‘Antwerpsebaan 4’ 

 

Conclusie vooronderzoek 

Uit de bodemgegevens van de gemeente Veldhoven blijkt dat de grond ter plaatse van 
Antwerpsebaan ong. en grond en grondwater uit de omgeving sterk verontreinigd zijn. 
Het is niet bekend om wat voor soort verontreiniging het gaat. Ook is het onduidelijk 
waar het bodemonderzoek waaruit de informatie afkomstig is, exact is uitgevoerd. De 
locatie dient op basis van het vooronderzoek als verdachte locatie te worden beschouwd. 
Echter, vanwege de onduidelijkheid wordt middels de strategie voor een onverdachte 
locatie, het beste beeld van de kwaliteit van de bodem verkregen. 
 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Vanwege de kassen en rozen-/bloemenkwekerij op het naastgelegen perceel 
‘Antwerpsebaan 4’ wordt geadviseerd om het grondwater aanvullend te analyseren op 
OCB’s en PCB’s.   
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn 
voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek'. Van 
Vleuten Consult bv heeft geen enkele relatie, zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de BRL 
SIKB 2000, met de eigenaar van de onderzoekslocatie(s). De veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd door de heren A. Franken en B. Minkels. De heren A. Franken en B. Minkels 
zijn in dit kader geregistreerd bij SenterNovem en verantwoordelijk voor het uitgevoerde 
veldwerk. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn op 24 augustus 2011 uitgevoerd door de heer A. Franken 
van Van Vleuten Consult bv. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van de 
boringen en de peilbuis, alsmede de bemonstering van de grond. De peilbuis is na 
minimaal één week rusttijd, op 2 september 2011 bemonsterd door de heer B. Minkels 
van Van Vleuten Consult bv. 

Tijdens het veldwerk is geen asbest op of in de bodem waargenomen, de locatie hoeft 
niet verder te worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest. 

Het aantal boringen en peilbuizen is verder uitgewerkt in de volgende tabel. 

 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 

 
1 boring (01) tot ca. 200 cm-mv 
4 boringen (02 en 05) tot ca. 50 cm-mv 

1 peilbuis: 
100 filterstelling 350-450 cm-mv 

 
 

Veldmetingen 

Bij bemonstering van de peilbuizen zijn de volgende veldwaarnemingen gedaan.  

Code Plaatsings-

datum 

Bemonste-

ringsdatum 

Filterstelling 

(in cm-mv) 

Grondwater- 

stand  

(cm-mv) 

Zuurgraad pH Geleidbaar-

heid EGV 

(µS/cm) 

Temperatuur 

(°C) 

100 24-08-2011 02-09-2011 350-450 300 6,02 129 12,6 

In het grondwater zijn geen afwijkingen waargenomen die kunnen duiden op een 
verontreiniging. De aangetroffen waarden zijn normaal voor het gebied waar de 
onderzoekslocatie zich bevindt. 

Het bij de grondboringen vrijgekomen materiaal is zintuiglijk beoordeeld en beschreven. De 
boorprofielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
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3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

Algemeen 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories te Rotterdam. Dit is 
een 'Raad voor Accreditatie testlaboratorium'. Voor de toegepaste analysemethodieken 
wordt verwezen naar de website van www.rva.nl. De toegepaste analysemethodieken 
kunnen worden gevonden op www.vleuten-milieu.nl onder het kopje downloads. 

Chemische analyses bodemonderzoek 
De onderstaande monster(s) zijn ter analyse aangeboden. De geanalyseerde 
(meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt: 

Monster Samenstelling/ traject (cm-mv) Analyse 

01 01 (130-150) Standaard pakket grond* 

MB01 01 (6-30) 02 (6-50) 03 (6-50) Standaard pakket grond* 

MB02 04 (0-50) 100 (6-50) Standaard pakket grond* 

MO01 01 (150-200) 100 (150-200)  Standaard pakket grond* 

MO02 01 (80-100) 100 (80-100) Standaard pakket grond* 

100-1 100 (350-450) Standaard pakket grondwater** 

* Standaard (STAP1) pakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

      nikkel, zink), PAK-totaal (10 van VROM),  som PCB(7), minerale olie, lutum en organische stof. 

** Standaard (STAPW) pakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel, zink), vluchtige aromaten, gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie. 

 

Vanwege de bijmenging aan ‘sporen puin’ is een extra separaat grondmonster voor 
analyse ingezet (monster 01). 
 
Er is één extra grond(meng)monster ingezet van de bovengrond, hiervoor is gekozen 
omdat in de bovengrond zowel matig grof zand als zeer fijn zand is aangetroffen. 
 
Tevens is er 1 extra grond(meng)monster ingezet van de ondergrond, hiervoor is gekozen 
omdat in de ondergrond zandlagen aanwezig zijn met een matig grindhoudenden 
bijmenging. 
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4 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 1. De bodem is tot de geboorde 
einddiepte 4,5 m-mv globaal als volgt opgebouwd: zeer fijn tot matig grof zand, zwak 
siltig, matig grindhoudend, matig roesthoudend (bruingrijs tot lichtgrijs). 
 
Zintuiglijk zijn de volgende afwijkingen waargenomen: 

Boring Diepte in cm-mv Zintuiglijke afwijking 

01 130-150 Sporen puin 

 

4.2 Chemische analyses 

Toetsing 

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire 
bodemsanering 2009 (Staatscourant 7 april 2009, Nr. 67, in werking per 01-04-2009) en 
aan de vermelde toetsingswaarden voor de achtergrondwaarde uit het Besluit 
Bodemkwaliteit (Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247). (www.Senternovem.nl). 
 
Bij de beoordeling van de analyseresultaten van de grond(meng)- en grondwatermonsters 
is de volgende terminologie aangehouden: 

 géén verhoogd(e) gehalte/concentratie: kleiner of gelijk aan de landelijke 
achtergrondwaarde (grond) of de streefwaarde (grondwater); 

 licht verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan de landelijke 
achtergrondwaarde, maar kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 
achtergrond- en interventiewaarde (grond) of groter dan de streefwaarde, maar 
kleiner dan de tussenwaarde (grondwater); 

 matig verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan het gemiddelde van de 
achtergrond- en interventiewaarde (grond) of tussenwaarde (grondwater), maar 
kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 

 sterk verhoogd(e) gehalte/concentratie: groter dan de interventiewaarde. 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen 
aanwezig zijn in een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde (bij grondwater 
streefwaarde). Overschrijding van de tussenwaarde houdt in dat er een vermoeden van 
ernstige bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden 
uitgevoerd. 
 
Als voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 
100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd. 
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Resultaten chemische analyses 
In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De 
achtergrondwaarde, het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en de 
interventiewaarden van de grond zijn aangepast aan de in de monsters bepaalde 
organische stof- en lutumpercentages (zie bijlage 2). De resultaten van de chemische 
analyses van de genomen monsters zijn opgenomen in bijlage 3 en samengevat in de 
navolgende tabellen. 
 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 011 MB012 MB023 MO014 MO025 

droge stof(gew.-%) 93.1 -- 92.5 -- 86.5 -- 90.0 -- 88.8 -- 
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS) 2.1 -- <0.5 -- 1.2 -- 0.8 -- 1.7 -- 
lutum (bodem)(% vd DS) 5.3 -- 4.9 -- 8.1 -- 4.2 -- 5.0 -- 
      
METALEN 
barium+ 23  27  20  <20  26  
cadmium <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  
kobalt <3  <3  <3  <3  <3  
koper <10  14  <10  <10  <10  
kwik <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  
lood 14  <13  53 * <13  41 * 
molybdeen <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  
nikkel 5.1  5.5  <5  5.8  5.3  
zink <20  57  25  <20  34  
      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0.22  0.17  0.22  0.07  0.40  
      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.9 a 4.9 a 4.9 a 4.9 a 4.9 a 
      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  <20  <20  

Monstercode en monstertraject 
1  11704275-001     01 01 (130-150) 
2  11704275-002     MB01 01 (6-30) 02 (6-50) 03 (6-50) 
3  11704275-003     MB02 04 (0-50) 100 (6-50) 
4  11704275-004     MO01 01 (150-200) 100 (150-200) 
5  11704275-005     MO02 01 (80-100) 100 (80-100) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire 

Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, 

Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden 

van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De 

gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 

**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of 

gelijk aan de interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 

-  niet geanalyseerd 

#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde 

voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld 

worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van 

antropogene verontreiniging. 
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 



 

CV11319vbo, Antwerpsebaan 2 te Veldhoven (V1.0) 11 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 100-11 

METALEN 
barium 110 * 
cadmium <0.8 a 
kobalt <5  
koper <15  
kwik <0.05  
lood <15  
molybdeen <3.6  
nikkel <15  
zink 110 * 
  
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  
tolueen 0.23  
ethylbenzeen <0.2  
o-xyleen 0.22 -- 
p- en m-xyleen 0.47 -- 
xylenen (0.7 factor) 0.69 * 
styreen <0.2  
naftaleen <0.05 a 
  
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.6  
1,2-dichloorethaan <0.6  
1,1-dichlooretheen <0.1 a 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 
dichloormethaan <0.2 a 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.53  
tetrachlooretheen <0.1 a 
tetrachloormethaan <0.1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a 
trichlooretheen <0.6  
chloroform <0.6  
vinylchloride <0.1 a 
tribroommethaan <0.2  
  
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <100 a 

Monstercode en monstertraject 
1  11706750-001     100-1 100 (350-450) 

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 

april 2009.De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 

**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 

-  niet geanalyseerd 

#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
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5 INTERPRETATIE RESULTATEN 

Opmerking: Wanneer het gecorrigeerde gehalte (a) groter is dan de achtergrondwaarde 

(voor grond) of streefwaarde (voor grondwater), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, wordt verondersteld dat het gehalte kleiner is dan de 
achtergrondwaarde (voor grond) of kleiner dan de streefwaarde (voor grondwater). Dus 
niet verontreinigd is. 
 
Zintuiglijk is in de grond van boring 01 (80-100 cm-mv) een bijmenging aan ‘sporen puin’ 
aangetroffen. Deze bodemlaag is separaat geanalyseerd om te beoordelen of de sporen 
puin voor een verontreiniging zorgen. 
 
Uit de resultaten van de grondmonsters kan worden geconcludeerd dat: 

 In de grond(meng)monsters 01 (130-150 cm-mv), MB01 (6-50 cm-mv) en MO01 
(150-200 cm-mv) geen van de onderzochte parameters is aangetroffen boven de 
achtergrondwaarden; 

 In de grond(meng)monsters MB02 (0-50 cm-mv) en MO02 (80-100 cm-mv) het 
gehalte aan lood de achtergrondwaarde overschrijdt. 

 
Uit de resultaten van het grondwatermonster kan worden geconcludeerd dat in 
grondwatermonster 100-1 (350-450 cm-mv) het gehalte aan barium, zink en xylenen de 
streefwaarde overschrijden. 
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6 CONCLUSIES 

 
Zintuiglijk is in de grond van boring 01 (130-150 cm-mv) een bijmenging aan ‘sporen 
puin’ aangetroffen. Analytisch blijkt deze bodemlaag niet verontreinigd te zijn.  
 
Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat: 

 De bovengrond licht verontreinigd is met lood; 
 De ondergrond licht verontreinigd is met lood; 

 Het grondwater licht verontreinigd is met barium, zink en xylenen. 
 
De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient verworpen te worden. Op basis van 
de Wet bodembescherming is voor de lichte verontreiniging van lood in de grond en 
barium, zink en xylenen in het grondwater geen aanvullend en/of nader onderzoek 
noodzakelijk.  
 
Ons inziens bestaat er geen belemmering voor het toekomstige/huidige gebruik van het 
terrein. 
 
Bij de uitvoering van de watermonstername is vergeten om het grondwater aanvullend te 
analyseren op OCB’s en PCB’s. Echter, geadviseerd wordt dit alsnog te doen om het 
grondwater aanvullend te analyseren op OCB’s en PCB’s in verband met de kassen welke 
op het naastgelegen perceel zijn gesitueerd. 
 
 
Algemeen 

Grond waarin de onderzochte componenten in verhoogde concentraties voorkomen, is 
strikt formeel niet geschikt voor onbeperkt hergebruik en dient op milieuhygiënisch 
verantwoorde wijze verwerkt te worden. Tevens dient bij het vrijkomen van de grond 
rekening te worden gehouden met verhoogde stort- of verwerkingskosten. 
 
Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid 
waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende 
verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
 
 



 

 

Figuur 1 

Ligging onderzoekslocatie 
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Figuur 2 

Situatietekening 





 

 

Bijlage 1 

Boorprofielbeschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: CV11319VBO

Projectnaam: Antwerpsebaan 2 te Veldhoven

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven

01
24-08-2011

0

50

100

150

200

Y3354608

Y3354622

Y3354609

Y3354550

Y3354612

Y3354587

tegel0

Volledig tegel-6

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geelgrijs, Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
puin, lichtbruin, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geelbruin, Edelmanboor

-200

02
24-08-2011

0

50

Y3354616

klinker0

Volledig klinkers-6

Zand, matig grof, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

03
24-08-2011

0

50

Y3354604

klinker0

Volledig klinkers-6

Zand, matig grof, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

04
24-08-2011

0

50

Y3354610

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
geelbruin, Edelmanboor

-50
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Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven

05
24-08-2011

0

50

Y3354578

klinker0

Volledig klinkers-6

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

100
24-08-2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Y3354594

Y3354623

Y3354628

Y3354620

Y3354597

klinker0

Klinkers-6

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

-80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, donker oranjegeel, 
Edelmanboor

-260

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-300

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-450



 

 

Bijlage 2 

Toetsingswaarden  
 
 
 
  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
1: lutum 5.3%; humus 2.1%     

METALEN 
barium   335 69 
cadmium 0.37 4.2 8.0 0.37 
kobalt 5.8 40 74 5.8 
koper 22 62 103 22 
kwik 0.11 13 26 0.11 
lood 34 196 358 34 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 15 30 44 15 
zink 69 212 355 69 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.2 107 210 10 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 40 545 1050 40 

 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
2: lutum 4.9%; humus 0.5%     

METALEN 
barium   323 67 
cadmium 0.36 4.1 7.9 0.36 
kobalt 5.6 38 71 5.6 
koper 21 61 101 21 
kwik 0.11 13 26 0.11 
lood 33 194 355 33 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 15 29 43 15 
zink 68 208 348 68 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 9.8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

 
 
 
  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
3: lutum 8.1%; humus 1.2%     

METALEN 
barium   418 86 
cadmium 0.38 4.3 8.3 0.38 
kobalt 7.1 49 90 7.1 
koper 23 67 111 23 
kwik 0.11 14 28 0.11 
lood 35 205 375 35 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 18 35 52 18 
zink 77 237 398 77 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 9.8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
4: lutum 4.2%; humus 0.8%     

METALEN 
barium   303 63 
cadmium 0.36 4.1 7.8 0.36 
kobalt 5.3 36 67 5.3 
koper 21 60 99 21 
kwik 0.11 13 26 0.11 
lood 33 192 350 33 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 14 27 41 14 
zink 66 201 337 66 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 9.8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

 

  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader).  

Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
5: lutum 5%; humus 1.7%     

METALEN 
barium   326 67 
cadmium 0.36 4.1 7.9 0.36 
kobalt 5.7 39 72 5.7 
koper 21 61 101 21 
kwik 0.11 13 26 0.11 
lood 34 194 355 34 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 15 29 43 15 
zink 68 209 350 68 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 9.8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

 

 
1) AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 

   

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  

Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I AS3000 

METALEN 
barium 50 338 625 50 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5.0 152 300 5.0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 7.0 
ethylbenzeen 4.0 77 150 4.0 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 6.0 
naftaleen 0.01 35 70 0.050 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 7.0 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 7.0 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.80 40 80 0.52 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6.0 203 400 6.0 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 2.0 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 

 
1) S streefwaarde 

 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 

3190 versie 3,25 juni 2008. 

  



 

 

 Bijlage 3 

Analysecertificaten 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Van Vleuten Consult bv.

W. Verbruggen

Postbus 79

5298 ZH  LIEMPDE

Uw projectnaam : Antwerpsebaan 2 te Veldhoven

Uw projectnummer : CV11319VBO

ALcontrol rapportnummer : 11704275, versie nummer: 1

Rotterdam, 30-08-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

CV11319VBO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

01 01 (130-150)

MB01 01 (6-30) 02 (6-50) 03 (6-50)

MB02 04 (0-50) 100 (6-50)

MO01 01 (150-200) 100 (150-200)

MO02 01 (80-100) 100 (80-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 93.1
 

92.5
 

86.5
 

90.0
 

88.8
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

42
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

stenen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.1
 

<0.5
 

1.2
 

0.8
 

1.7
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 5.3
 

4.9
 

8.1
 

4.2
 

5.0
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN

barium mg/kgds S 23
 

27
 

20
 

<20
 

26
 

cadmium mg/kgds S <0.35
 

<0.35
 

<0.35
 

<0.35
 

<0.35
 

kobalt mg/kgds S <3
 

<3
 

<3
 

<3
 

<3
 

koper mg/kgds S <10
 

14
 

<10
 

<10
 

<10
 

kwik mg/kgds S <0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

<0.10
 

lood mg/kgds S 14
 

<13
 

53
 

<13
 

41
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

nikkel mg/kgds S 5.1
 

5.5
 

<5
 

5.8
 

5.3
 

zink mg/kgds S <20
 

57
 

25
 

<20
 

34
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

0.01
 

<0.01
 

0.04
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

0.03
 

0.03
 

<0.01
 

0.08
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03
 

0.02
 

0.02
 

<0.01
 

0.04
 

chryseen mg/kgds S 0.03
 

0.02
 

0.02
 

<0.01
 

0.05
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

0.02
 

<0.01
 

0.04
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

0.03
 

<0.01
 

0.04
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03
 

0.02
 

0.03
 

<0.01
 

0.04
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03
 

0.02
 

0.03
 

<0.01
 

0.04
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.22
1)

0.17
1)

0.22
1)

0.07
1)

0.40
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

01 01 (130-150)

MB01 01 (6-30) 02 (6-50) 03 (6-50)

MB02 04 (0-50) 100 (6-50)

MO01 01 (150-200) 100 (150-200)

MO02 01 (80-100) 100 (80-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA

2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3354612 24-08-2011 24-08-2011 ALC201  

002 Y3354604 24-08-2011 24-08-2011 ALC201  

002 Y3354608 24-08-2011 24-08-2011 ALC201  

002 Y3354616 24-08-2011 24-08-2011 ALC201  

003 Y3354594 24-08-2011 24-08-2011 ALC201  

003 Y3354610 24-08-2011 24-08-2011 ALC201  

004 Y3354587 24-08-2011 24-08-2011 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y3354597 24-08-2011 24-08-2011 ALC201  

005 Y3354609 24-08-2011 24-08-2011 ALC201  

005 Y3354628 24-08-2011 24-08-2011 ALC201  
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Uw projectnaam : Antwerpsebaan 2 te Veldhoven

Uw projectnummer : CV11319VBO

ALcontrol rapportnummer : 11706750, versie nummer: 1

Rotterdam, 08-09-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

CV11319VBO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

100-1 100 (350-450)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN

barium µg/l S 110
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S <0.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <3.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 110
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S 0.23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S 0.22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S 0.47
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.69
 

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.53
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

100-1 100 (350-450)

Analyse Eenheid Q 001     

chloroform µg/l S <0.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1090425 05-09-2011 02-09-2011 ALC204  

001 G8220319 05-09-2011 02-09-2011 ALC236  

001 G8220320 05-09-2011 02-09-2011 ALC236  
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1. INLEIDING EN DOELSTELLING

Door CEHAVE NV Veghel is in sept. 1994 opdracht verleend
tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek op een
deel van de lokatie Eindhovensebaan 1- te Veldhoven.
De lokatie is kad. bekend sectie C nrs:85'7,856,859,860 en
86L. Voor de liqging van de lokatie wordt verwezen naar
bij lage 1.

De lokatie is
Het onderzoek
overdracht.
De oppervlakte

in gebruik met
wordt verricht
van de }okatie

een bedrijfsbestemming.
in verband met een eigendoms-

bedraagt + l-0. OO0 mz .

De onderzoeksopzet is gebaseerd op de rrNederlandse Voor'
norm 574)rr van het Nederlands Normalisatie-instituut,
uitgave september l-991-.

(t



3

2. VOORONDERZOEK

2. l- Gegevens betref fende de lol<atie

De lokatie is gesitueerd buiten de bebouwde kom van VeId-
hoven. Op de lokatie bevindt zich sinds 1-963 een vestiging
van de CEHAVE NV Veghel. De bebouwing omvat een Boeren-
bondwinkel, een mechanisatie-werkplaats, magazijnen en een
kantoor.

Het onderhavige onderzoek wordt verricht op het deel
de lokatie waar zich de mechanisatie-werkplaats bevindt.

van

,' )

De huidige werkplaats is in het verleden in
weest als bandenloods.
De werkpLaats is voorzien van een betonvloer.

gebruik ge-

Op het westelijke deel van de lokatie ligt een grasstrook.
Op een deel van de lokatie ten zuiden van de werkplaats
ligt een open verharding van gebrol<en puin.
Het overige deel van het buitenterrein is verhard met
betonklinkers. Het buitenterrein is deels in gebruik als
parkeerterrein en deels als opslagplaats van goederen.

Ten noorden van de werkplaats bevindt zich een wasplaats.
Tegen de noordelijke gevel van de werkplaats staat een
bovengrondse brandstof tanl<. De tank is in een opvangbak
geplaatst.

Bij de noordelijke gevel van de werkplaats heeft in het
verleden ondergrondse HBO-tank gelegen. De tank is onder
Eoezicht verwijderd. Hierbij werden geen bijzonderheden
\ÀIaargenOmen.

De directe omgeving van de lokatie heeft voornamelijk een
agrarische bestemming.
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2.2 Hypothese en onderzoeksopzet

Op het te onderzoeken deel van de lokatie zijn drie ver-
dachte plaatsen aan te wijzen:
- puinverharding ten zuiden van de werkplaats
- wasplaats met olie- en waterafscheider
- plaats verwijderde HBO-tanl( bij werkplaats
Het overige deel van de Iokatie wordt aIs onverdacht
beschouwd.

Grondwateronderzoek

Ter plaatse van de wasplaats en op de plaats van de ver-
wijderde HBO-tank zaL 1- peilbuis geplaatst worden.
Het grondwater uit de peilbuis bij de wasplaats zaI worden
geanalyseerd op het NVN-pakket voor grondwater + minerale
olie.
Het grondwater uit de peilbuis ter plaatse van de verwij-
derde HBO-tank zaL worden geanalyseerd op min. olie en
vluchtige aromaten.

Grondonderzoelc

Verspreid over de lokatie zullen I L6 boringen worden
verricht. De boringen zuIlen worden doorgezet tot een
diepte van 2.OO m -mv.

Voor analyse van de bovengrond wordt de lokatie in drie
vakken verdeeld:

een mengmonster wordt samengesteld van de bovengrond van
de boringen verricht op het westelijke deel (grasstrook)
een mengmonster wordt samengesteld van de bovengrond van
de boringen verricht op het deel van de lokatie met de
open (puin) verharding;
een mengmonster wordt samengesteld van de bovengrond
van de boringen verricht op het terrein tussen de winkel
en de werkplaats.

Voor analyse van de ondergrond worden in het veld monsters
geselecteerd afhankelijk van de waarnemingen ter plaatse.
Zintuigtijk verdachte monsters worden niet gemengd.

Op de verdachte plaatsen zul-len, eifhankef ijk van de waar-
nemingen ter plaatse, individuele monsters worden geanaly-
seerd.

)
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2.3 Geohydrologische situatie

De gegevens met betrekking tot de geohydrologische situa-
tie zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland,
kaartblad 57 west, Dienst Grondwaterverkenning TNo.

De onderzoekslokatie is gelegen tussen twee zuidoost-
noordwest gerichte breuken

In het algemeen worden de volgende eenheden onderscheiden:

Een eerste watervoerend pakket
Het pakket is grotendeels opgebouwd uit goed doorlatende
afzettingen van doorgaans grove grindhoudende zanden. De
afzettingen behoren tot voornamefijk tot de Formatie van
Sterksel. Een deklaag ontbreekt op de onderzoekslokatie.

De eerste scheidende laag
Deze laag is opgebouwd uit middel fijn
zand. De dikte van deze laag bedraagt t

tot uiterst fijn
l-0 m.

zeet grove
maakt deel

Een tweede
Dit pakket
zanden met
uit van de
Het pakket

watervoerend pakket
is opgebouwd uit matig grove tot
plaatsetijk uiterst fijn zand en
Formatie van Kedichem.
heeft en dikte van I 35 n.

De tweede scheidende laag is voornamelijk opgebouwd uit
de Brunssum klei en heeft een dikte van t 15 m.

De algemene stromingsrichting van het grondwater is noord-
oostwaarts.
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3. VELDWERKZAAMHEDEN

3. l- Alqemeen

Het veldwerk is in de periode sept/oktober L994 verricht
volgens de richtlijnen van de NVN-5740. Voor de werkzaam-
heden waar nog geen definitieve richtlijnen zijn binnen de
NVN-5740 is gewerkt volgens de door het ministerie van
VROM vastgestelde I'Voorlopige Prakti jkRichtli jnen (VPR)
voor bemonstering en analyses bij bodemverontreinigingson-
derzoekrr. (1986 Staatsuitgeverij VROM 25O-L54-558)).

3.2 Borinqen

Op 28 sept. L994 zijn
De pulsboringen ziln
5.00 m min maaiveld,
een filterlengte van

Peilbuis Ec
pSlcm

2 pulsboringen verricht, PBI- en PB2.
doorgezet tot een diepte van maximaal
hlerin zí1n peilbuizen geplaatst met

1ml en een diameter van 5o mm.

Op 5 okt. L994 zí1n L6 boringen verricht, 84 t/m 8L9.
De boringen zí1n doorgezet tot een diepte van 2.00 m min
maaiveld.

De boringen staan bodernkundig en organoleptisch beschreven
op bij lage 2.
De lokaties van de boringen zijn weergegeven op bijlage 3.

De boringen ziln uitgevoerd met een Edelmanboorl
de pulsboringen zí1n uitgevoerd met een Edelmanboor en een
pulsboor.

3. 3 organoleptische waarnemingen

Bij een aantal boringen werden in de bovengrond puinspoor-
tjes aangetroffen. Bij boring BLz werd van 0.0-0.1- m -mv
gebroken asfalt en puin aangetroffen.

3.4 Grondwatergegevens

160 6,45

G. W. St, .
m -mv

3.68
3 .64

pH Aflezing G.W.St.
+ afL.

PBl-
PB2

+l-
+1

.67

.7L
.35
.35
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3.5 Monstername

Grond
Het opgeboorde bodemmateriaal is bemonsterd per bodemsoort
in maximale trajecten van 5o cm. De boorlocaties staan
weergegeven in bijlage 3. De grondmonsters zí1n afzonder-
fijk verpakt, geconserveerd en naar het laboratoriurn
gebracht. Zintuiglijk verontreinigde monsters zLln niet
gernengd. fn totaal zijn 9 monsters ter analyse aangeboden
aan het laboratorium, waarvan 4 mengmonsters.

Grondwater
Op 5 oktober L994 zí3n watermonsters genomen uit de ge-
plaatste peilbuizen.

3.6 Geanalyseerde grond- en grondwatermonsters

Tabel l-: overzicht geanalyseerde nonsters
monstercode
VELDCHV

enomen uit
oring/peilbu is

diepte/
f i Itertraj ect

s
b

15
(s
(s

P82
P82
84.

GROND

( 12+13+14 )

818. 3

GRONDWATER
PB1
P82

+

1

t/m 1"9
7+9 ) OND
t/m Li" )

E

.1

.5
t

BOV
BOV

BOV

B)"2, 813, 814
815 r/m 819
85, B7 , B9
85 t/m 811
PB1.
P82
PB2
B4
Bl-8

PB1
PB2

ln m -mv

o. 00-0 . s0
o. 00-0 . 50
o. so-2 . 00
0.00-0. 50
2 .00-2 . 50
o. oo-0. 50
2.OO-2.50
0.00-0. 50
1. O0-1. s0

3. so-4. s0
4 . OO-5 .00

PB

)
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3.7 Verrichte analyses

GROND

De grondmengmonsters van de bovengrond (BOV)
seerd op het NVN-pakket voor bovengrond:

chroom, nikkel, koper , zi.nk,
arseen, cadmium,kwik, lood
PAKrs
E. O. X.

- rninerale olie GC

zijn geanaly-

Het grondmengmonster van de ondergrond is
het NVN-pakket voor ondergrond (beperkt)

chroom, nikkel , koper , zink ,
arseen, cadmium, kwik, lood
E. O. X.

geanalyseerd op

De overige aangeboden grondmonsters zL)n geanalyseerd op
min. olie GC.

GRONDWATER

Het grondwatermonster uit peilbuis PBI- is geanalyseerd op
vluchtige aromaten (BETX) en min. olie

Het grondwatermonster uit peilbuis PB2 is geanalyseerd op
het NVN-pakket voor grondwater en min. olie:

chroom, nikkel, koper , zínk,
arseen, cadmium, kwik, lood
BETX + naftaleen

- gehalogeneerde kool-waterstoffen
E. O. X.
fenolindex

- minerale olie GC

De analyses op grond en
Het Milieulab van Biochem

grondwater zí3n uitgevoerd door
te Zoetermeer.



9

4

4

ONDERZOEKSRESULTATEN

1- Resultaten

De analyseresultaten zí1n weergegeven in tabel 2 en 3,
bijlage 4. De analyserapporten zLln in deze rapportage
opgenomen als bijlage 5.

4.2 Besprekinq van de resultaten

De in het onderzoek gemeten concentratieniveaus van de
onderzochte stoffen in grond en grondwater zr)n getoetst
aan de streef- en interventiewaarden bodemsanering uit de
in de Staatscourant gepubliceerde circulaire interventie-
waarden bodemsanering (Staatscourant 95;dinsdag 24 mei
Lee4) .
De toetsingstabel met streef- en interventiewaarden voor
een standaardbodem en voor grondwater alsmede het toet-
singskader zijn aIs bijlage 6 toegevoegd.

De streef- en interventiewaarden voor zware metalen in
grond zí1n gerelateerd aan het organisch stof- en lutumge-
halte. De waarden voor een standaardbodem ziln omgerekend
naar waarden voor de bodem op de onderzochte lokatie op
basis van gemeten gehalten aan organisch stof.
De streef- en interventiewaarden voor organische verbin-
dingen ziln gerelateerd aan het organisch stof-gehalte van
de bodem.
De op de lokatie in de grond gemeten stoffen zí1n vergele-
ken met de omgerekende streef- en interventiewaarden die
zi3n weergegeven in tabel 2, bijlage 4.
De op de lokatie in het grondwater gemeten stoffen zí1n
vergeleken met de streef- en interventiewaarden voor
grondwater die zijn weergegeven in tabel 3, bijlage 4.

4.2.1 GROND

In het grondmengmonster van de
BLz, 813 en B1-4 worden t.o.v.
concentraties gemeten van koper,
De concentraties van z inl< en
criterium voor nader onderzoel<.

bovengrond van de boringen
de streefwaarde verhoogde
z ink, PAK ' s en rnin . ol ie .
PAI(rs overschri jden het

De lichte verhoging van rnin. olie wordt mogelijk veroor-
zaakt door in de grond aanwezige humuszuren aangezien de
verhoging met name in de hoge fractie (C30-C40) wordt
gemeten.
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4.2.2 GRONDWATER

ïn het grondwatermonster uit peilbuis PB2 worden t.o.v. de
streefwaarde verhoogde concentraties gemeten van chroom en
zink. Het criterium voor nader onderzoek wordt niet over-
schreden. Licht verhoogde concentraties in het grondwater
van chroom en zink worden in de omgeving van de lokatie
vaker gemeten.

5. CONCLUSïE

De opgestelde hypothese is deels bevestigd.

Ter plaatse van de wasplaats, de bovengrondse tank en de
verwijderde ondergrondse tank bij de werkplaats worden in
de grond en het grondwater geen verontreinigingen waar-
genomen met min. olie en/of aromaten.

op het deel van de lokatie ten zuiden van de werkplaats is
de bovengrond matig verontreinigd met koper, zink en PAKrs
(> streefwaarde). De verontreiniging wordt zo goed als
zeker veroorzaakt door de op dit deel van de lokatie
aanwezige open verharding van gebroken puin, gebroken
asf alt en (mogef i jk) verbrandingsslal<ken.
Daar de oorzaak van de verhogingen bekend is wordt een
nader onderzoek niet nodig geacht.

Gebaseerd op de onderzoeks-resultaten kan geconcludeerd
worden dat gezien vanuit milieu-hygiënisch oogpunt geen
bezwaren bestaan tegen een eigendomsoverdracht van het
onderzochte deel van de lokatie.

oktober
A. Loose

L994

INBODEM
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BIiTLAGE 2
blad 1

B4

BOORSTATEN

Boring diepte

PB1 o. 00-0. L0
o. 10-4. oo
4. OO-4.50

PB2 0. oo-o. 10
0. 10-0. 50
o. 50-1. oo
1. OO-2 .20
2.20-2.40
2 .40-3. sO
3 . so-4.00
4. O0-5.00

0. 00-o. r-o
o. Lo-o. 50
o. 50-1. oo

1.00-1.50
1. 50-2. OO

B5 o.00-0. 50
0. so-l.00
1.00-1 . so
r.. s0-2.00

0 . 00-o. so
0. 50-r..00
1.00-1. s0
1.50-2.00

0.00-o. 50
0. so-1. oo
1.00-1. so
L. s0-2. oo

0. oo-o. 50
0. 50-1,.00
1. O0-1. sO
1.50-2.00

0. 00-o. 50
o. 50-2 . oo

0. oo-o. so
0. 50-2 .00

BKK = bet,onklinkerkei
Fz = fijn zand

BKK
Fz licht tot matig leemhoudend
Ieemlaag

BKK
Fz
Fz licht humeus
Fz
sterk leemhoudend
Fz wit
Fz wLt matig tot, sterk leemhoudend
Ez

BKK
Fz geel, lichÈ leemhoudend
Fz geelbruin, licht. humeus
Iicht }eemhoudend
Fz geel
Fz roestbruin
Iicht leemhoudend

gras, Fz licht leemh.
Fz geel
Fz geel
Fz roestbruin
Iicht leemhoudend

textuur

gras, Fz licht humeus
Fz matig humeus
Fz mat,ig humeus
Fz geelbruin

Fz sterk humeus
Fz licht humeus
Fz bruingrijs
Fz geel

BKK, Fz geel
Fz grijs licht humeus
Fz geel
Fz roestbruin

gras, Fz humeus
Fz humeus

gras, Fz humeus
Fz humeus

organoleptische
naarneming

puinsporen

puinsporen

puinspoortjes

B6

B7

B8

B9

810
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BI{'IJAGE 2
blad 2BOORSTATEN

Boring diepte

811 o-o. so
o-2.00

812 0. oo-o. 10

o. 10-1. 50
1. 50-2. OO

813 o. oo-o. 30
0. 30-1. oo
1. OO-1. 50
1. 50-2 . OO

814 o. oo-o. 30
o. 30-1. oo
1. OO-1. 50
1. s0-2.00

815 o. oo-o. 50
o. 50-1 . 00
1. OO-1. sO
1. 50-2. OO

816 o. 00-o. so
o. 50-1. oo
1. OO-1. s0
1. 50-2. O0

817 o. oo-o. 50
0. 50-1. oo

1. OO-1. s0
1. so-2.00

818 o. oo-o. so
0. 50-1.00
1. OO-1. s0
1. 50-2. O0

819 o. oo-o. so
0. so-l.00
1. OO-1. s0
1. so-2 .00

BKK = betonklinkerkei
Fz = fijn zand

o.o
o.5

textuur

EJras, Fz humeug
Fz humeus

Ez
Fz tot Mgz

Fz
Fz
Fz tot Mgz

Ez
Ez
Fz tot Mgz

BKK, Fz lichtgeel
Fz donkerbruin humeus
Fz licht humeus
Fz roestbruin
licht leemhoudend

Fz
Ez
Fz
Fz roestbruin, licht leemh.

Fz
Fz donkerbruin
Iicht leemhoudend
Fz licht.bruin
Fz roestbruin
matig leemhoudend

Fz
Fz lichtbruin
Fz groengrijs, humeus
Fz roestvlekken

Fz
Fz lichtbruin
Fz humeus
Fz roestvlekken

organoleptische
waarneming

gebroken
puin

asfalt en

gebroken puin

gebroken puin

INBODEM BV verkennend bodemonderzoek Eindhovensebaan 1 Veldhoven
oktober 1994
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ha* ntíIianrlahIl\rt artrttvuitiltg

BIJIÁGB 5
blad 1

Biochem Laboratorlum BV
Het mllieulab

Heliumstrret 8
2718 SL Zoetermeer
Postbus 755
2700 AT Zoetermeer
Telefoon 079 - 61 66 26
Telefax 079-61 ó609Analyserapport :

Slad :
Opdrachtgever :
ProJect !
Oatrn aangeleverd:
Analpes gereed :
Controlegetal :

llonsteruuschri j vi ng :
l.: 941054931 Grond; (t2+13+llt BOV2.: 9{1054932 Grond; iS t/r lg-til Bov3.: 941054933 Grond; ttt (S+t+9) OND

ll32t8
lvan3
Irí8008il 8.Y.
vEtD$tY
6 oktobcr 1994ll oktobcr 1994
94l0lt-u3532-73S3

I 2 3

l{onster cryogeen genalen (0)

0rog€ stof (ilEil st{t)
Organisch stof (ltEfi 6620)

Zware netalen (tCp. ontí. t{Efl 6426)
Chroqn
Iti kkel
Koper
Zink
Caóiun
Lood
Arseen

(*)

(? op ds)

0

93.5

lt.5

16
13 .5
56

280
< 0,2
5l

<10

< 0.1

91.9

= 0.1

88,9

<10
5.3
5.5

5l. 0,2
<10
<10

< 0.1

< 0,1

ds)
ds)
ds)
ds)
ds)
ds)
ds)

<10
. 5.0
< 5.0

10
< 0,2

<10
<10

Kwik (fiElt 5t6{)

PAI('s_ (Áceton extr. ; Hpl_C)
llaftaleen
Áceruftyleen
Acenafteen
Flrcreen
Fenanthreen
Anthraceen
fluorantheen
Pyreen
Benzo(a)anthraceen
Chrlrseen
Benzo(b) fl uorantheen
Benzo(t) fluorantheen
Eenzo(a)pyreen
0i benz(a. h)anthraceen
Eenzo(9. h. i )peryl een
Indeno(1. 2. 3-c. d)pyreen
ïotaal PAX's tpA'-
Totaal PAI(,s VROfi
Totaal PAI(,s Borneff

E.O.X. (vPR CS5_r5)

r{inerale_0tie GC (vPR cs5_r9}
Fractie C10 - Cl2
fractie Clz - C22
Fractie C22 - C30
Fractie C30 - C40
Totaal l{inerale 0lie

(n's/kq
(ns/kq
(ms/ks
(ns/kg
(nts/kg
(tns/ks
(ns/kg

(ns/kg
(ms/kg
(ns/kq
(ms/rg
(tus/ks

(ms/kg ds)

('nc/ks ds)
(nq/ks ds)
(ns/kg ds)
(q/ks ds)
1*71s ds)
(ns/kg ds)
(tns/ks ds)
(ms/ks as)
(ms/kg ds)
(ns/ks ds)
(ns/rq ds)
(ns/ks ds)
(tns/kq ds)
(n's/ks ds)
(ms/kg ds)
(ms/kg ds)
(ms/kg ds)
(ms/ks ds)
(ms/kg ds)

(ns/kg ds)

.2,2
1.0

10.0
t. l5
6.1
1, l0
9.6
2,3
3.3
3,8
4.5
l.5s
312
0,85
3,2
2,4

44
34
24

o.3g

(det)

(det)

(scrn)

0.05
.0.1"
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1

0.03
< 0.1

0,01
.0.1
. 0.1

0.03
0.02

< 1.0
< 1.0
.1.0
< 0.1

)

<20
<20

46
l15
160

ds)
ds)
rls)
ds)
ds)

<20
<20
<20
<20
<50(hqn)

(De tussen haakjes vermlde lettercode geven aan dat de analyse van cqmpntaar is voorzien.)

,AEt€i7^_v
ffi

' 
Biochcrn lebaaorium BV is ing*ch.trcn 

" 
iiHt *litlvoo. t.uo.etorie ondcr nc 6 voor ).

r iá. . , jÍcbicdcí roïS nedgrgnsdrfàrn i-ndc crkcnnilq" ,,. .., .. ., .-.., ,i ; ^ :..Allc op&eótcn wordcn r:nnrd cn 
"i:rá6Ëid 

6it?Ëà,iÉ.'d#*riiii.rinit**ifr'Àn. r;C*;afu ur af,t í".-;;r#i"a.i ii'rir6Êá[;,

È
C

-à
É
G

!

Ê

404:à
f.T$i.-*l; -



ha* nriliardnhrllrl ,tatttvgrltr,

Atalyserapport : ll32l8Blad :2van3
0pdrachtgever : IilB0í)Et{ B.V.PruJect : VEIDCIIV
0atm aangeleverd: 6 oktober 1994
Analyses gereed : ll ottoóer 1994
Controlegetal : 9{l0ll-l23532-7393

llonstermsclrri jvl ng :
4.: 94105{934 Grond; (5 t/r 11) BOV

BIJIÁGE 5
bl:d.2

Biocftem Laboratorlum BV
Het mtlleulab

Heliumstraat 8
2718 SL Zoetermeer
Posóus 755
2700 AT Zoetermeer
Teleíoon 079 - 61 66 26
TeleÍax 079 - 6l 66 09

1

, Oroge stof (ltEll 5l4Z)
I

0rganisch stof (flEfl 6620)

Zware retalen (ICp. ontr. flEll 6426)
Chrocn
tli kkel
Koper
Zink
Cadnir.m
Lood
Arseen

(8)

(t op ds)

(ns/ks os)

(ns/ks as)
(ms/kg ds)
(ms/kq os)
(ms/kg ds)
(ns/ks os)
(ns/kq ds)
(nrs/kq ds)

87.9

<10
< 5.0

13.5
{0

< 0,2
22

<10

Kwik (ilEfl st64)

PAK's- (Áceton extr.. HpLC)
llaftal een
Acenaftyleen
Acenafteen
Flrcrcen
Fenanthrcen
Antftraceen
Fluorantheen
Pyreen
Eenzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(b) fluorantheen
Eenzo(k)fl uorantheen
Eenzo(a)pyreen
0i benz (a. ft)anthraceen
Eenzo(g.h. i )peryleen
Indeno( 1.2. 3-c, d)pyreen
Totaal PA('s EPA'
Totaal PÁl('s VR0l,l
Totaal PAK's Borneff

8.0.x. (vPR CS5_15)

t{inerale-Olie GC (VpR CS5-19)
Fractie CfO - Ctz
fractie Clz - CZz
Fractie C22 - C30
Fractle C30 - C40
Totaal llinerale 0lie

ds

ds

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

ds
ds
ds
ds
ds

(ms/kg
(sts/tg
(ms/kq
(no/ks
(ns/kq
(ms/ks
(ms/kg
(ns/ks
(ms/ks
(nts/kg
(nslkg
(ns/ks
(ms/ks
(ns/ks
(ns/kg
(tns/ks
(nrs/kq
(mo/kg
(ms/kg

(ns/kg ds)
(nslks ds)
(nrS/kg Cs)
(nrs/kg ds)
(ns/kg ds)

. 0.1

< 0.01
. 0.1
< 0.1
.0. I
. 0rl. 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1

0.01
< 0.1
< 0.01
< 0.1
< 0.1
. 0.01
< 0.01
< 1.0
.1.0
< 1.0

0. 13(mg/ks ds)

(0e tussen haa(ies verurelde lettercode geven aan dat de analyse van cqmrentaar is voorzien.)

20
20
20
20
5{t

@t^\t

sffi

c

I
!

E

è
E

A

6
Biodrcm t:boretorium 8V is ingesórcvcn in h* Steríoó rcaistrvoor hbontoÍir ondcr nr: 6 voor 'ir ':

Arlr nrv,arh,rn *-,.. ..--.:." ",'r*r.1tgtlg:jd.*Ër:'ff..-*gl**.,, ,--í:',---ts,-È#-.-ri.r,.=.-r.,_ ,d*



het milie#leb

Analyserapport : ll32l8Slad :3van3
Opdrachtgever : lilB00Ell g.y.
ProJect : UELOCfiU
0atc aangelever{: 6 oktober 1994
&"lysgs gereed : tl' oktober 1994Controlegetal : 94loll-fZfSlZ-jfgf

BIJÏÁGE 5
blad 3

Blochem Laboratorlum BV
Het mllieulab

Heliumstrrat I
2718 St Zoerermeer
Postbus 755
2700 AT Zoetermeer
ïbleÍoon 079 - 61 6626
Teleíax 079 - 61 6609

0prerkingen :

det Verhoogde detectiegrans door storlngspiek.

hm 0lie-indicatie: het mnster bevat raarschiinliik hrmrszuuraótige verbindingen. fiogelijkerrljsbetreft het pAt(-achtige verbindingàn.

onb 0lie-indicatie: Een onbekende oliesoort.

sq Het totaal is opgegevo excl. storingspiek(en).

@7^V

c

I

Ê

c
E

4

o
i _:j".:i.i

ÍJio'drcrn Leboretqlrn BV- b ingcschrwon i." ffi* *ristcr tpor hoorztorh onder nr. 6 voor
Arrc oodaÁtcn mrdcn,.n€.Êr - .''.;^Êii,'i$ra;ï-3$lliflï- fr**g',q;;r,: .b; -+-,...... . ;,giii):u



BLIIÁGE
blad

5
4

het milie#leb

Analyserapport :ll3l23
Elad :lvanl
0pdrachtgever' : IllB(I)Ell B.V.ProJect : VEI-0CI|V
0atm aangeleverd: 5 októer l9g4
Analyses gereed : l0 oktober 1994controlegetal : 9{1010_rotrzc_iggog

t{onstermschriJving:
l.: 941054615 Grond: pB
2.: 9{105{616 Grond: pB
3.: 94105{617 Grond; pB

1.5
2,t
2.5

Blochem l-aboratorlum BV
Het mllisulab

Heliumstnat 8
2718 SL Zoetermeer
Postbus 755
2700 Átr Zoerermeer
Telefoon 079 - 61 6626
Telefax 079-61 6609

31 2

-. Oroge stof (ilElt 5l4l)
)

tutm gehatte (ilEil 5753)

llinerale 0tie GC (VpR CS5_19)
Fractie C10 - Cl2
Fractie Clz - CZ2
Fractle CzZ - C30
Fractie C30 - C40
ïotaal l{inerale 0lie

(*)

(? op ds)

89.7

3.7

94.0 93.4

(tns/kg ds)
(ttu/kg ds)
(tns/kg ds)
(ms/ks ds)
(nrs/kg ds)

<20
<20
<20
<20
<50

EàTlEË
7\V
ffi,

20
20
20
20
50

20
20
20
20
50

)

c

I
e
C

E

o
tliodrcrn bboretoriurn BV,ir in8crórcvcn in hct Staló regi*cr wor lebontoril ondcr nr. 6 voor

Ár---r-!---...--r-----.,---r -- .. t,f"*ït{snadcr-omsdutrtnË{ccrkcnniog'i- - .'- -.-



BIJIÁGB 5
blad 5

Íra* nrilianrlahItlrl taatttvf'a.{',

turalyserapport zll3a2l
Elad :lvan2
0pdrachtgever : IllBfr)Ol B.y.ProJect : ltE[DClltí
Datur aangeleverd: 6 oktober 1994
Analyses gereed : ll oktober l9g4controlegetal : 9{1011-110142-42088

líonsterqnschrl Jvl ng:
l.: 9{1054942 Grond: B4.l
2.: 9{1054943 Grond; 818.3

Biodrem laboratorlum 8V
Het mllieulab

Heliumstraat I
2718 SL Zoetermeer
Posóus 755
2700 AT Zo€termeer
Teleíoon 079 - 6, 66 26
Teleíax 079 - 61 66 09

I 2.

1 0roge stof (fiEfl 574t)
I

tlinerale 0lie GC (VpR CS5-r9)
Fractle C10 - Clz
Fractle Ctz - e2
Fractie C22 - C30
Fractie C30 - C40
Totaal l{inerale 0lie

(r) 90.4 85.9

(ns/ks ds)
(ns/ks ds)
(ns/kg ds)
(ns/kg ds)
(ns/ks ds)

20
20
20
20
50

20
20
20
20
50

(0e tussen haa(ies ventplde lettercode geven aan dat de analyse van cqmrcntaar is voorzien.)

e:í^v

C

:g
E

E

at
cl

Bioócm t:boncorium BV is ingcrdrrwcn a ffio ..r,$GÍ voor LboÍ"torir ondcr nc 6 too ?

Ahoodnótmwoldcneenqerí.^..n';;z:11ï.T,ïj#.:1ffi;i.*,,ít#,*n.,,#;ai..;-'*



het milie#lab
BIJIÁGE 5

blad 6
Bloóem Laboratorlum BV
Het mllleulab

Heliumstraat 8
2718 SL Zoetermeer
Postbus 755
2700 AT Zoetermeer
ïbleÍoon 079 - 61 66 26
Telefax 079 - 61 66 09Analyserapport :Blad :

0pdrachtgever :
Project !
Datn aangeleverd:
Analyses gereed :
Controlegetal :

lbnsteronschrijvi ng:I.: 9{105{966 Grondwater; pBl
2.: 94105{967 crondnater: p8z

Zrare nrctalen (ICp-ÁES; DIil 38406, 822)
Chrcm
lli kkel
Koper
Zi nk
Arseen
Cadnirn
tood

tt3224
lvan2
Ilr000E1t 8.V.
vEt-DcÍy
6 oktober 199{
11 oktober 1994
94101 l-154900-26790

I 2

(us/l )
(us/l )
(us/l )
(us/l )
(usll )
(us/l )
(us/l )

(usll )

(us/l )

< 0,05

. 2,0

2,1
6.3. 5.0

,0
,0
,1

<5
<l

I

< 0,2
< 0,2
< 0,2
.0rl
. 0.1'
< 1.0
< 0,20
. 0,?
. 0,1
< 0.5
< 1,0
< 0.1
. 0.1
< 0,1
< 0,1
. 0rl
. 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1. 0.1
< 0,1. 0.1
< 0,1
< 3.0

94

Kvik (ilfli 6445)

Fenolindex (ilEll 66tO)

Vl uchti ge_Argqglen en Gehalogeneerden

^(ontu. ilEi 6407, purge&trap] GCHS)
Benzeen
ïol ueen
Ettylbenzeen
P+*'Xyleen
o-Xyleen
Totaal BIEX
Sm lylenen
llaftaleen
I . l-Di chl ooretheen
Dichloormthaan
3-Chloorpropeen
trans-1. 2-Di chl ooretheen
l. l-0i chloorethaan
ci s-l.2-0i chIooretheen
Trichloormthaan
1.Z-Di chl oorethaan
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TOETSINGSKADER

Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt gebruik gemaakt van
de interventiewaarden bodemsanering. De interventiewaarden bodemsane-
ring worden gehanteerd om te beoordelen of er sprake is van ernstig
gevaar voor de volksgezondheid of milieu als bedoeld in de Interimwet
bodemsanering (IBS).

De in de Staatscourant afgedrukte circulaire Interventiewaarden
bodemsanering (Staatscourant 95i dinsdag 24 mei 1994) geeft nadere
informatie over de interventiewaarden bodemsanering. De int,erventie-
waarden in deze circulaire gelden, zolang zij nog niet zijn vastgelegd
in een algemene maat.regel van bestuur.
De interventiewaarden worden reeds gehanteerd onder vigeur van de
Interim wet bodemsanering. Vanaf het moment dat de saneringsregeling
Wet bodembescherming van kracht is, zullen de interventiewaarden
gehanteerd worden om te beoordelen of sprake is van een geval van
ernstige verontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming. Ook
zullen de interventiewaarden worden opgenomen in de Leidraad bodembe-
achermi-ng.

In het toetsingskader wordt onderscheid gemaakt in twee toet,singshraar-
den met concentratieniveau streefwaarde en interventiewaarde. De
toetsingswaarden worden als volgt gedefinieerd:

- streefwaarde:
concenÈratieniveau waarbij sprake is van een duurzame
bodemkwaliteit. De streefwaarde geeft het uiteindelijk te
bereiken kwaliteitsniveau aan waarbij de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of plant,
volledig zijn herstelt.

interventiewaarde:
concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en
grondwater waarboven ernstige vermindering of dreigende
vermindering opt.reedt van de funct,ionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten
boven de int,erventiewaarden is er sprake van(een geval
van) ernstige veront,reiniging.

Om aan te geven dat een nader onderzoek
t / 2 lstreefwaarde+interventiewaarde ) voor
oriënterend en nader onderzoek.

is komt het criterium
protocollen voor het

nodig
in de

De interventiewaarden en streefwaarden zijn gerelateerd aan het
organisch sLof- en rutumgehart,e van de bodem. Deze relaties zj-jn
vastgelegd in de vorm van zogenaamde bodemtypecorrectiefactoren.

Voor grondwat.er zijn de interventie- en streefwaarden voor zowel
anorganische als organische verbindingen onafhankelijk gesteld van de
grondsoort.

Bij de beoordeling van een verontreinigingsgeval worden ernst van de
verontreiniging en urgentie van bodemsanering beschouwd. Bij de
bepaling of aanpak van een bodemveront.reiniging urgent is, zijn de
actuere, op de praats van de verontreiniging voorkomende, risico's
voor mensen en ecosystemen, alsmede de verspreidingsrisico's bepalend.
Deze hangen sterk samen met het, gebruik van de veront,reinigde lokatie.
Aan de richtwaarden, zoals vermeld in de toetsingstabel, ma9 dan ook
géén absoluut waardeoordeel worden gegeven.
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tukkers m ilieu-onderzoek

1 Inleiding

Aan Tukkers Milieu-onderzoek is opdracht verleend tot het verrichten van een
aanvullend bodemonderzoek aan de sondervick 93 te veldrroven.

Aanleiding voor het onderzoek is de benadering van dc opdrachtgever door de
Stichting BSB in het kader van de vaststelling van de vertntreinigingssituatie op hetterrein' Dit onderzoek is een aanvulling op een eerder door Tritium 

-uitgruo".d 
àn-

derzoek' In dit voorgaand onderzoek is een verhoogd gehalte aan EoX aangetoond.
Een trvcede aanleiding voor uitvoering van een bodemonderzoek is het gew-enste
inzicht tc krijgen in dc bodemkwaliteit ter plaarse van Wet Milieubeheei twr)-plichtige activitciten.

Het onderzock is uitgevoerd overeenkomstig een door Tukkers Milieu-onderzoek

1pg":l!la krvaliteitssysteem. Dit systeem is, op basis van de Europese norm NEN-
EN 45004, door de stichting voor Erkenning van Inspectie-instellingen (STERIN)
beoordeeld en geaccrediteerd.

Ons bureau is lid van de Vereniging Krvaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB)
Onze rverkza.rmheden u'orden uitgevoerd conform-de krvaliteitseisen van deze
vereniging' Dc naleving hiervan wordt periodiek getoetst door externe auditors,
onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. -

1.1 Doel van het onderzoek

Hct ondcrzoek is gcricht op het vastleggen van het referentieniveau (Wm-aanlei-
ding) alsmede het verkriigen van een indicatie van de verontreinigingssituatie (BSB-
aanleiding).

Hiertoe zullen die lokaties worden onderzocht waar:
- Wm-plichtige activiteitcn plaatsvinden en de stoffen die bij dezc activiteitcn

worden gebruikt, toegepast en/of kunnen ontstaan;- op grond van vooronderzoek bodemverontreiniging wordt vermoed en gericht op
stoffcn, die men venvacht aan te treffen.

3

i.l

1.2 Optrouw van het rapport

In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens behandeld:
- het vooronderzoek, formulering van de hypothese (hoofdstuk 2)
- het veldonderzoek (hoofclstuk 3).
- het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 4).
- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5).

ll È-l E[:/ts
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tukkers m ilieu-onderzoek

2 Vooronderzoek

2.1 Terrein- en historische gegevens

Uitgangspunt voor het vooronderzoek zijn de gegevens van het terreingebruik, die
door de opdrachtgever Íutn Tukkers Milieu-onderzoek zijn verstrekt.

Het onderzoeksterrein is circa 1700 m2 groot en is gelegen aan de Sondervick 93 te
Veldhoven.

De teneinsituatie is opgenomen in bi.ilage 2 (boorpuntenkaart).

De onderzoeksopzet is door de BSB in overleg met SRE Milieudienst Eindhoven
opgesteld.

Er zijn 3 risicovolle lokaties onderscheiden;
- Opslagtenein achtertenein
- Opslagloods voorterrein
- Bovengrondse dieseltank en afleverpomp

2.2 Geohydrologische sifuatie

Uit de grondrvatcrka.rrt van Nederland (DGV-TNO) blijkt dat de regionale bodem-

opbourv alsmede de geohydrotogische situatie als volgt kan worden omschreven (zie

tabel 2.1).

Tabel 2. I : Geohydrologische schematisatie onderzoekstenein

diepte (in m+NAP) gcologische omschrijving samenstelling

+20 tot +9,5 deklaag matig hin zand en leemlagcn

formatie van Twente

eerste watervoerende pakket matig grol zand

Íbrmatie van Veghel en Sterksel

scheidende laag kleilaag
Íbrmatie van Tegelen en

Kedichem

+9,5 tot -5,5

E.B. = Einde boring

Uit deze tabel blijkt dat, als gevolg van de aanwezigheid van een deklaag van vol-
doende dikte. een mogelijk op het onderzoeksterrein aanwezige verontreiniging zich

niet gemakkeli.jk horizontaal en verticaal naar het eerste lvatervoerende pakket kan

verspreiden.

De freatische grondrvaterspiegel bevindt zich op gemiddeld 2,5 m-mv (rnetcr bcne-

den maaiveld). De regionalc grondwaterstroming in het eerste \,\'atervoerend pakket

is volgens de gronds'aterkaart (TNO/DGV) overu,egend noord-oostelijk gcricht.

l{apporl 6204Ítírl)K
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5

3 Veldonderzoek

3.1 Uifvoering

Het veldwerk, dat be.;taat uit het plaatsen van peilbuizen, is uitgevoerd op 2g
.ianuari 1997. De peilbuizen zijn na plaatsing ,àhoong"pompt (12 liter).
De grondwatemlonsters zijn, overeenkomstig de NVN'slqó, minimaal een week
later genomen (14 februari rgg7). Er is minimaal 3 liter voorgepompt.

Dc ligging van de boringen is weergegeven in biilagc 2.

Dc volgende boringen zijn uitgevoerd:

Tabcl l: Aantal te verrichten boringen

Lokatie waarvan
boringen tot ca.

3 m-mv

waarvan peilbuis tot
ca. 4,0 rn -mv

#
H
ffi

lokatie I
opslagloods achtertenein

Lokatie 2
opslagloods vooÍerrein

bovengrondse dieseltanli
+ afleverpomp

(l x combi lokatie 2)

2

2

2

totaal J 4

3.2

0,0-0,20

0,2-1,70

1.70-2,80

2,80-3,60

3.60-4.90

4.90-6,00

De peilbuizen zijn geplaatst in of stroomafrvaarts van dc lokaties

Bodemopbouw

De globale bodemopbouw is als volgt:

diepte in Ornschrijving
m-mv

verharding (beton of klinkers)

sterk lemig zand

zandige leem

leemarm zand

zandigc leem

zeer sterk lemig zand

t\:rt

Zintuigliik ziin aan dc grond en azur het grondr.vater gcen kenmerkcn wzulrgenonlell
die duiden op een mogeli.ike verontreinig'ing.

Rapport (1204861)K
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tukkers m ilieu-onderzoek

3.3 Veldmetingen grondwater

Voor het grondwater ziin in het veld de stiighoogte, de zuurgraad (pfD en het

geleidingsvennogen (EC) bepaald.

6

peilbuis
nummer

hlter
in m-mv

pH EC in
uVcm

grondwaterstand
m-mv

001

002

003

004

5,00-6,00

5,00-6,00

5,00-6,00

5,00-6,00

5,4

5,4

5,6

4,6

500

400

700

I 900

4,13

4,01

4,1I

4,12 F
H
ffi

Vergeleken met de resultaten uit eerdere onderzoek met vergelijkbare bodemtypen

bliikt dat voor de EC (electrisch geleidingsveÍmogen) een (sterk) verhoogde waarde

in het grondwater ter plaatse van peilbuis 004 is vastgesteld'

De verhoging van de elektrische geteidbaarheid rvordt als maat gehanteerd voor de

hoeveelheid zouten die in oplossing zijn en kan derhalve ook een indicatie geven

van verontreinigende stoffen in het grondwater, bijvoorbeeld zware metalen.

Vergeleken met de resultaten uit eerdere onderzoeken met vergelijkbare bodemty-

pen is de zuurgraad van het grondwater (pFI) vrij laag, maar niet afivijkend.

l{apporl 6204lt(rl)K
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4 Laboratoriumonderzoek

4.1 Uifvoering

De analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van Pro Analyse (geaccrediteerd
door Sterlab). De analysecertificaten en een beknopt overzicht van de analyseme-
thoden zijn opgenomen in biilage 3.

De volgende analyses ziin uitgevoerd:

Lokatie I : opslaqloods achtertenein
2 x GCMS (l18 stoffen) lvaaronder: ocB + pcB + pcntachloorbenzeen + oNB
(grondwater)

lokatie 2 : opsla.qloods voortenein
2 x GCMS (ll8 stoffen) waaronder: ocB + pcB + pentachloorbenzeen + oNB
(grondwater)

Lokatie 3 : bovenerondse dieseltank en aflevemomo
I x lutum- en organischc stofgehalte (grond)
I x minerale olie (GC) (grond)
I x minerale olie (GC) * aromaten (BTEXll) (grondrvater)

4.2 Resultaten

Dc anall'5sgertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. De resultaten zijn getoetst aan
de geldende streef- en interventiewaarden en worden nader toegelicht in biilage 4.

Voor dc berekening van de streefivaardcn ziin de op het laboratorium bcpaalde of
in het veld gcschatte rvaarden voor deeltiesgrootte (lutum) en lrumusgehalte
(organische stof) gehanteerd. Per monster rvordt getoetst met het daarbii bchorende
organische stoÊ en lutumgehalte. In de tabel zijn ter indicatie de streef- en interven-
tiervaarde van het eerste monster rveergegeven.

De streeft\'aarden voor grondrvater, die niet aflrankelijk zijn van het bodemtvpe, zijn
in de grondrvatertabel opgenomen.

I{appon ír204fl(rl)K

7

t

I\:'Ea:ê

QU^LrFb



tukkers m ilieu-onderzoek

i't

Grond tanklokatie

In tabel 4.1 ziin de analyseresultaten weergegeven van de geanalyseerde boven-

grond- en ondergrond(meng)monsters.

Tabel 4.1: Analyseresultaten grond(meng)monsters (in mg/kg ds)

8

Anatyse Grond mg/kg ds
st reef
uaarde

Nader
onderzoek

I nterv.
xaarde

D roge- stofgeha t te
0rganische Stof
Korretgrootte s ? lln (Lutum)

85

I'linerate ol, ie (GC) c10-C1ó
Minerate otie (GC) c16-c?2
l.linerate otie (GC) c22-C30
l,linenate otie (GC) c30'c40
I'linerate of ie (GC) totaal < 50
Hoofdbestanddeet waarschi jnt i j k

7
3.2
7.1 F

;

800 1ó0016

1: 1.01(15-ó0)

Legenda
, , 

"n"o*
**
***

niet getoetst
gehatte is kteiner dan streeflaarde/detectiegrens
gehatte is groter dan of getijk aan streefwaarde
óehatte is lroter dan of getijk aan nader onderzoekswaarde
gehatte is groter dan of getijk aan interventieraarde

De streef- en interventiewaarden zijn gebaseerd op een organische stof-gehatte van 3.2% en een

t utrmgeha I te van 7 .1%

Uit de analyseresultaten bliikt dat bovengrond bii de bovengrondse tank niet

verontreinigd is met minerale olie.

Grondwater tanklokatie

Uit dc analyseresultaten blijkt dat in het grondrvater bii dc tanklokatic dc concentra-

ties van mineralc olie en aromaten onder de streefrvaarden zijn'aangetoond (zie ook

bij lage 3 : anal.vseresultaten. certificaat 97 02-l 5 43)

Grondrvater achterterrein en voorterrein

De vier geplaatste peilbuizen zijn onderzocht op het GC-MS pakket (l I8 stoffen)'

Alle onderzochte parameters zijn beneden de streefivaarden aangetoond' Echter bij

peilbuis 2 bleek een onbekende parameter aanwezig.

Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat het hier de stof dichloorbenzonitril

betreft. De concentratie bedraagt 1,2 pglltr. Voor deze stof ziin geen streef- en

interventiervaarden bekend.

Achtergrondsinformatie
Een andere na:un van dichloorbenzonitril is dichloorbenzvl. De verbinding is een

herbicide (onkruidverdelger).
De verbinding heeft als metaboliet (afbraakprodukt) dichloorbenzamide'

De vcrbinding is zelf afbraakprodukt van chloortiamide.

Enkel dichloorbenzonitril is aangetoond. Alle hierboven genoemdc stoffen ziirr

herbicidcn.

I{apport 6204Í16DK
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tukkers m ilieu-onderzoek

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van dc onderzoeksresultaten kunnen de volgende conclusies en aanbevelin-
gen worden getrokken.

Conclusies:

Tanklokatic

l. In dc bovcngrond cn hct gropdwater zijn zowel zintuiglijk als analytisch geen
aanwiizingen gcvondcn dat dcze verontreinigd zijn; alle geanalyseerde stoffen ,
miltcrale olie (GC) cn aromaten (BTEXN) zijn bcneden dc streefrvaardcn voor
dc vcrschillcndc stoffen aangetoond.

2. Do resultatcn van dit ondcrzoek geven voor deze dcellokatie gecn reden tot het
docn var nadcr onderzoek of het nemen van maatregelen.

Voorterrcin en achterterrein

3. Aan hct grondwatcr t'an dc geplaatstc peilbuizen zijn zintuiglijk geen waaÍne-
mingcn gedaan dic een indicatie geven van een mogeliike grondrvaterverontrei-
niging.

4. Uit dc anall'scrcsultatcn blijkt dat het grondwater ter plaatse van peilbuis l, 2,
3,cn 4 nict verontreinigd is mct dc onderzochte paramctcrs uit het GC-MS
pakket (l l8 stoffcn).
Eclrter bii pcilbuis 2 bleck ecn onbekende stof aanwezig. Het betrcft hier de stof
dichloorbcnzonitril.
Dc concentratic bedraagt 1,2 Stg/ltr. Voor deze stof ziin gcen streef- en interven-
tiewaardcn bckend.

Aanbevelineen

Dc resultatcn van dit ondcrzoek geven aan dat er in beperkte mate een heóicide
in hct grondrvatcr bij pcilbuis 2 aanrvezig is. Lr de andere geplaatste peilbuizen,
ook stroomafivaarts van peilbuis 2, zijn geen verontreinigingcn aangetoond.
Wij stcllcn voor hct grondwater in de toekomst te monitoren.
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1) Vcrklarcnde tckst NVN bodemonderzoek



A.

B.

Bijlage t

Vcrl<larcndc tcl<st NVN-bodcmondcrzock

Docl van het ondcruock

Dit ondcrzock hccft tot docl hct vaststcllcn van dc kwalitcit van dc grond en hct
grondrvatcr tcr plaatsc van dc ondcrzockslokatic.

Ondcrzocksvoorstcl

Hct ondcrzocksvoorstel bcstaat uit dc volgcndc fases:- voorondcrzock;
- vcldondcrzock;
- labontoriumondcrzock;
- rapportagc.

In dczc bijlagc wordcn dc vcrschillcndc ondcrdclen tocgclicht.

Fase l: Voorondcrzoek

l{ct voorondcrzock omvat hct vcrzamclcn van informatie ovcr hct wocgcre cn hui-
digc gcbruik van hct ondcrzoekstcrrein en zijn dirccte omgeving alsmede informatie
ovcr dc bodcmgcstcldhcid cn de gcohydrologischc situatic tcr plaatse.

Aan dc hand van dc rcsultatcn van dit vooronderzoek wordt een hypothese opge-
stcld omtrcnt hct al dan nict aanu,czig zijn van bodcmverontreiniging op dc tc on-
dcrzocken lokatic.

Uitgangspunt voor hct onderzoek zijn de gegevens van het tencingebruik, die door
dc opdrachtgcvcr aan Tukkers Milieuondevnek àjn verstrekt.

Fase 2: Veldonderzoek

De uiwocring van hct vcldonderzoek en de bemonstering zrjn hierondcr nader be-
schrcvcn. Hct aantal te nemen boringen en te plaatsen peilbuizen is conform de
opzct voor uitvoering van NVN-onderzoeken.

Dc boringcn rvordcn in ecn gelijkmatig patroon over het oppcrvlak van hct
ondcrzockstcrrci n vcrdccl d.

Van allc boringcn u,ordcn booócschrijvingen gemaakt en grondmonsters genomcn.
Dc grond u'ordt pcr 0.50 mctcr of pcr tc ondcrschcidcn bodcmlaa4 bcmonstcrd cn
zintuigli.lk bcoordccld op cvcntuecl aanu,czigc verontreinigingskcnmcrkcn.

bijlagc I
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Dc bovcnkant van hct t mctcr langc filtcr van dc pcilbuis wordt standaard circa I

ntctcr bcncdcn dc grondwatsrspicgel gcpla.rtst.

Circa ccn rvcck na pl:utsing van dc pcilbuis rvordt hct grondrvatcr bcmonstcrd.

Voordat hct grondrvatcr bcnronstcrd wordt, \r,ordt dc pcilbuis afgcponrpt. Van hct

gronds,atcr n,ordt in hct vcld dc grondrvatcrstand tcn opzichtc van hct maaivcld

bcpa.:rld cn dc zuurgra.rd (pH) cn dc clcctrischc gclcidbaarhcid (EC) gcntctcn.

Fasc 3: Laboratoriumonderzoek

Dc anall,scs rvordcrt uitgcvocrd door hct laboratoriuru van Pro Analysc (gcaccrcdi-

tccrd door Stcrlab). I{ct analyscpakkct voor grond cn grondrvatcr is ovcrcenkonrstig

dc ciscn uit dc NVN 5740.

Dc bovcngrondntcngttronstcrs u'ordcn gcanall'sccrd op dc paramctcrs uit hct NVN-

pakkct bovcngrond:
- arsccn;
- 7 zwarc nctalctt: cadtuiunr, cltroom, kopcr, krvik, lood, nikkcl cn zink;

- mincralc olie (som);
- cxtrahccóarc organischc halogccnvcóindingcn (EOX);
- poll'cyclischc arómatischc koolrvatcrstoffcn (PAK-VROM, l0 stuks)'

Dc ondcrgrondmcngmonstcrs wordcn gcanall,scerd op dc parametcrs uit hct NVlt{-

pakkct ondcrgrond mct uitsluiting van ác vluchtigc aromatcn en dc vluchtigc

chtoorkoolrvatcrstoffcn, omdat dczc in hct grondrvatcr wordcn bcpaald'

Dit ondcrgrondpakkct bcstaat uit dc analysc van dc volgcndc vcóindingcn danwcl

grocpen van stoffen:
- arscen;
- 7 zrvarc mctalcn: cadmium, cltroom, kopcr, krvik, lood, nikkcl en zink;

- mincralc olic (som);
- extrahccóarc organischc halogecnvcóindingcn (EOX).

Daarnaast rvordt van dc bovengrond het gchaltc aan lutum ftleifractic) en organi-

schc stof (humusgchalte) bcpJd door ecn rcpresentaticf mengmonstcr tc analyse-

rcn op dczc bodemkundige parameters.

Dc gronds,atermonstcrs rvorden geanalysccrd op de panrneters uit het NVlt{-pakkct

voor grondrvater:
- arsccn; 7 nvare mctalcn: ca.dmium, chroom, koper, kwik, Iood, nikkcl en zink;

- vluchtigc aromaten: bcnzcen, toluecn, ethylbenzeen en xylenen (BTEX);
- vluchtigc chloorkoolwatcrstoffen (CKW, 9 componcnten);
- cxtrahccrbarc organischc halogcenvcóindingen (EOX);
- fcnol-indcx (fcnolcn zoals bcpaald mct de index-mcthode).

brll::gc I
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Fesc 4: Rapportage

Dc.rapportagc bcvat informatic ovcr dc aanlciding cn hct docl van hct bodcmonder-zock' vcrvolgcns rvordcn dc rcsurtatcn uit hct voJronderzoek (fasc l)
gcprcscntccrd.

Dc rcsultatcn van hct.vcldondcrzock (fasc 2) en hct laboratoriumondczock (fase 3)rvordcn gcïntcrprctccrd en vcnvcrkt iÀ ccn rapport. In hct rapport rvordcn tckcnin-gcn tocgcvocgd, rva.rrop dc ligging van hct tóncin is lvccrgcgèvcn alsmedc dc ter-rcinsituatic (inclusicf dc vcnic-iite ioringcn cn gcplaatstc pcilbuizcn). Daarnaast zaltcr.vcrduidcliiking van dc ondcrzocksrciuttatcn g.u"rit gcrnaakt rvordcn van over-
zichstabcllcn.

Op basis van dc rcsultatcn van hct ondcrzock rvordcn conclusics gctrokkcn cn aan-
bcvclingcn gcdaan voor hct al of nict ncnlen van maatrcgclcn.

bijlagc I



2) Boorpuntenkaart en boorstatcn
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Legenda boringen

'. oT't ï:---ffii, ï ffiLf,;.?;l,',
. : ..,- "' ",+";*Ê.+t :rr' lt .,'í' r'. ; :.::.. i::r..;1: . i'f;1.: {, ,1

,1".r*.'*.. "'*i-.,,-.'

grind

zand

leem

klei

veen

63-í05 pm

Í05-150 pm

Í50-2í0 pm

grindig

zandig

siltig

kleiig

humeus

mg matig gÍof

zg zeergrof
ug uiterst groÍ

OT

P

PL

RR

st
VP

VR

WR

hooÍdnaam

amk

matig

steÍk

uiterst

toevoeging

Zandfractie (M50-cijfer)

210-3@ pm

3q)-420 pm

42G2000 pm

4.35 hoogrte maaiveld (m) tov

Grindfractie

Í fijn

zg zeer groÍ

u9 uiterst grof

uf uiterst fijn
zí zeer Íijn
mf matig Íijn

2-5.6 mm

5.G16 mm

16-63 mm

Boringnummer

peilbuis

doorlatend-
heid (mid)

afwijkende kleur

afrvijkende geur

geen olieÍeactie

zeer lichte oliereactie

lichte oliereactie

matige oliereactie

sterke oliereactie

01

0.í5

afval

glas

houtresten

kolenresten/gruis

kolenstof

lutum/leembandjes

metaalresten

oud maaiveld

WR,+P,ME

bijmengingen en soort
verontreiniging (zie
lijst met verklaringen)

opgehoogd terrein
puin

plastic

rietresten

sintels

verwerK proÍiel

veenreslen

wortelresten

k

D
s

o

00

o@

@@

C-waarde 12

casing

Íilter

gem. hoogste
grondwaterstand
(GHG)

actuele
grondwaterstand

gem. laagste
grondwaterstand
(GLG)

GLG dieper dan boordiepte

Verklaring van bijmengingen en soort verontreiniging

0í

% Bijmengingen
-P '1 -50Á

P 5-100Á

+ P 10-20oh

t+P 20-50'Á
PUtN 50-100%

ongeroerd grondmonster
met aanduiding

geroerd grondmonster met
aanduiding

(onderstreept = geanalyseerd)

brandstoí

benzine

diesel

AF

GL

HR
A

B

DKR

KS

LB

ME

OM

Brahms versie 0.3

Legenda gebaseerd op classificatre NEN 5104

í_)óOOLI o

ASFALT

.raM-.'.'
kactie. .

m derzo

(voorbeeld)





3) AnalyscccrtiÍïcatcn en bcknopt ovcrzicht analysemethodcn
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ÀNALYSECERTIFTCAAT

PRO ANALYSE
i'l I Ll E U LA lO R AïO R I U it

Certificaatnunmer : 9701-1254RapportagedatulÍl
Startdatum
Uw ordernurnmer
Uw projectnacrm
Bemonst eringsdatum
Monsternemei
Opmerking

AO Sondervick 93 Veldhoven
28/oL/97
TIJ

LO /023L/ot
62048

/gz
/gz
6DK

Anatyse Eenheid 2 3 4 5

85
3
7

a
a
a

50

ds
ds
ds
ds
ds

ms/kg
m9/ks
mslkg
ms/ks
mÍt/k9

D roge- stofgeha I te
Organische Stof
Korretgrootte; fractie < 2 p,m (Lutun)

7. (n/n)
% m/m ds

7
2
1

Q Minerate otie (cc) c1O-c1ó
Q Minerate otie (GC) C1ó-CZ2
Q Minerate olie (cC) CZ2-C3O
Q l.{inerate o[ ie (cC) C3O-C40Q Minerate otie (GC) totaal.a Hoofdbestanddeet waarschi jnt i jk

Legenda:

, Q : door STERLAB geaccrediteerde verrichting.I L : uitgevoerd door pro Anatyse Letystad
N : uitgevoerd door pro Anal.yse llooid
T : uitgevoerd door Tritiun Laboratorium

Paraaf : *** FTNDF

monsternr:
1: 1-01(15-ó0)

293213

Pagina; '1
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ANALYSECERTIFTCAÀT

Rapportagedatum
StartdaÈum
Uw ordernurnmer
Uw proj ectsnaarn
Bemonst,erinqsdatum
Monst,ernemei
Opmerking

PRO ANALYSE
MILIEULABORATORIUM

Certificaatnunmer : 9702-1s432s/
L7/
620

02 /gt
02 /97
485DK

ÀO Sondervick 93 Veldhoven
t4 / 02 /97
WG

Ana t yse Eenheid 2 3 4 5

o
o
o
o
0
o

Benzeen
To t ueen
Ethytbenzeen
Xytenen
Naf ta I een
Som aromaten

ILq/L
ILglL
ILS|L
ILS|L
ILS/L
ILS|L

ILS/L
ILS/L
ILg/L
ILS/L
ILS|L

.20

.20

.20

.20

:20

<0
<0
<0
<0
<0

o
o
a
o
o
a

)
o

( BTEX )

Minerate oLie (GC) C10-C1ó
Minerate oiie (GC) C16-CZT
Minerate oLie (GC) CZZ-C3O
Minerate oLie (GC) C3O-C40
llinerate oIie (GC) totaat
Hoofdbestanddeet waarsch i jnt i jk

Kwantitatatieve scr. minder vt. (GCMS)

<50

zie bijt. zie bijL. zie bijt. zíe bijt.
L egenda :
Q : door STERLAB geaccrediteerde verrichting,
L : uitgevoerd door pro Anatyse Letystad
N : uitgevoerd door pro Anal.yse Noordï : uitgevoerd door Tritium Laboratorium

Paraaf : *** FJNDF T ***

)

monsternr

1:001-01-01
2: 002-01 -01
3:003-01-01
4: 004-01 -01

297854
297855
297856
297857

Pagina:'l
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wut PRO ANALYSE

ANALYSECERTIFICAAT

ÍíILIEULABORATORIUiI

Certificaatnummer : 9'7 Q2-15 43Rapportagedatum
Startdatum
Uw ordernummer
Uw projectnaam
Gegevens monster
Opmerking

24/02/s7
t7/02/9'7
620486DK
AO Sondervick 93 Ve.Ldhoven
001 -01-01

Ana I yse Eenhe i d concent rat i e

( GC-lts )Klantitatief onderzoek naar minder vtuchtige organische verbindingen
- n-Decaan (C10) pslL

n-Dodecaan (C12) pslL
n-Tetradecaan (C14) pSlL
n-Hexadecaan (C1ó) pSlL
n-octadecaan (C18) \LS|L
n-Eicosaan (c20) pslL

< 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
< 1.0
< .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

n-Docosaan (C22) pS/L
n-Tetracosaan (c24) pS/L
n-Hexacosaan (C2ó) pS/L
n-Octacosaan (C28) pSlL
n-Triacontaan (C30) pSlL
1,3,5-Trichtoorbenzeen ps/L
1,2,/r-Trichtoorbenzeen rclL'1,2,3-Trichtoorbenzeen pSlL
1,2,3,5-Tetrachtoorbenzeen pS/L
1,2,4,5-Íetrachtoorbenzeen y1/l
1,2,3,4-Tetrachtoorbenzeen pS/L

chtoorfenot/2,5-DichtoorfenoI pS/L
ch loorfenot pslL
ch I oorfenol $S/L
ch loorfenol pglL
Trichtoorfenot p,/l
Tri ch loorfenot pS/L
Trichtoorfenol pg/L
Trichtoorfenol pg/L
Trichtoonfenol pS/L
Trichtoorfenol pg/t

)

ILS/L
tLs/l
ILS|L
psll
pg/L
ILg/L
ILS/L
ILS/L
ILS/L

ILS/L
IL1/L
tls/t
ILS/L
ILg/L
ps/L

Pentach I oorbenzeen
Hexach Ioórbenzeen ( HCB)
Feno t
o- Creso I
m-Cresot /p-Creso i
o-Ethyt fenoI
m, p- Ethyt feno t /3,5 -D i methyI feno I
2,4-D i methyI feno [ /2,5 -D imethyl. feno t
3,4-Dimethyl.fenol.
3- Isopropytfenot/4- tsopropytfenot
1-Naf tol.
2-Naftot
2 - Monoch I ooríeno t

Monoch I oorfeno [ /4 - Monoch I oorfeno I
3-DichtoorfenoI

5 - T et rach I oor feno I
ó - ïet nach t oor feno I
ó- T et rach I oorfeno I

Pentach I oorfeno t
4 - Ch I oor-3-methyt íenot

ILS/L

IL!/ L

ILS/L
IL7/L
ILS/L

,4-Di
,ó-Di
,1-Di
,5-Di
,3,4-
,3,5-
,3,6-
,4,5'
,4,6'
,4,5-
,3,4,
,3,4,
,3,5,

3

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2
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ANALYSECERTIFICAAT

PRO ANAL YSE
iIILIEULABORATORIUiI

Certificaatnummer : 97 02-1543Rapportagedatum
Startdatum
Uw ordernummer
Uw projectnaam
Gegevens monster
Opmerking

24/ 02/ 97
L7 / 02/ 9'l
620486DK
AO Sondervick 93 Veldhoven
001-01-01

Ana t yse Eenheid Concent rat i e
Dlmethyt,Ítataat
Diethylftataat
Dipropytftalaat
Di isobutytfta(aat
Dibutytftataat
Eenzytbutyl.ftataat
D i pentyI fta I aat
Dioctytftataat
Xexachtoorbutadièen
atfa-HCH
beta- HCH

garma - HCH

deIta-HCH
epsi lon-HCH
Heptach I oor
Al.drin
Tetodrin
Isodrin
Heptach t oorepoxi de
aIfa-Chtoordaan
gama-Ch t oordaan
atfa-Endosutfan
beta- Endosu I fan
Dietdrin
Endr i n
EndosuI fansut faat
o, p-DDE

P, P.DDE
o, p- TDE (o, p-DDD )
p,p-TDE (p,p-DDD)
o, p-DDT

P, P-DDT
PC8 - 28
PCB - 52
PC8-101
PC8-118
PC8-138
PcB- 153
PCB- 1 BO

Dichtoorvos
Mevi nfos
D i methoaat
Diazinon
Disutfoton
Methy I pa rath i on
Matathion
Fenth i on
Ch I oorpyrofos
EthyIparathion

ILglL
ILg/L
p9/L
ILS|L
ILS/L
ILS|L
ps/l
ILg/L
ILS/L
ILS/L
ILg/L
llsll
ILS/L
ILS|L
pslL
ILS/L
ILS/L
ILSIL
ILS/L
ILS/L
ILS/L
ILS/L
IL,/L
ILS/L
ILS/L
tLg/l
ILS/L
ILS/L
ILS/L
p9/t
ILS/L
ILS/L
ILg/L
ILg/L
ps/L
ILS/L
ILglL
ILg/L
tLl/t
ILg/L
ps/L.
ILS/L
Its/L
ps/L
ps/t
ILS/L
ILg/L
It,/L
ps/L

< I.U
< 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
< 2.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 1.0
<.1 .0
. i.o -< 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

QIjÀI.IFIED
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wsa

ANALYSECE
Rapportagedatum
Startdatum
Uw ordernummer
Uw projectnaam
Gegevens monster
Opmerking

RTIFICAAT
: 24/02/97
: t7/02/97
:620486DK
: AO Sondervick 93 Veldhoven
: 001-01--01

P R O A N A L Y S E
MILIEULABORATORIUiI

Certi flcaatnuruner : 97 02-15 43

Ana tyse Eenheid Concent rat i e
I romotos

ILS|L
ILS|L

tts/L
ILS|L
ps/L
ILS|L
ps/L
ILS|L
ps/L
ILS|L
p9/L
ILS/L
ILglL
ILg/L
ILS|L

ILS/L

ILS|L
ILS|L
ps/t
ILglL
ILS/L
ILS|L
ps/L
ILS/L

E thyI bromoÍos
Ethion
At raz i ne
Propaz i ne
T e rbut ryn
Simazine
Naf ta I een
Acenaf tyt een
Acenafteen
F t uoreen
Fenanth reen
Anth naceen
F I uorantheen
Pyreen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(b)ftuorantheen
Eenzo(k)ftuorantheen
Benzo( a )pyreen
I ndeno [1 ,2,3- cdl pyreen
0 i benzo [a , h] anth raceen
Benzo[9hi]peryteen
Bifenyt

< 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

De concentraties die in dit rapport zijn vermetd, zíjn gebaseerd op de gegevens
uit een GC-trlS anatyse- De mate van extraheerbaarheid is niet vastgestetd en
derhatve in de berekening van de concentraties niet meegenomen.
De gerapporteerde concentraties kunnen een factor twee verschitlen van de
rerketijke naarden.

*** EINDE RAPPoRT ***

Pa raa f ,-9,
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wJI

ANALYSECER
Rapportaged.atum
Startdatum
Uw ordernummer
Uw prolectnaam
Gegevens monster
Opmerking

TIFICAAT
2S/02/97
L7/02/9'l
620486DK
AO Sondervick 93 Veldhoven
002-01-0t_

PRO ANALYSE
MILIEULABORAÏORIUM

CerÈi f icaatnuruner : 9'l 02-L543

Ana t yse Eenhe i d Concent rat i e

KHantitatief onderzoek naar minder vtuchtige organische
- n-Decaan (C10) pslL

n-Dodecaan (C12) pSlL
n-Tetradecaan (C14) pSlL
n-Hexadecaan (C1ó) pSlL
n-Octadecaan (c18) pSlL
n-Eicosaan (C20) pSlL
n-Docosaan (C22) pSlL
n-Tetracosaan (C24) ILS|L
n-Hexacosaan (C26, pSlt
n-Octacosaan (C28) pSlL
n-Triacontaan (C30) $S/L- 1,3,5-Trichtoorbenzeen pSlL
1,2,4-Trichtoorbenzeen p1lt
1,2,3-Trichtoorbenzeen pSlL
1,2,3,5-Tetrachtoorbenzeen pS/L
1,2,1,5-letrachtoorbenzeen pslL
1,2,3,1-Íetrachtoorbenzeen pSlL
Pentach loorbenzeen pglL
Hexach loorbenzeen (HCB) pSlL

- Fenol pglL
o-Cresol p1ll
m-Cresot/p-Cresot pglL
o-Ethyt fenot Ls/L
m,p-Ethytfeno[,/3,5-DimethytfenoI pS/L
2,4-Dimethytfenot/2,5-Dimethytfenot pslL
3,4-Dimethytfenol pglL
3-lsopropytfenot/4-lsopropytfenol. llg/L
1 -Naftot pSlL
2-Nafto[ ps/L

- 2-l'lonochtoorfenol pglL
3-Monochtoorf enot/4-l',lonochtoorf enot pS/L
2,3-Dich[oorfeno[ pslL
2,4-Dichtoorfenot,r2,5-DichtoorfenoI pS/t
2,ó-Dichtoorfenol pS/L
3,4-Dichtoorfenot pSlL
3,5-Dichtoorfenol pS/L
2,3,4-Trichtoorfenot pg/L
2,3,5 - Tri ch loorfenol pg/L
2,3, ó-T r i ch Loorfenol pSlL
2,4,5-Trichl.oorfeno[ pgll
2,4,6-Trichl.oorfenoi pg/L
3,4,5-Trichl.oorfeno[ pS/L
2,3,4,5-Tetrachtoor-fenot pSlt
2,3,4,6-Tetrachtoorfenot W/L
2,3,5,6-Tetrachtoorfeno[ pS/L
Pentachtoorfenol pSlL
4-Chtoor'-3-methytfenol Ls/L

verbi ndi ngen ( GC-t{S ) *
< 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
< 1.0
< '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
< t.u

QUÁLlrrED
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ANALYSECE
Rapportagedatum
Startdatum
Uw ordernummer
Uw projectnaam
Gegevens monster
Opmerking

RTIFICAAT
24/ 02/ 9'7

1"7 / 02/ e7
620486DK
AO Sondervick 93 Veldhoven
002-01-01

P R O A N A L Y S E
MILIEULABORATORIUiI

CertifÍcaatnunmer : 97 02-L543

Ana t yse Eenheid Concent rat i e
Dlmethytft a Iaat ILg/L

ILS/L
ILgIL
pslL
ILS/L
ILS|L

ILg/L
ILS|L
ILglL
ILg/L
ILS/L
llslt
ILS|L
ILS/L
ILS|L
pelL
pslL
ILg/L
ILS|L
pslL
ILg/L
pslL
ILg/L
p9/L
ILg/L
ILg/L
pslL
ILS/L
ps/L
lls/l
ILS/L
ILS/L
us/L
ILg/L
ILS/L
ILS/L
ILq/L
ILg/L
ILg/L
ps/L
ILS/L
ILS/ L

ILS/L

ILS/L
ps/L
ILg/L
IL1/ L

ILS/ L
ps/L

< 1.U
< 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
< 2.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 1.0
.. :l .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

Diethytftataat
D i propyt fta I aat
Di isobutytftalaat
Dibutytftataat
EenzytbutyI fta Iaat
Dipentytftataat
Díoctytftataat

- Hexachtoorbutadiëen
aLfa-HCH
beta - HCH

ganma - HCH

dêtta-HcH
epsi Ion-HCH
Heptach t oor
Aldrin
Te(odrin
lsodrin
Heptach toorepoxide
a I fa- Ch t oordaan
garma-Chtoordaan
at fa-Endosut fan
beta-EndosuI fan
Dietdrin
Endri n
EndosuI fansuI faat
o, p- DDE

p, p-oDE
o. p-TDE ( o, p-DDD )
p, p- TDE (p, p-DDD )
o, p- DDï

P, P-DDT
PC8 - 28
PCB - 52
PC8- 101

PCB-118
PC8- 138
PCB-153
PcB- 180
Dichtoorvos
Mevi níos
D imethoaat
Diazinon
Disulfoton
Hethytparathion
Hatathion
Fenth i on
Ch I oorpyrofos
E thy I pa rath i on

(lu lmED
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wUA PRO ANALYSE
iIILIEULÀBORATORTUiI

CerÈificaatnummer : 97 02-1543

ANALYSECE
RapportagedaÈum
Startdatum
Uw ordernummer
Uw projectnaam
Gegevens monster
Opmerking

RTIFICAAT
: 24/ 02/ 9'7
: L7 /02/97
:620486DK
: AO Sondervrck 93
:002-01-01

Veldhoven

Ana t Eenhe i d Concentrat i e

*** E l llDF PORT ***

E thy I bromofos
Ethion
Atraz i ne
Propaz i ne
Terbut ryn
Simazine
Nafta I een
AcenaftyI een
Acenaf teen
F t uoreen
Fenanth reen
Anth raceen
F Iuorantheen
Pyreen
Benzo(a)anthraceên
Chryseen
Eenzo(b) Í [uorantheen
Eenzo(k)ftuorantheen
Eenzo( a )pyreen
I ndeno (1, 2,3-cdi pyreen
D i benzo [a, hJ anthraceen
Eenzo[ghi] peryteen
I i fenyl

ILS/L
ILS/L
ILg/L
ILg/L
ILg/L
ILS|L
Its/t
ILS/L

ILS|L
p9/L
ILS/L

lt9/L
ILg/L
ILg/L
pslL
ILS|L
ILS/L
ILg/L
pslL
ILS|L
ILglL
ILg/L
p9/L
ILS|L

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

) 
. Onbekende verbinding(en) aanHezig !

De concentraties die in dit rapport zijn vermetd, zijn gebaseerd op de gegevens
uit een GC-l'4S anatyse. De mate van extnaheerbaarheid is niet vastgestetd en
derhatve in de berekening van de concentraties niet meegenomen.
De gerapporteerde concentraties kunnen een factor tHee verschitten van de
werkeI i jke waarden.

Paraaf

(lu LÍnfD

Pagina:3

PRo ANALYsE 6 v GrLoÊwEG a4 a6 PosTBUs Á59.371o 4L aÀRNEVELo. TELEFooN: o342.Á263oo F^x: 0342-4263gg





gA
7l

ANALYSECE
Rapportagedatum
Startdatum
Uw ordernummer
Uw projectnaam
Gegevens monster
opmerkrng

RTIFICAAT
: 24/02/97
: 17 /02/97
:620486DK
: AO Sondervick 93 Veldhoven
:003-01-01

PRO ANALYSE
MILIEULABORATORIUiT

CertÍficaatnummer : 97 02-15 43

Ana I yse Eenheid Concentrat i e
Krantitatief onderzoek naar minder vtuchti ge organische verbindingen (GC-l,lS)

n-Decaan
n-Dodecaan
n- Tet radecaan
n- Hexadecaan
n-0ctadecaan
n-E i cosaan
n-Docosaan
n- Tet racosaan
n- Hexacosaan
n-0c tacosaan
n-Triacontaan
1 ,3 , 5 - T r i ch I oorbenzeen

richtoorbenzeen
richtoorbenzeen
- Tet rach t oorbenzeen
- Tetrach toorbenzeen
- Tet rach I oorbenzeen

Pentach Ioorbenzeen
Hexachtoorbenzeen (HCB)
Feno I
o- C reso I
m-Creso t /p-Cresot
o-Ethy t feno I
m, p-Ethyt fenot/3,5 -D imethyl. feno L

2, /r-D imethyt feno [/2,5 -D imethyt fenot
3,4-Dimethyl,fenot.
3 - I sopropyt f enol / 4 - I sopropyt f eno t
1 -NaítoI
2-Naftot
2 -Monoch I oorfeno I
3 -Monoch I oorfeno t /4 - Monoch I oo rfeno t
2,3-Dichtoorfenot
2,4-D i ch t oor.fenol /2,5-D i ch I oorfeno I
2, ó-D i ch I oorfeno I
3,4-D i ch I oorfeno t
3,5-Dichtoorfenot
2,3,4-Trichtoorfenot
2,3,5-TrichLoorfenoI
2,3,ó-TrichLoorfenot
2,4,5-TrichloorfenoI
2, 4, ó-Tri ch Loor.f enoI
3,4,5-ïrichtoorfenol
2,3 ,1 ,5-T etrach I oorfeno I
? ,3 , t+ ,6'T etrach I oorfeno t
2,3,5 ,6-Í eirach I oorfeno I
Pentach t oorfeno t
4-Ch I oor-3-methyt íenoL

1-
3-

2

2

2

2

2

T

T

5

5

4

(cl0)
(c12)
(c14)
(c1ó)
(c18)
(c20)
<c22>
(c24)
<c26>
(c28)
(c30)

ILS/L
pslL
ILS/L

ILS|L
ILS/L
pglL
ILS|L
ILS/L
lls/l
ILS|L
p9/L
ILS/L
ILS|L
ILS/L
Its/t
ILS/L
ILglL
ILS/L

ILS|L
ILS|L
ILS/L
ILq/L
pslL
ILg/L
ILglL
ILglL
ILg/L
pg/L
ILglL
ILS/L

ILS|L
ILg/L
llslt
ILS/L
ILg/L
ILS/L
ILg/L
ILS|L
ILS/L
IL,/L
ILS/L

ILg/ L

ILS|L

ILg/L
IL!/L
ILS/L
ILS/L

< 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
< í.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
< 1.0
< 1.0
< 1,0
< 1.0
< 1.0

3

4

3

QTTALlrrf,D
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ffiul

ANALYSECE
Rapportagedatum
Start.datum
Uw ordernummer
Uw prolectnaam
Gegevens monste.r
Opmerkrng

RTTFICAAT
24/02/97
L7/02/97
620486DK
AO Sondervick 93 Veldhoven
003-01-01

PRO ANAL YSE
l|IILIEULABORATORIUiT

Certi ficaatnununer : 97 Q2-L5 43

Ana I yse Eenheid Concentrat i e
Di methytftataat ps/r

ILS/L
ILS/L
ILg/L
ps/L
ILS/L
ps/L
ILS|L
ILS/L

ILg/L
ILg/L
ps/L
ILS/L
ILg/L
ps/L
ps/L
ILS|L
ILglL
ILg/L
ILg/L
ILg/L
ILglL
ps/L
ILq/L
ILS/L
ILS/L
ILS/L
ILg/L
ps/L
pg/L
ILS/L
ILS/L

lls/t
ILS|L
ps/L
ILg/L
tts/L
ps/t
ILS/L
ps/L
tls/l
ILS/L
p9/L
ps/L
ILS/L

ILg/L
tts/L
ILS/ L

ILS/ L

< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 'l .0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 2.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 1.0
<.1,0

< 1.Diethytftataat
DipropyIftaLaat
Di isobutytftataat
D i butyt. f ta laat
Eenzytbutytftataat
Dipentytftataat
Dioctytftalaat

- Hexachtoorbutadiëen
atfa-HCH
beta- HcH

ganma - HCH

detta-HCH
epsi ton-HCH
Heptach t oor
Aldrin
Tetodrin
Isodrín
Heptachloorepoxíde
a I fa-Ch Ioordaan
garma-Ch t oordaan
a I fa-EndosuI fan
beta-Endosut fan
Dietdrin
Endr i n
EndosuI fansut faat
o,p-DDE

P, P.DDE
o,p-TDE (o,p-DDD)
p, p- TDE (p, p-DDD )
o, p-DDT

P, P-DDT
PC8 - 28
PCB - 52
PCB-101
PCB.11B
PC8- 138
PCB-153
PC8-180
Dichtoorvos
Mevi nfos
Dimethoaat
Diazinon
Disutfoton
MethyI parath i on
Matathion
Fenth i on
Ch I oor-pyrof os
E thy I parath i on

< 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
< I.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 'l .0

(tr LrnfD

Pagina:2

=z=:

f^\ .'9
,:Èo ANAL-YS€ B.V. GTLOEWEG aa-a6. posTeus asg_ 3a7o ÁL BÀRN€VELO. ÍEL€FOCNT O3d2-c263OO FAX: 03A2.426399





w71

ANALYSECERTTFICAAT
Rapportagedatum
Startdatum
Uw ordernummer
Uw projectnaam
Gegevens monster
opmerki_ng

RO ANALYSE
MILIEULAAONATORIUM

Certificaatnununer : 9'l 02-15 43

Pi

24/02/97
1,7/02/9't
620486DK
AO Sondervick 93 Veldhoven
003-01-01

Ana I yse
Eenhe i d Concentratie

E thyI bromofos
Ethion
Atrazine
P ropaz i ne
Terbut ryn
Simazine
Nafta Ieen
Acenaf ty I een
Acenaf teen
F t uoreen
Fenanth reen
Anth raceen
F I uorantheen
Pyreen
Eenzo(a)anthraceen
Ch ryseen
Eenzo(b)ftuorantheen
Eenzo(k)fluorantheen
Benzo( a )pyreen
I ndeno [1, 2,3 - cdl pyreen
D i benzo [a, hJ anth raceen
Eenzo [gh i ] peryt een
I i fenyl

tts/L
ILS/L
ILS/L
ILS/L

ILS/L
ILS/L
ILS/L
ILS/L

ILS/L
ILS|L

ILglL
ps/L
ILS/L
ILS/L
ILS/L
$s/L
ILS/L

ILg/L
ILS/L
p9/L
ILS|L
ILS/L
ps/L

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

De concentraties díe in dit rapport zijn vermetd, zijn gebaseerd op de gegevens
uit een GC-MS anatyse. De mate van extraheerbaarheid is niet vastgestetd en
derhatve in de berekening van de concentraties niet meegenomen.
De gerapporteerde concentraties kunnen een factor twee verschitten van de
werkeI i jke waarden.

*** FINDF ï ***

Pa raaí
_/ -_=--\

''aà,/r'-P,7'

Pagina: 3

PRO 
^NÀLYSE 

a v GlLD€WEC 4a-46. POSTBUS 459.37?O AL SARN€VÉLO. TELEFOON: O3d2.426300 FAX: O342.426399
..T':'q,.I]DFVFN 

'{ T]Fi S'EFI ÁBPFGISTEF VOOR LABORATORIÁ ONOER NR 'O \,-OF 
'FBIEOEN ZOA(S NAOEN V, 

^] 
iN OF, D/'{r{iN.

(uÁL$tfD
'l\,sTt-Rt^Ít





wÁJI

ANALYSECE
Rapportagedatum
Startdatum
Uw ordernummer
Uw projectnaam
Gegevens monster
Opmerkrng

RTTFICAAT
24/ 02 / 97
t7/02/e7
62 04 8 6DK
AO Sondervrck 93 Veldhoven
004-01-01

PRO ANALYSE
MILIEULABORATORIUM

Certificaatnummer : 9702-1543

Ana I yse
Eenhe i d Concent rat i eKxantitatief onderzoek

- n-Decaan (c10)
n-Dodecaan (Cl2)
n-Tetradecaan (Cl4)
n-Hexadecaan (C1ó)
n-Octadecaan (C1g)
n-Eícosaan (CZO)
n-Docosaan rcZZ,
n-Tetracosaan (C24)
n-Hexacosaan rc26,
n-Octacosaan (C2g)
n-Triacontaan (C3O)

naar minder vtuch tige organische verbindingen (GC-HS)

5-Irichtoorbenzeen
4-Trichtoorbenzeen
3-Trichtoorbenzeen
3, 5 - Tet rach t oorbenzeen
4, 5 - Tet rach t oorbenzeen
3,4 - Tet rach t oorbenzeen

Pentach I oorbenzeen
Hexach Ioorbenzeen ( HCB)
Feno i
o- Creso t
m- Creso t /p- C reso t
o- E thyI feno I
m, p-EthyI feno[ /J,5 -D imethyl. feno L

2,4 -D i methy t feno t /2, 5 -D i methy L feno t
3,4-Dimethyl.fenot
3 - I sopropy L f enol /4- I sopropyt feno L

1 -NaÍtot
2-Naítot
2 -l'lonoch t oorf eno I
3 -Monoch I oorfeno L //r - Monoch t oorfeno t
2,3-Dichtoorfenot
2,4-D i ch Ioorf enol./2, 5 -D ích toorf enol
2,ó-Dichtoorfenot
3,4-Dichtoorfenol.
3,5-Díchtoorfenol.
2,1,4-TrichLoorfenoI
2,3,5-TrichtoorfenoI
2, 3, 6- T r í ch L oorfeno I
2,4,5-TrichIoorfenoI
2,4,6-Trichtoorfenol
3,4,5-TrichLoorfenoI
2,3,1,5-f etrach Ioorf enoI
2 ,3 ,4 ,6- T etrach ( oorfeno I
2,3, 5,ó-Tetrach toorf enoI
Pentach I oorfeno I
4 -Ch I oor-3 -methyl. f enol.

3

2

2

2

2

2

ILS/L
ILS/L
ILS/L
ILS|L
p9/L
ILS/L

ILS/L
TLg/L

ILg/L
ILS/L
ILS/L
ILS/L
ILS|L
ps/L
ps/L
ILS/L
ILS|L
$s/L
ILS/L
ILS/L
p9/L
p9/L
ps/L
ILS/L
ILS/L
Itg/L
ILS/L
lr9/L
ILg/L
ILS/L
ILS/L

ILS/L
llq/ t
pslL
ps/L
ps/L
pslL
ILg/ L
ps/L
ps/L
ps/l
ILS/L

ILq/ L

ILz/ L

ILS/ L

ILS/L
ps/L

< 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
< ,l.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
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
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ANALYSECE
Rapportagedatum
Startdatum
Uw ordernummer
Uw projectnaam
Gegevens monster
opmerking

RTIFICAAT
:24/a2/9'7
: 1,7/02/97
:620486DK
: AO Sondervlck 93 Veldhoven
: 004-01-01

PRO ANALYSE
Í|lILIEULABORATORIUÍÍ

Certi ficaatnuÍmer : 97 02-1543

Ana Iyse Eenhei d Concent nat i e
Drmetnytfta(aat
Diethytftataat
Dipropytftataat
Diisobutytftataat
0ibutytftataat
BenzyI butyt fta t aat
Dipentytftataat
Dioctytftataat
Hexach I oorbutadi ëen
atfa-HCH
beta - HCH

gaÍma - HCH

detta-XCH
epsi ton-HCH
Heptach t oor
Atdrin
Tetodrin
lsodrin
Heptachtoorepoxide
atfa-Chtoordaan
garma-ChIoordaan
atÍa-Ëndosutfan
beta-Endosu(fan
DieIdrin
Endr i n
Endosu( fansu( faat
o, p-D0E

P, P.DDE
o,p-TDE (o,p-DDD)
p,p-TDE (p,p-DDD)
o,p-DDT

P, P-DDT
PC8 - 28
PCB - 52
PC8-101
Pc8-118
PC8- 138
PC8-153
PC8- 180
Dichtoorvos
Hevi nfos
D imethoaat
Diazinon
D i suI foton
Methytparathion
Hatathion
Fenth i on
Ch I oorpyrofos
E thyI parath i on

ILS/L
ILS/L
ps/L
ILS|L
ILS|L

ILS/L
llg/t
ILg/L
ILS/L
ILS/L

ILg/L
ILS/L
ILg/L
lls/t
ILS/L
ILg/L
ls/L
ILg/L
ILglL
llg/t
ILS/L

ILS/L
tL,/t
ILg/L
ILS/L
p9/L
ILg/L
ILS/L
tts/ L

ILS/L

ltg/L
llg/l
p9/L
ILg/L
$9/L
ILS/L

tls/l
ILS/L
ILg/L
ILS/L
ILS/L
ps/ L

ILS/ L
p9/L
ILS/ L

ILS/L
ILS/L

ILg/L
ps/L

< 1.U
< 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
< 'l .0
< 1.0
< 2.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 1.0
<..J .0
< 1.0 --
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< 1.0
< ,l.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

( lu.^Í.'l 1r'Í)
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ANALYSECERTIFICAAT

PRO ANAL YSE
iIILIEULABORAtORtUif

Certificaatnummer : 97 02-L543Rapportagedatum
Startdatum
Uw ordernummer
Uw prolectnaam
Gegevens monster
Opmerking

24/02/e7
t7/02/9'7
620486DK
AO Sondervick 93 Veldhoven
004-01-01-

Ana Iyse Eenhe i d Concentrat i e
Eromofos
E thy t bromofos
Ethion
At raz i ne
P ropaz i ne
Terbut ryn
S imaz i ne
Naf ta t een
AcenaftyI een
Acenaf teen
F I uoreen
Fenanth reen
Anth raceen
F I uorantheen
Pyreen
Eenzo(a)anthraceen
Ch ryseen
Eenzo( b) f tuorantheen
Eenzo(k)ftuorantheen
Eenzo( a ) pyreen
I ndeno [1, 2, 3 - cdl pyreen
D ibenzo [a,h] anthraceen
Eenzo (gh i I peryI een
I i fenyt

ILg/L
ILS/L
ILS|L
pslL
ILS/L
ILS/L
ILS/L

ILS/L

TS/L
lls/t
TLS/L

ILg/L
ILglL
ILS/L
ps/t
ILS/L
ILS/L
p9/L
ILS/L
ps/L
tls/l
rs/L
ps/L
ILg/L

.< 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
< ,l.0
< 1.0
< 1,0
< 1.0
< 1.0

De concentraties die in dit rapport zijn vermetd, zijn gebaseerd op de gegevens
uit een Gc-Hs anal.yse. De mate van extraheerbaarheid is niet vastgestetd en
derhatve in de berekening van de concentraties niet meegenomen.

De gerapporteerde concentraties kunnen een factor tuee verschitten van de
werket i jke waarden.

*** F l llDF RAPPORT ***
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wva PRO A N A L Y S E
LABORAÍORIUM SERVICES

ANÀLYSECERTIFICAÀT

Rapportagedat,um
Startdatum
Uw ordernummer
Uw projectnaam
Opmerking

06l03/97 CerÈiflcaatnuÍïnrer3 97O2-L543
t7 /02 /e7
520486DK
AO Sondervick 93 Veldhoven

Inleiding eu gevraagd onderzoek

Op 17 februari 1997 werd op ons laboratorium
een kwalitatief GC/MS onderzoek naar minder
dingen.

1 mongter water afgegeven voor
vluchtige organieche verbin-

Monster

Het monst,er is als volgt omschreven:

1:002-01-01

Result,aten

De volgende organische verbindingen zijn aangetroffen:
1: Minder vlucbtige organische verbindingen

Alle pieken zijn onderzocht.

Component Conc.
(uq/Ll

Dichloorbenzonitril 1.5

Kwantificering is niet mogelijk, daar deze verbinding niet op het
Iaboratorium aanwezig is. om toch een j-ndruk van de concentratie
te geven, is deze verbinding berekend als zijndê de- interne
standaard

Na de GC/MS opname werden de massaspectra van de aangetroffen verbindingen
met behul-p van de computer vergeleken met een masêaspectrum databestand
(NIST Iibrary) van ca. 75.000 spectra.
Bij het aantreffen van een verbinding, die voorkomt in de rijst van
aantoonbaarheidsgrenzen voor het GC/MS-onderzoek naar vluchtige en minder
vruchtige organische verbindingen, die zich bevindt in het boekje
"Ànalysemethoden, specificaties, aantoonbaarheidsgrenzen en STERLÀB-erkende
verrichtingen", wordt een extra confirmatie verkreqen aan de hand van de
relatieve retentietijd.
Deze Iijst van aantoonbaarheldsgrenzen bevat de meeet gangbare verbindingen
in het kader van milieuonderzoek en is op aanvraag verkrijgbaar.
De (overige) componenten, genoemd in de lijst van aantoonbaarheidegrenzen
voor het Gc/Ms-onderzoek naar vluchtige en minder vluchtige organieche
verbindingen, zijn niet in aantoonbare hoeveelheden aanweztg of behoren tot
de resterende pieken.
De kwantitatieve uitspraken die in dit rapport zijn vermeld, zijn gebageerd
op de gegevens uit de GC/MS opname. De mate van extraheerbaarheid ie in dit
onderzoek niet onderzocht.
Bovengenoemde gehaltes ziln slechts indicatieve waarden. Deze kunnen een
factor twee verschilLen van de werkelijke waarden.

oRÍ ***
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BEKNO PT OVERZÍCITT VA N A NAT,YSENÍETIIODEN

l. Metalen

P R O A N A L Y S E
Í{lLlEUl-A!onAtORtUt|

tYollodir cciir oP 8íÍ3 wrbijrbrerl

\Íctral Typc vcrrichting (AÍgclcide) ondczocksmcdtodc cn/of

intcrn rt fcrcn(icnumrncr

Grond W!tcr 6rond
Ontsluiting
NEN ó465/NVN577O

Wa(cr

Aarrztrrcn
pll2

\

Chroom (Cr)
Kopcr (Cu)
Nikkcl (Ni)
t od (Ptr)
ZínL (Zn)
Crdmium (Cd)
Arscca (As)
Ársccn (Ar)
Kwik (t{g)

AES/ICP

AES/ICP
AES/ICP
A.ES/tCP
AES/ICP

AE,SiICP
AES/ICP
AÁS-hydridc
AAS-koudc damp

AES/ICP

AES/ICP
AES/lCP
A.as/tcP
AES/ICP
AES/ICP
AESNCP

AÁS-hydridc
AAS-koudc damg

o-NEN ó.126

o-NEN ó42ó
o-NEN 6426

o-NEN 6426

o-NEN ó426

o-NEN ó426

o-NEN 6426

NEN 5760

o-NEN 5779

o-NEN 6426

o-NEN ó426

o-NEN 6426

o-NEN ó426
o-NEN 6426

o-NEN 6426

o-NEN 6426

NEN 6432

NEN 6445

a
a
a
a
a
a
a
a
a

2. Vluch(ice orcanische verhindincen

Mrtcriul Typc vcrrichring (A fgc lc idc) ondcrzoc Lrmcthodc

Gronci.watcr
Grond.wetcr
Crond.wetcr

Aromatcn (BTL\N): GC - Purgc&Trag
Gcchlorccrdc koolwr(c6(offcn: GC - Purgc&Tnp
Otic vluchrig; GC - fucgc & Trap

o-NVN 5732/o-NEN 6407

o-NVN 5732/o-NEN 6407

o-NVN 573Ze.NEN 6407

(Aígclcidc) ondcrzockrmcthodc cry'of

intcm rc fcrenticnucuncr

a
a
a

3. Minder vluchtiqe orsanische veóindincen

!t{etcriul Typc vcrrichring

Crond.wrtcr
Grond,wetcr
Grond.wttcr
Grcnd.wntcr
Grond.wr(cr
Grond.watcr
Grond.wetcr
Crond.wetcr
Crond.wrer
Grond.wrtcr
Grond,watcr
Grond.wetcr
Grond.wltcr

Chlooócnzcncn: GC - Extnctic
Chloorfcnolcn: GC - Extnctic
Organochlooócstrijdingrmiddclcn: GC - Extractic
Polychtooóifcnylcn: GC - Eínctic
Organotbsfoócstrijdingsmiddclcn; GC - Erctractic
Organosrikstotbc:trijdingsmiddclcn: GC - Extnctic
la wrtcr oplosbarc oplosmiddclcc: GC-Dircca Inj.
[{incnlc olic (CC}; GC - Extncric
Mincnlc olic (IR): GC - Eínctic
EíraÀccrbaar Organisch Halogccn; MC - Eínctic
Fcnolindcx; AA - destillatic
Forruldchydc
Cyarudc vrij/totrall AÁ - Eírsc(iclDestillatic

oNVN 5732/o'NEN ó{O7 & VPR

VPR CE8.I4
o-NEN 5734
o-NEN 5734
vPR CE8-18
vPR C88-17
Pro Arulysc mcthodc
o-NEN 5?33

eNEN 5?33/NEN 6675
o-NEN 5735ÀlEN 6402
NEN 6ó70
NEN 2795

oNEN 6655

l3 a
a
a
a
a

a
a
a
a

a

J. Polvcvcl A romat c.hP K^nlw2lêr(í ofíen íPAK'.s)

lrí atc riaa I T;-pc venichting (Afgclcidc) ondcrzocksmcth odc cnl of

intcm rcfcrcnticnuÍïuncr

C rcnd.watcr Í)AK's vlgs VP.ON'Í. [PA. Bomc(i: CC - Extnctic ,r'NEN 573 l/o-NEN ó524 a

Q = Í)oor S-TERI-At] erkende verrrhtillea





5. Crschromatormtie/Massesnectrometrie (GC/MS) onderzoek

\lrrcriral Typc vcrrichting (Afgclcidc) ondcnocksmcthodceoloí

intcm rcfcrcnlicnurruncr

Crond.watcr
Grond,wrtcr

Vluchtigc organischc vcóindingcn: GC . hrrgc&Tnp Pro Analysc methodc

N{indcr vluchtigc org.vcóindingcnl GC - Ertnctic Pm Analysc mcthodc

ó. Anorcanische verhindin ên ntl hemi sche nnr I vses

wol29lO25l
w0r29/0251

a
a

\{ a tc riaa I Tlpc vcrrichting (Afgclcidc) ondcrzocksmcthodc cnlof

intcrn rc lircnticnufiuncr

Grond.wercr
Grond.wrtcr
Gmnd.wetcr
Crond.wrtcr
W.tcr
Grond.wrtcr
Grood.wrtcr
Grond.wrtcr
Grond.wr(cr
Grond.rvrtcr
Grond.wetcr
Grond.wrtcr
Grond,wrtcr

Zuurgrrad (pl{)
Gclcidingwccmogcn (EC)

Chcmisch zuuctofvcórvik (CZD
Stilstot volgcns Kjcldrhl
Biochcmi:ch anurrtotvcóruik (BZV5)

Ammonium (Nl{.í-1.0
Nitrict (NO3-l'0
Chloridc
Forfret : tourl/ortÀo (t'tC4-P)

Sulíeet: totarl/oplorberr
Sulfidc: vrij
Chroom 1VI)
Uzcr (lt)

NEN 5750/NEN 64I I

NEN 5?49/NEN 64 I 2

NEN ó633

NEN 664 l/NEN 648 t/NEN 6472

NEN 6631

NEN 644óINEN 6472
NEN 6474

NEN 6588/NEN 6634

NEN ó66ZNEN 6479

NEN 65EE

Pro Anrty:c mcthodc

NEN 6485
o-NEN 6482

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

7. Bodemkundiqe analvses en uitlooaonderzoek

IÍatcriaal Typc vcrichting (Afgclcidc) ondcrzockrmcthodc cnloí

intcrn rcfcrenticnununcr

Grond.wrtcr
Grond.wercr
Grood
Crond
Crond

Drogc-rtotgchaltc
Glocircst
Orgrnirhc rtof
Korrtlgroottc (zcc faulysc/scdimcnutic)
Schud- cn uitloogprocvcn

NEN 5747/NEN 6ó20
NEN 6620

NEN 5754
oNEN 5753ÀÍEN 5104

o-NEN ?340,?3 41,7347 & 7345

a
a
a
a

.)
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4) Toctsingskadcr mct strccf- en intcrvcntiovaarden

a





Bijlagc 4

Toctsingskadcr nrct streef- en intcrvcntiovaardcn

Dc anall'scrcsulÍltÍcrt zi.in gctoctst iu:nr dc toctsingstabcl va1 dc notitic Inlcrttctt(icv,aarclcn
Rodcntsaficrirrg (Karttcrstukkcn ll lgg3/g4, 22'127, nrs -5 cn 7) alsnrcdc da Circulairc intcrttctt-
licwaardcn hodcntsancring, 9 nrci lgg4. lrr dczc toctsingstabcl ziin ccn trvcctal indicaticvc
tvaardcn gcgcvcll voor dc bcoordcling r,p dc corrccrrtratic-nivcau's Van dc vcrscfuillcnde stoffcn
in dc bodcrn:

S: strccfrvaardc (vcrgclijkba.rr nrct dc oude rcfcrcnticrvaardc: hct uitcindc-
liik Íc bcrcikcn krvalitcitsnivcau van dc bodcm);

L irrtcn'cttticrvaardc (conccntra(icnivcau rviurrbovcn cmstigc vcnnindcring optrccdt van
dc functionclc cigcnschallpcn dic dc bodcnr hccft voor nlcns,
plant of dicr).

Voor dc irrtcncntiqvaardc gcldt dat dczc:
- zowcl hunraan- als ccotoxicologisch ondcrbourvd is;
- nict allccn gcbasccrd is op ccn bcschourving van dc aard en de concrntratic van

vcrontrcirtigcndc stoffcn (dic ccn indruk gcvcn van dc matc van vcrontreiniging en
cffbctcn daarvan) ma.er ook van dc lokalc vcrontrcinigingssituatic, dic van bclang is voor
dc nratc cn mogclijkhcid tot vcrsprciding of contact;

- gcrclatccrd is aan ccn ruimtclijkc scha.rl; om van oycrscftrijding van dc rva"rrdcn, en dus
van ccn gcval van cmstigc bodcmvcrontrciniging tc sprckcn, dicnt de gcmiddcldc
conccntratic van mininraal 25 mr grond cn/of 100 m3 grondwatcr hogcr tc zijn dan dczc
waardcn;

- aflrankclijk is van hct bodcnrtl'pc; dczc u'aardcn zijn gckoppcld a.ur hct organisch íof-
cn lutumgchdtc van dc bodcnr zoals vastgclcgd in dc zogcna.:mdc bodcm-typecorrcctic-
formulc;

- voor grond./scdimcnt cn grondrvatcr op elkaar is afgcícmd

Indicn sprakc is van ecn ernstig gcval van bodcmvcrontrciniging, dient in.een nadcr ondcrzock
ondcr andcrc bcpaald tc wordcn of dc a,anpali van dc bodcrnvcrontreiniging uÍgcnt is. Hicóij
zijn dc actuclc, op dc plaats van dc vcrontrciniging voorkomendc, risico's voor menscn cn
ecos)'stcnlcn, alsmcdc dc vcrsprcidingsrisico's bcpaicnd. Dez* hangcn stcrk samcn mct hct
gcbruik van dc locatic.

Op basis van dc bcpaaldc gchaltcn lutum en organische stof zijn dc streeÊ en intcrventiewaardcn
bcrckcnd. Dczc zijn wecrgegcven in bijgcvocgde tabcllcn.

Opgcmcrkt rvordt dat voor dc somparamctcr EOX (extrahccrbarc organohalogccn vcóindingcn)
gcen toctsingscritcria voorhandcn is. Dit is doclbnvust gcdaan omdat dcze parameter slcchts ecn
indicatic gccft ovcr dc aanrvczighcid \/an bcstrijdingsmiddclcn en vcrgclijkbarc stoffcn en
daarom ccn triggcrfunctic vcnult Bij dc bcoordcling voor EOX rvordt gckckcn naar dc oudc
richtrvaardcn.





Voor hct critcrium nadcr ondcrzock (NO) gcldt hct volgendc:
)

NO = interyentíattaarde + streefwaarde

2

lndiclr dczc rva^rrdc (critcriunr No) rvordt ovcrschrcdcn, is ccn nader ondcrzock noodzakclijk.

Confonrt dc toctsingstabcl rvordt, onr dc nlatc van vcrontrciniging aan tc gcvcn, in dc conclusics
cn aanbcvclingcn dc volgcndc tcrminologic gcbruikt:
- ttict vcrorrtrcinigd : conccntratic < slrcsfivaardc cn/of dctcctiegrcns
- licht vcrontrcinigd : conccntntic > strccfivaardc maar < critcrium nadcr

ondczock
- rrratig vcrontrcinigd : corrcclrtratic > critcrium NO ma.rr S intcrvcntiqvaarde
- stcrk vcrontrcinigd : conccntntic > intcrvcnticrvaardc; cr is nrogclijk sprakc van

ccn crnstig gcval van bodcmvcrontrciniging
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milieu onderzoek

Alliance B.V.
T.a.v. de heer S. van Oort
Postbus 2126
5500 BC Veldhoven

Contactpersoon:

De heer ing. N.B.J. Lurvink

Ondeniverp:

Herbemonstering en analyse grondwater
Locatie: Sondervick 93 te Veldhoven

Tukkers milieu ondezoek bv
Postbus 404

4200 AK Gorinchem

tel:0183 625757

fax: 0183 621480

Ons kenmerk:

GORyCD2004tO231 t4060 1 30

Gorinchem,

15 maart29}4

,|

Geachte heer Van Oort,

Hierbij ontvangt u de onderzoeksresultaten van aanvullend onderzoek naar de
grondwaterkwaliteit op uw perceel Sondervick 93 te Veldhoven.

ln het kader van de voorschriften in de geldende milieuvergunning is in
november 2003 door Tukkers milieu onderzoek een grondwatermonitoring
uitgevoerd (4 december 2003, kenmerk GORyCD2003/1 598/3060770).
Doelvan de periodieke monitoring van de grondwaterkwaliteit is vast te stellen
of de Wm-plichtige activiteiten (op- en overslag van gewasbeschermings- en
bestrijdingsmiddelen) aanleiding hebben gegeven tot additionele
bodemverontreinig ing.

Uit de analyseresultaten bleek dat in het grondwater ter plaatse van peilbuizen
002 en 004 een sterke verontreiniging met de som ftalaten is aangetroffen.
Deze sterke verontreiniging werd veroorzaak door verhoging van de
afzonderlijke parameter di-isobutylftalaat. De betreffende peilbuizen zijn
grondwaterstroomafwaarts van de opslag van bestrijdings- en
gewasbeschermi ngsmiddelen gesitueerd.

Teneinde de aanwezigheid van ftalaten te verifiëren en mogelijke fouten in
bemonstering en/of analyses uit te sluiten, is geadviseerd een herbemonstering
van peilbuis 002 en 004 en de analyse van het grondwater op ftalaten (7) te
laten verrichten. Dit advies is tevens door het bevoegd gezag als verplichting
opgelegd.

Herbemonstering
De herbemonstering van peilbuizen 002 en 004 heeft plaatsgevonden op 04
maart 2OO4.ln onderstaande tabel zijn, naast het filtertraject van de peilbuizen,
ook de gemeten waarden van de pH, de EC en de grondwaterstand
weergegeven. De gemeten waarden gelden op het moment van het
bemonsteren van het grondwater.

N EG K o EM
GEM

I

3 I |,iiAtï iii4

ffi Tukkers milieu ondezoek bv KvK 30088882
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tabel 1 resultaten veldmeti rondwater

Peilbuis Zuurgraad (pH)

Aan het grondwater zijn zintuiglijk geen kenmerken waargenomen die duiden op
de aanwezigheid van verontreinigingen. De gemeten pH is opvallend laag. Een
oorzaak hiervoor is op basis van de over bekende gegevens niet aan te duiden.

Analyseresultaten
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage. uit de toetsing van de
resultaten aan de streef- en interventiewaarden uit de Wet bodembescherming
blijkt dat elk van de 7 afzonderlijke ftalaten in een concentratie beneden de
detectiegrens voorkomt. De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in
bijlage 2. Gesteld kan worden dat geen sprake is van verontreiniging van het
grondwater met ftalaten.

Wijvertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met groet,
Tu mil erzoek bv

.8.J. Lurvink
ectmedewerker

Bijlagen: 1. Analysecertificaat
2. Getoetste analyseresultaten

004

Filterstelling
(m-mv)

Grondwaterstand
(m-mv)

Geleidbaarheid
(EG us/cm)

4,9 - 5.9 2,98 330
4.9 - 5.9 3,09 664

4060130 - Sondervick 93 te Veldhoven 2
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flnolyseceÉificoqt

Uw projectnummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer
Dotum monsternome
Monsternemer

40ó0130
Sondervick 93 te Veldhoven
40ó0 I 30
04-05-2004
UDM

Certif icootnummeÍ
Stortdotum
Ropportogedotum
Bijloge
Pog ino

200401ó552
05-03-2004
Lt-O3-2OO1/O8234
fl'C
t/t

Rnqlyse

Ftoloten
D imethylf toloot
Diethylf toloot
Di-isobutylftoloq t
D ibutylfto loot
Butylbenzylfto loot
Bis(ethylhexyl)f tqloo t
D i-n-octylftolcot
Ftoloten (som)

Eenheid t

<o.2
<0. 5

<3

<5

<0. s

<3

<0.5

2

ltg/L
lrg/L
lrg/L
ltg/L
pg/L
yg/L

vg/L
vg/L

<0.2

<0. s

<5

<5

<0.5
<3

<0.5

Nr. I'lonstelomschrijving
002
004

Ênolytico Xilieu B.v,

Gildeweg 44-4ó

finolytico-nn
L

2

1590858
1590859

f,ccoord
Pr. coórd.

qw

q: door RvÊ geoccrediteerde verrichting
Êi nP04 geoccrediteerde veírichting

Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

Tê1. +31 (0)34 242 ó3 O0

Fox +31 (0)34 242 ó3 99
r-moil inf o@onolytico.com
Site www.cnolytico,com

nBN AMR0 54 85 74 45ó
VÁT/BTW No.

,lnolyiico l'lilieu B.V. is Lsu t0Ol: 2000.1i-r:citiiicr:;,r,i',,, rr.,..,r
RQfi erl erkÈnd door hei VIooIlie íjc!/.r i iU /fir l ur ,1it1r,iirit i,,- r

lliusselse Gewest (ilIi.l), lrrt \Y0ulse GÈe/.:5t (i)r:,illli: u/;!r).rrl
doot de ovctlrcde rl von l'ronl(rijl: (l.rtD0).i., Lil-.Jilib.rr! {tii:./)

3771 NB BoÍneveld
P.0. Box 459
3770 Ê1" BoÍneveld NI KvK No. 09088ó23
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Bijloge (n) met deelmonsterinformotie behorende bij onolysecertificoot 2oo4o1ós52

Ênolytico-nr. Boornr Deelmonst€Í Von Tot

Pogino 1/1

Balcode
0ó003ó4 80ó

MonsteÍomschrijving

0021 590858

1 590859

Êndlytico Íilieu LV,
cildeweg 44-4ó
3771 NB Bornevêld
P.0. Box 459
3770 AL Eorneveld NL

Tel. +31 (O)X4 242 ó3 00 ABN nMRo 54 85 74 456
Fox +31 (0)34 212 63 99 VÊT/BÍW No.

E-moil info@onolytíco.com Nr 0078,5ó.533.809
Sitê www.qnolytico,com KvK No. 09088ó23

0ó003ó4810 004

Ílnolytico Milicu U.V. ls 1S0 9001:2tO0 giLsrriii,-,,i,r.;eL. it,-,
nQn en etl(eíid door het Vloonr:e 6cíc5t ír)vilrt !r. t,Íi!rrtill. r...,
Bruss€lse Cevi e5t (8{ll), het vlool!e GEwcsi. r.r'itiir. orr,, 1,,
door de overhecierr vun r,;orrllrijk (l,tiDD, el i-ri:cr,l,rrrg {tii!l
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Bijloge (c) met methodeverwijzingen behorende bij onolyseceÉificqot 2oo4O1óSs2

Pogino 1,/1

finolyse
Ftoloten

Gildeweg 44-4ó
3771 NB Eorneveld
P.0. Box 459
3770 AL Borneveld NL

Tel. .r31 <O>34 242 ó3 00 ÊBN ÊMRo s4 g5 74 456
Fox +31 (0)34 242 63 99 VÊT/BTW No.
t-moil info@anql',tico.com Nt 0078.3ó.533.809
Site www.onolytico.com KvK No. 09088ó23

Referentiemethode
Eigen methode

llnolytico Milieu U.v. rs I50 tO01: ?000 !'ccrtiii,cr,'.1 ri(){)r rJ.r,.
itQH eÍr erl(er)d door li.:t VIuonl5c Gv!,,cst i0'/ti!j.jr nr,l,.,It-,. rL,L

urusselse Cewest (blhl), lret VJu.,ise Gc,,y!jr (tl{;iii{r {}rLll r..
rloor de overhederr vol l rollirijl< (i'lËDl)) ea Lrr.terlliu,q ii,rÈVi

Hethode
wó352

Techniek
GC-MS

Nodere informotie oveÍ de toegeposte onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid staon
vermeld in ons overzicht "Specificoties onolysemethoden", versiejonuori 2004

Rnqlytico líilieu B.V



Tabel 1/2 Toetswaarden Toetswaarden
Uw pro.iectnummer: Sondervick 93 te Veldhoven
Oprnerking 4060130
Opdrachtdatum: 05-03-2004
Datum monstername: 04-03-2004
Monsternemer: UDM
Monsteromschriiving: 002
Certifïcaatnr 2004016552
Materiaal: Water

S-
waarde

(s+D/2-
waarde waardeEenheid 1590858

Diethylftalaat
Di-isobutylftalaat
Di-n-butylftalaat
Butylbenzylftalaat
Bisethylhexylftalaat
Di-n-octylftalaat

vglL
pglL
p.glL

VE/L
VgIL
VgIL

<0
<3
<3
<0
<3
<0

0.5 2.8

.5

5

5

5

D

Ftalaten som

niet getoetst.
<= st.reefwaarde

> (S+ï) /2 waarde
> ïnterventiewaarde

Blanco:

r_590858:
ls90859:

002
004

*
**
***

Pagina 1



Tabel 212 T oetswaarden Toetswaarden
Uw proiectnummer: Sondervick 93 te Veldhoven
Opmerking 4060130
Opdrachtdatum: 05-03-2004
Datum monstername: 04-03-2004
Monsternemer: UDM
Monsteromschriiving: 004
Certificaatnr 2004016552
Materiaal: 'Water

(s+r)/2-
waarde

I-
waardeAnalyse

S-
waardeEenheid 1590859

Diethylftalaat
Di-isobutylftalaat
Di-n-butylftalaat
Butylbenzylftalaat
Bisethylhexylftalaat
Di-n-octylftalaat

tLg/L
pElL
$glL
FEIL
pglL
pglL
tLglL

<0.5
<3
<3
<0.5
<3
<0.5

0.5 2.8

t

5Ftalaten

l_590858:
1590859:

002
004

Blanco: nieL getoetst
<= streefwaarde
> sLreefwaarde
> (S+I) /2 waarde
> fnLervent.iewaarde

*
**
***

l

Pagina 1
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B,ll,
milieukundig bodemonderzoek en milieumanagement

kantooradres : Kreitenmolenstraat 59-02
5071 BB Udenhout

: Postbus 123
5070 AC Udenhout

:013-5114470
: 013-5114606
: info@udm.nl
: www.udm,nl
: 24385492
: 48,85,92.887
: NL 8150.57.593.8,01

postadres

teleÍoon
telefax
e-mail adres
internet adres
k.v.k, Rotterdam
abn-amro bank
biw nummer

Alliance b.v.

t.a.v. de heer S. van Oort
Postbus 2i26
5500 BC Veldhoven

uw brief d.d.

uw kenmerk

betreft

: - datum : 2l februari 2006

: - ons kenmerk : udm/mha/pjv/05.02.0878.801

behandeld door : R. Ars
: briefrapportage grondwatermonitoring 2005 locatie Sondervick 93 te Veldhoven

Geachte heer Van Oort,

Als afsluiting van onze opdracht ontvangt u hierbij de rapportage van de grondwatermonitoringsronde
2006 op het perceel gelegen aan de Sondervick 93 te Veldhoven.

Aanleiding en doel
Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorschriften in de geldende vergunning in het kader van de
Wet Milieubeheer (Wm)
Het onderzoek is bedoeld om de toestand van de bodem (grondwater) ter plaatse van de Wm-plichtige
activiteiten vast te stellen door middel van een monitorringonderzoek. Zokan worden vastgesteld of
de Wm-plichtige activiteiten aanleiding hebben gegeven tot additionele bodemverontreiniging.

Terreinbeschrijving
De onderzoekslocatie is in gebruik als opslag en verkoop van zaden en gewasbeschermingsmiddelen
(voorheen de firma Koppens). De oppervlakte van het onderzoeksterrein bedraagt circa2.700 m2..

Er is een opslagloods aanwezig en een winkel c.q. kantoor. Ter plaatse van de opslagloods is een
vloeistofdichte vloer aanwezig. Opslag van gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen vindt plaats

I zowel.in de opslagloods evenals in het kantoor- cq. winkelgebouw. Tevens was in het verleden op de
locatie een bovengrondse dieseltank (3.000 liter) in een lekbak met aftankplaats aanwezig.

Naar aanleiding van een bodemonderzoek in het kader van de BSB, is in 1997 door Tukkers mjlieu
onderzoek een aanvullend onderzoek verricht (l I maart 1997, kenmerk HER/9711216/620486DK).
Tijdens dit onderzoek zijn vier peilbuizen geplaatst, met een filterstelling van 5,0 tot 6,0 m-mv. (nrs.
001 ím 004). Peilbuis 001 was stroomafwaarts gesitueerd van de brandstoftank, peilbuis 002 stond
stroomafwaarts van de opslagloods. Peilbuis 003 stond naast de opslagloods en peilbuis 004 was
stroomafwaarts van de opslag ter plaatse van de winkel c.q. kantooi gesitueerd. In het grondwater
werd enkel ter plaatse van peilbuis 002 dichloorbenzonitril waargenomen. Voor dichloorbenzonihil
zijn geen toetsingswaarden.

Tijdens de grondwatermonitoring in 2001 zijnin overleg met de gemeente Veldhoven de peilbuizen
002 en 004 bemonsterd. De brandstoftank inclusief aftankplaats was inmiddels verdwenen. Gezien de
peilbuizen 002 en 004 skoomafwaarts zijn gesitueerd volstaan ze om de grondwaterkwaliteit van de
opslagplaatsen te controleren.
Het grondwater uit beide peilbuizen bleek licht verontreinigd te zijn met benzeèn, xylenen en
naftaleen (Tul,rkers milieu onderzoek, 23 mei 2001, kenmerk HER/CD200L/90/2135070).

kiwa kiwa
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Trjdurs de grondwatermonitoring in 2003 ("rapportage grondwatermonitoring 2003 Locatie:
Sondervick 93 te Veldhoven" d.d. 4 december 2003 rapportnr.GOR/CD20O3/L568/3060770) zijn de
peilbuizen 002 en 004 bemonsterd. Het grondwater uit beide peilbuizen bleek sterk veronfteinigd te
zijn met ftalaten. In maart 2004 ("Herbemonstering en analyse grondwater Locatie: Sondervick Ó3 te
Veldhoven"rapportnr. GOR/CD2O04/023L/4060130) heeft een herbemonstering plaatsgevonden. De
eerder aangetroffen sterke verontreiniging met ftalaten is hierbij niet meer aangetoónd.

Uitvoering watermonstername
Op 16 en 17 januari 2006 zijn peilbuizen 002 en 004 op de onderzoekslocatie bemonsterd. Voordat de
grondwatermonsters zijn genomen zijn de peilbuizen goed doorgepompt. De monstername is
uitgevoerd conform NEN 5744. Aan het grondwater zijn zintuighjk geen kenmerken waargenomen die
duiden op de aanwe zigheid van verontreinigingen.

Analyses
De grondwatermonsters zijn door het STERLAB geaccrediteerde laboratorium van Analytico
onderzocht. Op dE grondwatermonsters van peilbuizen 002 en 004 is een GC^4S
multicomponentenanalyse uitgevoerd. Deze onderzoekstrategie is in 2001 en 2003 na overleg met de
MDRE (Milieudienst Regio Eindhoven, de heer van Aerle) gevolgd. In totaal zijn 210 vluchtige en
minder vluchtige koolwaterstoffen (waaronder OCB's, PCB's, aromaten, fenolen, PAK en minerale
olie) geanalyseerd.

Resultaten
In bijlage 3 zijn de originele analysecertiÍicaten van het grondwater opgenomen. Het toetsingskader is
weergegeven in bijlage 4.

In tabel I is een overzicht weergegeven van de verhoogde gehalten in het grondwater van peilbuizen
002 en 004 in vergelijking met de monitoringen uit de voorgaande jaren.

Tabel 1: V resultaten 002 en 004

n.g. = niet geanalyseerd

= kleiner dan detectielimiet

= > streefwaarde

= > 'tussenwaarde'

= > interventiewaarde

S= streefwaarde

T= tussenwaarde

I= interventiewaarde

kiwa kiwa
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parameter 2003 2004 2006 s T I
Peilbuis nummer 002 004 002 004 002 004
atrazin 0,22* n.g. n.g. 1,9 * 0,002 7s 150
slmazln 4.4 n.g. n.g. 3.6
di-isobutylftalaat 8 7

ftalaten (som) g*** 7d(*'1. 0,5 2,8 5

2,4/2,5 dichloorfenol 0,02 0,02 n.g n.g.

dichloorfenolen (som) 0,03 0,03 n.g n.s. 0,2 15 30
diazinon n.g. n.g. 0,08
bifenyl 0.03 0,05 n.g. n.g.

dichloormethaan n.g. n.g. n.g. n.g 0,8* 0,01 500 1000
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Conclusie
Ten opzichte van de voorgaande monitoringen van het grondwater ter plaatse van peilbuis 002 en 004
zl{'n de parameters atrazin (002), simazin (002) en dichloorfenolen (004) stabiel. De parameters
diazinon (002) en dichloormethaan (004) zijn verhoogd. Deze parameters zijn niet eerder aangetoond
respectievelijk geanalyseerd. De overige geanalyseerde parameters zijn niet verhoogd ten opzichte van
de detectielimiet.

Geconcludeerd kan worden dat de grondwaterkwaliteit niet negatief wordt beihvloed door de opslag
van bestrij dingsmiddelen.

b.v

.J.Q. van Zon

Bijlagen:
1 Locatiekaart
2 Situatietekening
3 Analysecerlificaten
4 Toetsingskader
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Toelichting memo

Op 16 en t7 januari 2OO6 zijn de bestaande peilbuizen 002 en 004, geplaatst op het
terrein van Alliance B.V. aan de Sondervick 93 in veldhoven, bemonsterd door UDM
midden B.V. Op grond van voorschrift 6.2.1 uit de vigerende milieuvergunning moet
het grondwater elk jaar worden onderzocht.

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de resultaten van de
g rondwatermon itori n g 2006.

Tabel: Resultaten rondwatermon itorin

Conclusie
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 002 is licht verontreinigd (> streefwaarde)
met atrazin. Ter plaate van peilbuis 004 is het grondwater licht verontreinigd (>
streefwaarde) met dichloormethaan. Ten opzichte van de voorgaande monitoringen
van het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 002 en 004 zijn de parameters
atrazin, simazin en dichloorfenolen stabiel,

Uit onderzoek blijkt dat de grondwaterkwaliteit niet negatief wordt beïnvloed door de
opslag van bestrijdingsmiddelen.

Parameter s T I
Peilbuisnr. oo2 o04
atrazi n 1,9x 0,002 75 150
simazin 3.6
di-isobutvlftalaat
ftalaten (som) 0,5 2,8 5
2,4/2,5 dichloorfenol
dichloorfenolen (som) 0,2 15 30
diazinon 0.08
bifenvl
dichloormethaan 0,Bx 0,01 500 1000
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Inleiding

Dit betre  een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de loca e
op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in
het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

 

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er
dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u
onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000
gecer ficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecer ficeerd bureau
worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

 

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de loca es met
een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn a oms g uit oude bestanden
en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel.
Deze historische informa e zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van loca es
met de meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek hee
plaatsgevonden, hee  inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd,
is met behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan
gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informa e aanwezig is dan wordt
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deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

Overzicht loca egegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de historische
bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de
loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele verontreinigingen en de
vervolgac e aangeven.

Overzicht onderzoeken

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals deze in het bis
bekend zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.

Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25 meter rond
de loca e.
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Loca e: Antwerpsebaan ong.

Loca e
Adres Antwerpsebaan 5505JG VELDHOVEN
Loca ecode AA086107145
Loca enaam Antwerpsebaan ong.
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107145

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-1997 Antwerpsebaan Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 8

Loca e
Adres Eindhovensebaan 8 5505JB VELDHOVEN
Loca ecode AA086107266
Loca enaam Eindhovensebaan 8
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086100762

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-1998 Verkennend onderzoek NVN
5740 Hendriksen Gemeente

01-01-1999 Verkennend onderzoek NVN
5740 A. van Hoof Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

hbo-tank
(ondergronds) 9999 9999 Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 107 (Bouwbedrijf Baken)

Loca e
Adres Sondervick 107 5506RA VELDHOVEN
Loca ecode AA086107560
Loca enaam Sondervick 107 (Bouwbedrijf Baken)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107560

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-2002
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Bouwbedrijf
Baken BV

De
Bodemonderzoeker Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 127

Loca e
Adres Sondervick 127 VELDHOVEN
Loca ecode AA086107561
Loca enaam Sondervick 127
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107561

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-2002 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Dhr. van
Oorschot Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick ong.

Loca e
Adres Sondervick 5505NA VELDHOVEN
Loca ecode AA086107563
Loca enaam Sondervick ong.
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107563

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Bouwstoffenbesluit Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-2002 Bouwstoffenbesluit Gemeente
Veldhoven Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan ong. (C3103)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107637
Loca enaam Eindhovensebaan ong. (C3103)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107637

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Onverdacht/Niet
verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

06-03-2006
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan ong.
sec e C num. 3103 SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan ong. (G 3738)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107685
Loca enaam Eindhovensebaan ong. (G 3738)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107685

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

11-01-2006
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan
ong. (G 3738)

Lankelma
Geotechniek
Zuid B.V.

Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan
(Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107699
Loca enaam Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107699

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Onverdacht/Niet
verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

28-12-2005
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan
(Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107701
Loca enaam Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107701

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Poten eel Erns g
Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

28-12-2005
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

12-01-2006 Avr (aanvullend
rapport)

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan
(Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107704
Loca enaam Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107704

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Niet erns g, licht tot ma g
verontreinigd

Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

28-12-2005
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

12-01-2006 Avr (aanvullend
rapport)

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

brandsto ank
(ondergronds) 9999 1992 Niet van

toepassing
Per
defini e Onbekend Nee Onbekend
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brandsto ank
(ondergronds) 9999 1993 Niet van

toepassing
Per
defini e Onbekend Nee Onbekend

brandsto ank
(ondergronds) 9999 9999 Niet van

toepassing
Per
defini e Nee Nee Onbekend

hbo-tank
(ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend

hbo-tank
(ondergronds) 9999 9999 Niet van

toepassing
Per
defini e Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Boswegje ong. (G303-G293)

Loca e
Adres Boswegje VELDHOVEN
Loca ecode AA086107707
Loca enaam Boswegje ong. (G303-G293)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107707

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

08-12-2005 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Boswegje ong. (G
303 (en G 293)) SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Boswegje ong. (C3737-G297)

Loca e
Adres Boswegje VELDHOVEN
Loca ecode AA086107741
Loca enaam Boswegje ong. (C3737-G297)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107741

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

24-11-2005 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Boswegje ong.
(C3737, G 297) SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam ong. (C 3224, 3389)

Loca e
Adres Roskam VELDHOVEN
Loca ecode AA086107769
Loca enaam Roskam ong. (C 3224, 3389)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107769

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

07-10-2004
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Roskam ong.
(C 3224, 3389)

Zeeuws-
Vlaanderen B.V. Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Boswegje ong. (G309)

Loca e
Adres Boswegje VELDHOVEN
Loca ecode AA086107798
Loca enaam Boswegje ong. (G309)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107798

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Onverdacht/Niet
verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

26-09-2008 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Boswegje ong.
(G 309)

Van Vleuten
Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan C 3524

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107912
Loca enaam Eindhovensebaan C 3524
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107912

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

Eindhovensebaan C
3524 Gemeente

31-07-2011
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan
C3524

Van
Vleuten
Consult

adressen
bodem
digitaal

Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Antwerpsebaan 2

Loca e
Adres Antwerpsebaan 2 5505JG VELDHOVEN
Loca ecode AA086107916
Loca enaam Antwerpsebaan 2
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086100479

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

12-09-2011
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Antwerpsebaan 2 te
Veldhoven

Van
Vleuten
Consult

Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

hbo-tank
(ondergronds) 9999 9999 Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 11

Loca e
Adres Eindhovensebaan 11 5505JA VELDHOVEN
Loca ecode AA086107933
Loca enaam Eindhovensebaan 11
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107933

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

28-11-2011
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Eindhovensebaan
11

Van
Vleuten
Consult

Gemeente

De aangetroffen gehalten
geven geen aanleiding
tot verdere ac e. De
bodemkwaliteit vormt
geen belemmering voor
transac es en levert
geen belemmeringen op
voor toekoms ge
ontwikkelingen op het
perceel.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar
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Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan ong. (C3738)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086108005
Loca enaam Eindhovensebaan ong. (C3738)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086108005

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Onverdacht/Niet
verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

03-09-2009
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan
ong. (C3738)

Van
Vleuten
Consult

Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 101-103

Loca e
Adres Sondervick 101 5505NC Veldhoven
Loca ecode AA086108023
Loca enaam Sondervick 101-103
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086108023

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

13-01-2020
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Sondervick te
Veldhoven

Tri um
Advies B.V. Onbekend Gemeente

Veldhoven

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 30

Loca e
Adres Eindhovensebaan 30 5505JB VELDHOVEN
Loca ecode AA086100128
Loca enaam Eindhovensebaan 30
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086100763

Status
Vervolg WBB

Uitvoeren historisch
onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

hbo-tank
(ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 105

Loca e
Adres Sondervick 105 5506RA VELDHOVEN
Loca ecode AA086100690
Loca enaam Sondervick 105
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086100850

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Poten eel Erns g
Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

benzine-service-sta on 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
benzinetank
(ondergronds) 1966 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

 

Pagina 45 van 53 - 01-05-2020



Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Antwerpsebaan 4

Loca e
Adres Antwerpsebaan 4 5505JG VELDHOVEN
Loca ecode AA086100820
Loca enaam Antwerpsebaan 4
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086100480

Status
Vervolg WBB Opstellen SP Beoordeling Erns g, geen spoed
Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking Erns g, geen spoed
Status besluiten Erns g, geen spoed Status asbest Niet onderzocht
Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

19-11-1999 Nul- of
eindsitua eonderzoek Antwerpsebaan 4 Agro

milieu Provincie

18-05-2005 Avr (aanvullend
rapport)

herbemonstering
grondwater

Agro
milieu BWKH Gemeente

24-03-2007 Nader onderzoek Antwerpsebaan 4 Agro
milieu BWKH Gemeente

13-07-2007 Nader onderzoek Antwerpsebaan 4 Agro
milieu BWKH Gemeente

21-03-2008 Avr (aanvullend
rapport)

aanvullend
grondwateronderzoek

Agro
milieu Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht
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bestrijdingsmiddelenopslagplaats 9999 9999 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Onbekend

bloemenkwekerij 1976 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

brandsto ank (bovengronds) 1986 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Onbekend

dieseltank (bovengronds) 1970 1980 Niet van
toepassing

Per
defini e >S Ja

dieseltank (bovengronds) 1990 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e >S Ja

groentenkwekerij 9999 9999 Nee Ja Onbekend Onbekend
hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

kunstmestbewerkingsinrich ng 1986 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e >T Nee

onverdachte ac viteit 1976 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend
rozenkwekerij 1986 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grondwater I 300 300

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

05-09-2007 Aanv. info gewenst /opschorten 1325915 Defini ef
25-02-2008 Aanv. info gewenst /opschorten 1374062 Defini ef
14-05-2008 beschikking erns g, geen spoed 1417193 en 1432985 Defini ef

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inscha ng
van de situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben
plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele kwaliteit van
grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord – Brabant zijn niet aansprakelijk  voor
enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de
kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat
u als makelaar, eigenaar, toekoms g eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een
vergaande onderzoeksplicht hee  als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de
aanwezigheid van ondergrondse brandsto anks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te
dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

 

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al hee  er op een loca e eerder  bodemonderzoek
plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige
informa e kan verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsitua e. Op basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt een
opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet verontreinigd,
een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen
hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als het ware verdacht met
betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge verontreiniging
risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is maar er is
geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is
van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen
gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in
meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e (risico"e;s) niet zijn
vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking
vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het
ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie
bevoegd gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op
grond van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is
vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een (aanvullend)
Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek
en het opstellen van een Saneringsplan.
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Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden
ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als doel
verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging terug te
dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die door de
provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook
deze ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en
omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het
kadaster wordt een aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende ac viteiten. De
loca e is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te bezoeken
is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek
zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen.
(OO = oriënterend onderzoek, NVN = indica ef bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm
en NEN =verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd hee  wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van bedrijven op een loca e die poten eel
bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of
zich bij een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst
en de urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding
van een sanering.
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Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e hiervan
gee  aan of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven ewaarde

 

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en
de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem
aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van
schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde
of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging.
Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een
ma ge bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van
nader bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interven es)
noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interven ewaarde wordt overschreden, is sprake
van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s voor de
volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgen e c.q.
spoedeisendheid van het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks),
tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde  gesaneerde ondergrondse tanks
voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks
konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsins tuut voor Waterleidingsar kelen) erkende
bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was).
Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een
eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Inleiding

Dit betre  een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de loca e op de
eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het bis
bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

 

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan ook
geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren
dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecer ficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken
die uitgevoerd zijn door een gecer ficeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

 

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de loca es met een
risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn a oms g uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informa e zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse
die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van loca es met de
meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek hee
plaatsgevonden, hee  inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd, is met
behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens over de
bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informa e aanwezig is dan wordt deze getoond in de
onderstaande volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

Overzicht loca egegevens
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Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel gekeken of
er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is, dan wordt deze getoond onder het
hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de historische
bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de
loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele verontreinigingen en de vervolgac e
aangeven.

Overzicht onderzoeken

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn uitgevoerd weergeven,
zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals deze in het bis bekend
zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.

Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
loca e.
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Loca e: Antwerpsebaan ong.

Loca e
Adres Antwerpsebaan 5505JG VELDHOVEN
Loca ecode AA086107145
Loca enaam Antwerpsebaan ong.
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107145

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-1997 Antwerpsebaan Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

 

Pagina 6 van 90 - 01-05-2020



Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 8

Loca e
Adres Eindhovensebaan 8 5505JB VELDHOVEN
Loca ecode AA086107266
Loca enaam Eindhovensebaan 8
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100762

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-1998 Verkennend onderzoek NVN 5740 Hendriksen Gemeente
01-01-1999 Verkennend onderzoek NVN 5740 A. van Hoof Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 32

Loca e
Adres Roskam 32 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086107528
Loca enaam Roskam 32
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086101262

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-1996 Verkennend onderzoek NVN
5740

B. Smits-
Lamers Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

brandsto ank (bovengronds) 1979 9999 Nee Nee Nee
brandsto ank (ondergronds) 1979 9999 Nee Nee Nee
onverdachte ac viteit 1979 9999 Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 50

Loca e
Adres Roskam 50 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086107529
Loca enaam Roskam 50
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107529

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-2003 Verkennend onderzoek NEN
5740

Gemeente
Veldhoven Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

 

Pagina 12 van 90 - 01-05-2020



Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 87

Loca e
Adres Sondervick 87 5505NB VELDHOVEN
Loca ecode AA086107559
Loca enaam Sondervick 87
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107559

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-1996 Verkennend onderzoek NVN 5740 J. Dortmans Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 107 (Bouwbedrijf Baken)

Loca e
Adres Sondervick 107 5506RA VELDHOVEN
Loca ecode AA086107560
Loca enaam Sondervick 107 (Bouwbedrijf Baken)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107560

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-2002 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Bouwbedrijf
Baken BV

De
Bodemonderzoeker Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick ong.

Loca e
Adres Sondervick 5505NA VELDHOVEN
Loca ecode AA086107563
Loca enaam Sondervick ong.
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107563

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Bouwstoffenbesluit Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-2002 Bouwstoffenbesluit Gemeente Veldhoven Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan ong. (C3103)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107637
Loca enaam Eindhovensebaan ong. (C3103)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107637

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

06-03-2006 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Eindhovensebaan ong. sec e
C num. 3103 SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 15

Loca e
Adres Eindhovensebaan 15 5505JA VELDHOVEN
Loca ecode AA086107672
Loca enaam Eindhovensebaan 15
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100761

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

02-05-2006 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Eindhovensebaan
15 Bodemstaete Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 8888 Nee Ja Nee Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Schooterweg 60 (Roskam, C3821)

Loca e
Adres Roskam VELDHOVEN
Loca ecode AA086107686
Loca enaam Schooterweg 60 (Roskam, C3821)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107686

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

29-12-2005 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Schooterweg 60 + Roskam
(C3821) deel 2 SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Antwerpsebaan 8 (Keijser)

Loca e
Adres Antwerpsebaan 8 5505JG VELDHOVEN
Loca ecode AA086107689
Loca enaam Antwerpsebaan 8 (Keijser)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107689

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Niet erns g, plaatselijk sterk
verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-1997 Verkennend onderzoek
NVN 5740 H. Keijsers Milieudienst

regio Eindhoven Gemeente

01-01-1999 Nul- of
eindsitua eonderzoek H. Keijsers Gemeente

20-05-2005 Nader onderzoek Antwerpsebaan
8 Agro milieu Gemeente

28-01-2009 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Antwerpsebaan
8

Van Vleuten
Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

chemicaliënopslagplaats 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Nee Ja

dieseltank (bovengronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Nee Ja
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kunstmestbewerkingsinrich ng 9999 9999 Niet van
toepassing

Per
defini e >S Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107699
Loca enaam Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107699

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

28-12-2005
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107701
Loca enaam Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107701

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Poten eel Erns g
Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

28-12-2005
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

12-01-2006 Avr (aanvullend
rapport)

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107704
Loca enaam Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107704

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Niet erns g, licht tot ma g
verontreinigd

Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

28-12-2005
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

12-01-2006 Avr (aanvullend
rapport)

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

brandsto ank
(ondergronds) 9999 1992 Niet van

toepassing
Per
defini e Onbekend Nee Onbekend

brandsto ank
(ondergronds) 9999 1993 Niet van

toepassing
Per
defini e Onbekend Nee Onbekend

brandsto ank
(ondergronds) 9999 9999 Niet van

toepassing
Per
defini e Nee Nee Onbekend

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend
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hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Antwerpsebaan ong. (C3647)

Loca e
Adres Antwerpsebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107745
Loca enaam Antwerpsebaan ong. (C3647)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107745

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

11-01-2006
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Antwerpsebaan
ong. (C 3647)

Lankelma
Geotechniek Zuid
B.V.

Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick ong.

Loca e
Adres Sondervick VELDHOVEN
Loca ecode AA086107767
Loca enaam Sondervick ong.
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107767

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

07-10-2004 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Sondervick ong.
(C 3638)

Zeeuws-
Vlaanderen B.V. Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 30

Loca e
Adres Roskam 30 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086107790
Loca enaam Roskam 30
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107790

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

02-04-2009 Verkennend onderzoek NEN
5740

Roskam
30

Van Vleuten
Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 34

Loca e
Adres Roskam 34 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086107795
Loca enaam Roskam 34
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107795

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Niet erns g, licht tot ma g
verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

14-05-2008 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Roskam
34

Lankelma Geotechniek
Zuid B.V. Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 97

Loca e
Adres Sondervick 97 5505NC VELDHOVEN
Loca ecode AA086107879
Loca enaam Sondervick 97
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107879

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

02-07-2010 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Sondervick
97

Van Vleuten
Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan C 3524

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107912
Loca enaam Eindhovensebaan C 3524
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107912

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

Eindhovensebaan C
3524 Gemeente

31-07-2011 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Eindhovensebaan
C3524

Van Vleuten
Consult

adressen
bodem digitaal Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Antwerpsebaan 2

Loca e
Adres Antwerpsebaan 2 5505JG VELDHOVEN
Loca ecode AA086107916
Loca enaam Antwerpsebaan 2
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100479

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

12-09-2011 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Antwerpsebaan 2 te
Veldhoven

Van Vleuten
Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 11

Loca e
Adres Eindhovensebaan 11 5505JA VELDHOVEN
Loca ecode AA086107933
Loca enaam Eindhovensebaan 11
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107933

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

28-11-2011
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Eindhovensebaan
11

Van
Vleuten
Consult

Gemeente

De aangetroffen gehalten geven
geen aanleiding tot verdere
ac e. De bodemkwaliteit vormt
geen belemmering voor
transac es en levert geen
belemmeringen op voor
toekoms ge ontwikkelingen op
het perceel.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Antwerpsebaan/Roskam C 3244, 3788, 3843 (ged.)

Loca e
Adres Antwerpsebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107957
Loca enaam Antwerpsebaan/Roskam C 3244, 3788, 3843 (ged.)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107957

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

06-12-2013 Verkennend onderzoek
NEN 5740 Antwerpsebaan/Roskam tri um Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 101-103

Loca e
Adres Sondervick 101 5505NC Veldhoven
Loca ecode AA086108023
Loca enaam Sondervick 101-103
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086108023

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

13-01-2020 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Sondervick te
Veldhoven

Tri um
Advies B.V. Onbekend Gemeente

Veldhoven

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 53 van 90 - 01-05-2020



Loca e: Eindhovensebaan ong.

Loca e
Adres Eindhovensebaan Veldhoven
Loca ecode AA086108024
Loca enaam Eindhovensebaan ong.
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086108024

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

03-12-2019
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Eindhovensebaan
ong. te Veldhoven

Tri um
Advies
B.V.

Gemeente
Veldhoven

zw: - bg: - og: - gw: niet ond.
PFAS: PFOA 0,26-0,34 µg/kg d.s.,
PFOS <0,1-0,27 µg/kg d.s.,
overige PFAS <0,1 µg/kg d.s.
Alle PFAS-verbindingen zijn
lager dan de jdelijke
achtergrondwaarden.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 35 (Firma Verbiezen)

Loca e
Adres Roskam 35 5505JH VELDHOVEN
Loca ecode AA086100045
Loca enaam Roskam 35 (Firma Verbiezen)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100077

Status
Vervolg WBB Uitvoeren OO Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

24-04-2007 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Firma
Verbiezen

Mol
ingenieursbureau Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

brandsto ank (ondergronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Nee

chemische grondstoffen en
chemicaliëngroothandel 1988 1993 Nee Nee Nee Nee

container-, oplegger- en
aanhangwagenverhuurbedrijf 1988 1993 Nee Nee Nee Nee

dieseltank (bovengronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Nee

grond-, water- en
wegenbouwkundige bedrijven 1988 1993 Nee Ja Onbekend Nee

loonbedrijf t.b.v. land- en tuinbouw 9999 8888 Nee Ja Onbekend Nee
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onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Nee Nee
sloperij van bouwwerken 9999 9999 Nee Nee Nee Nee
transportbedrijf 1988 8888 Nee Ja Onbekend Nee
wegfundering/wegverharding met
puin 9999 8888 Niet van

toepassing
Per
defini e >I Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 3 (A.C. van Kasteren Transport BV)

Loca e
Adres Eindhovensebaan 3 5505JA VELDHOVEN
Loca ecode AA086100053
Loca enaam Eindhovensebaan 3 (A.C. van Kasteren Transport BV)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100200

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Poten eel Erns g
Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

grond-, water- en wegenbouwkundige
bedrijven 9999 9999 Nee Onbekend Nee

laad-, los-, op- en overslagbedrijf
(goederen) 9999 9999 Nee Onbekend Nee

landbouwmachinerepara ebedrijf 9999 9999 Nee Onbekend Nee
sloperij van bouwwerken 9999 9999 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 3 (EDC Auto's B.V.)

Loca e
Adres Eindhovensebaan 3 5505JA VELDHOVEN
Loca ecode AA086100054
Loca enaam Eindhovensebaan 3 (EDC Auto's B.V.)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100201

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

autoplaatwerkerij annex
-spuiterij 9999 9999 Nee Onbekend Nee

autorepara ebedrijf 9999 9999 Nee Onbekend Nee
onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 38 (Gebr. Smits B.V.)

Loca e
Adres Roskam 38 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086100063
Loca enaam Roskam 38 (Gebr. Smits B.V.)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100195

Status
Vervolg WBB Uitvoeren OO Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-1993 Verkennend onderzoek
NVN 5740 Gebr. Smits Gemeente

01-12-1993 Verkennend onderzoek
NVN 5740

Roskam 38 (Gebr.
Smits B.V.)

Grontmij
Milieu Provincie

01-01-2002 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Gebroeders Smits
BV Gemeente

03-05-2004 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Roskam 38 (Gebr.
Smits B.V.)

Grontmij
Milieu Provincie

13-06-2007 Nul- of
eindsitua eonderzoek Gebr. Smits Grontmij Gemeente

08-01-2009 Verkennend onderzoek
NEN 5740 Gebr. Smits Van Vleuten

Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht
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afgewerkte olietank (ondergronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e >S Ja

autowasserij 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e >S Ja

brandsto ank (bovengronds) 1978 9999 Nee Nee >S Ja

brandsto ank (ondergronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

chemicaliënopslagplaats 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

dieselpompinstalla e 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e >S Ja

grond- en putboorderijen en
bronbemalingsbedrijven 9999 9999 Nee Ja Onbekend Onbekend

landbouwmachinerepara ebedrijf 9999 8888 Nee Ja >S Ja
loonbedrijf t.b.v. land- en tuinbouw 1982 8888 Nee Ja >S Ja
machinegroothandel 9999 8888 Nee Nee Nee Onbekend
onverdachte ac viteit 1978 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend
overige bouwinstalla ebedrijven 1980 9999 Nee Nee Nee Onbekend

verfspui nrich ng (metaal) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 1

Loca e
Adres Eindhovensebaan 1 5505JA VELDHOVEN
Loca ecode AA086100444
Loca enaam Eindhovensebaan 1
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100757

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

akkerbouwproductengroothandel 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
benzinepompinstalla e 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
doe-het-zelf winkel 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
machinegroothandel 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 11

Loca e
Adres Eindhovensebaan 11 5505JA VELDHOVEN
Loca ecode AA086100445
Loca enaam Eindhovensebaan 11
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100759

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 99

Loca e
Adres Sondervick 99 5505NC VELDHOVEN
Loca ecode AA086100447
Loca enaam Sondervick 99
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100849

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Poten eel Erns g
Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

dieseltank (ondergronds) 1972 9999 Nee Nee Onbekend Nee
onverdachte ac viteit 1972 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 22

Loca e
Adres Roskam 22 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086100469
Loca enaam Roskam 22
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086101261

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

bestrijdingsmiddelen- en
landbouwchemicaliënindustrie 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

bestrijdingsmiddelenopslagplaats 1971 9999 Nee Nee Onbekend Nee
brandsto ank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
chemicaliënopslagplaats 1973 9999 Nee Nee Onbekend Nee
grondontsme ngsbedrijf 1987 9999 Nee Nee Onbekend Nee
landbouwmachineverhuurbedrijf 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 93

Loca e
Adres Sondervick 93 5505NC VELDHOVEN
Loca ecode AA086100617
Loca enaam Sondervick 93
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100078

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Poten eel Erns g
Status rapporten Orienterend bodemonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

14-06-1994 Orienterend
bodemonderzoek Sondervick 93 Tri um Advies Provincie

11-03-1997 Orienterend
bodemonderzoek Sondervick 93 Tukkers Gemeente

21-02-2006 Monitoringsrapportage Sondervick 93 udm Gemeente
28-01-2009 Monitoringsrapportage Sondervick 93 udm Gemeente

05-04-2012 Orienterend
bodemonderzoek

Rapport vekennend
bodemonderzoek
Sondervick 93 te
Veldhoven

Lankelma
Ingenieursbureau Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

akkerbouwproductengroothandel 9999 9999 Nee Ja Onbekend Onbekend
bestrijdingsmiddelengroothandel 1994 9999 Nee Ja Nee Ja
chemicaliënopslagplaats 1977 9999 Nee Ja Nee Ja
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dieseltank (bovengronds) 9999 9999 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Onbekend

granengroothandel 9999 9999 Nee Nee Nee Onbekend
hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Nee Onbekend
onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Nee Onbekend
was-, poets- en
reinigingsmiddelengroothandel 9999 9999 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 3

Loca e
Adres Eindhovensebaan 3 5505JA VELDHOVEN
Loca ecode AA086100707
Loca enaam Eindhovensebaan 3
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100758

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Poten eel Erns g
Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

goederenopslagplaats 1970 9999 Nee Nee Onbekend Nee
landbouwmachinerepara ebedrijf 1970 9999 Nee Nee Onbekend Nee
machinegroothandel 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
meubelververij en -spuiterij 1971 9999 Nee Nee Onbekend Nee
schildersbedrijf 1970 1972 Nee Nee Onbekend Nee
stamp-, pers-, dieptrek- en
forceerbedrijf 1971 9999 Nee Nee Onbekend Nee

transportbedrijf 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
veevoeder- en
meststoffengroothandel 1970 9999 Nee Nee Onbekend Nee

verfspui nrich ng (metaal) 1971 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 91

Loca e
Adres Sondervick 91 5505NC VELDHOVEN
Loca ecode AA086100756
Loca enaam Sondervick 91
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100848

Status
Vervolg WBB Uitvoeren OO Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-2000 Verkennend onderzoek NVN 5740 M. Keyzers Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

landbouwmachinerepara ebedrijf 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
loodgieters-, fi ers- en
sanitairinstalla ebedrijf 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

metaalconstruc ebedrijf 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
smederij 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Antwerpsebaan 4

Loca e
Adres Antwerpsebaan 4 5505JG VELDHOVEN
Loca ecode AA086100820
Loca enaam Antwerpsebaan 4
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100480

Status
Vervolg WBB Opstellen SP Beoordeling Erns g, geen spoed
Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking Erns g, geen spoed
Status besluiten Erns g, geen spoed Status asbest Niet onderzocht
Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

19-11-1999 Nul- of
eindsitua eonderzoek Antwerpsebaan 4 Agro

milieu Provincie

18-05-2005 Avr (aanvullend rapport) herbemonstering
grondwater

Agro
milieu BWKH Gemeente

24-03-2007 Nader onderzoek Antwerpsebaan 4 Agro
milieu BWKH Gemeente

13-07-2007 Nader onderzoek Antwerpsebaan 4 Agro
milieu BWKH Gemeente

21-03-2008 Avr (aanvullend rapport) aanvullend
grondwateronderzoek

Agro
milieu Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

bestrijdingsmiddelenopslagplaats 9999 9999 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Onbekend

bloemenkwekerij 1976 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend
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brandsto ank (bovengronds) 1986 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Onbekend

dieseltank (bovengronds) 1970 1980 Niet van
toepassing

Per
defini e >S Ja

dieseltank (bovengronds) 1990 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e >S Ja

groentenkwekerij 9999 9999 Nee Ja Onbekend Onbekend
hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

kunstmestbewerkingsinrich ng 1986 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e >T Nee

onverdachte ac viteit 1976 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend
rozenkwekerij 1986 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grondwater I 300 300

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

05-09-2007 Aanv. info gewenst /opschorten 1325915 Defini ef
25-02-2008 Aanv. info gewenst /opschorten 1374062 Defini ef
14-05-2008 beschikking erns g, geen spoed 1417193 en 1432985 Defini ef

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan 13

Loca e
Adres Eindhovensebaan 13 5505JA VELDHOVEN
Loca ecode AA086100843
Loca enaam Eindhovensebaan 13
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100760

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

 

Pagina 80 van 90 - 01-05-2020



Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 81 van 90 - 01-05-2020



Loca e: Roskam 32d

Loca e
Adres Roskam 32d 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086100948
Loca enaam Roskam 32d
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086101561

Status
Vervolg WBB Uitvoeren evalua e Beoordeling Erns g, geen spoed
Status rapporten Monitoringsrapportage Beschikking Erns g, geen spoed
Status besluiten Erns g, geen spoed Status asbest Niet onderzocht
Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-1999 Verkennend
onderzoek NVN 5740 J. Keysers Gemeente

07-02-2007 Verkennend
onderzoek NEN 5740

verkennend en nader
bodemonderzoek Archimil Provincie

07-09-2007 Nader onderzoek Roskam naast nr. 32 Mol
ingenieursbureau Gemeente

13-12-2007 Historisch onderzoek historisch onderzoek
roskam 32d veldhoven Archimil Gemeente

12-11-2008 Monitoringsrapportage monitoringsonderzoek Archimil Provincie

21-11-2008 Saneringsplan saneringsplan roskam
32d veldhoven Archimil Gemeente

19-04-2010 Monitoringsrapportage Roskam 32d (naast nr.
32) Archimil Gemeente

21-04-2010 Monitoringsrapportage monitoring 2010 Archimil Provincie

06-02-2015 Monitoringsrapportage

briefrapportage
grondwatermonitoring
Roskam 32d te
Veldhoven

Tri um Advies

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

bestrijdingsmiddelenopslagplaats 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

brandsto ank (bovengronds) 1979 9999 Nee Ja Onbekend Nee
brandsto ank (ondergronds) 1979 9999 Nee Ja Onbekend Nee

dieseltank (bovengronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

glastuinbouw 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

onverdachte ac viteit 1979 9999 Nee Ja Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grondwater I 300 750
Grondwater T 960 2400

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

25-09-2008 Aanv. info gewenst /opschorten 1449461 Defini ef
27-11-2008 Niet in behandeling nemen 1469626 Defini ef
31-03-2009 beschikking erns g, geen spoed 1520385 Defini ef
27-04-2010 Vaststellen rap. monitoring 1678711 Defini ef
20-10-2014 Monitoring grondwater 3681273 verzoek om moni Defini ef
28-04-2015 Vaststellen rap. monitoring Z.17131/D. Aangeboden

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval)

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel
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05-01-2009 5 05-01-2014 Grondwater
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Loca e: Roskam 38-40

Loca e
Adres Roskam 38 -40 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086100956
Loca enaam Roskam 38-40
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107005

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling

Status rapporten Sanerings evalua e Beschikking Erns g, urgen e niet bepaald

Status besluiten Erns g, urgen e niet bepaald Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707
en >= 100 mg/kg;

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

08-01-2009
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Verkennend bodemonderzoek
Roskam 38-40 te Veldhoven

Van
Vleuten
Consult

15-08-2013
ASB - asbest
onderzoek NEN
5707

Nader onderzoek naar asbest in de
bodem aan de Roskam 38-40 te
Veldhoven

Van
Vleuten
Consult

23-09-2013 Saneringsplan
Plan van aanpak en VYG-plan
ontwerpfase bodemsanering Roskam
38-40 te Veldhoven

Van
Vleuten
Consult

22-11-2013 Sanerings
evalua e

Evalua everslag
saneringswerkzaamheden ter
plaatse van Roskam 38-40 te
Veldhoven

Van
Vleuten
Consult

16-09-2015 Sanerings
evalua e Sanerings evalua e

Van
Vleuten
Consult

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 670 870 Tijdens sanering bleek verontreiniging groter

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

Instemmen uitgevoerde sanering z.31291 Aangeboden
24-09-2014 Instemmen met SP - Defini ef
21-05-2015 Niet instemmen uitgev Sanering Z.9467 Defini ef

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval) Geen Nazorg 27-09-2013 02-10-2014

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond

Gerealiseerd

ondergrond
Medium

27-09-2013 De verontreiniging in de grond is volledig verwijderd, er hee  echter
geen aanvulling plaatsgevonden Niet van toepassing

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inscha ng van de
situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben plaatsgevonden
kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De
gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord – Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige schade dan wel enige
andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater
anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms g
eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht hee  als het gaat
om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandsto anks. Wij
adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de
aanwezigheid van een tank.

 

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of
andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al hee  er op een loca e eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden is
het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd
zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsitua e. Op
basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet verontreinigd, een
nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als het ware verdacht met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge verontreiniging risico"e;s
vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is maar er is geen
aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een
sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids- ,
Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan
25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e (risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking vastgelegd
dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. De
verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of
verspreiding.

 

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie bevoegd
gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de vervolgstappen vastgesteld.
We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een (aanvullend) Historisch
Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het opstellen
van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan van
de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding
van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
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Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die door de provincie
in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van
deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De volgende
onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende ac viteiten. De loca e
is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te bezoeken is in de
gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indica ef bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd hee  wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van bedrijven op een loca e die poten eel
bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij
een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een
onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de saneringsmethode en/of
de saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering.

 

 

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e hiervan gee  aan
of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming).
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AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven ewaarde

 

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige gehalte
aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle
mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt
overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging. Overschrijding van de
tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde
waarbij maatregelen (interven es) noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interven ewaarde wordt
overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s
voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgen e c.q.
spoedeisendheid van het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het
Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde  gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse
voorschri en zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsins tuut voor Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon
gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu
nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en
grondwater is dan verplicht.
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Inleiding

Dit betre  een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de loca e op de
eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het bis
bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

 

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan ook
geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren
dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecer ficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken
die uitgevoerd zijn door een gecer ficeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

 

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de loca es met een
risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn a oms g uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informa e zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse
die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van loca es met de
meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek hee
plaatsgevonden, hee  inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd, is met
behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens over de
bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informa e aanwezig is dan wordt deze getoond in de
onderstaande volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

Overzicht loca egegevens
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Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel gekeken of
er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is, dan wordt deze getoond onder het
hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de historische
bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de
loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele verontreinigingen en de vervolgac e
aangeven.

Overzicht onderzoeken

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn uitgevoerd weergeven,
zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals deze in het bis bekend
zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.

Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
loca e.
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Loca e: Knegselseweg ong. (Grote Kerkepad)

Loca e
Adres Knegselseweg 5504NA VELDHOVEN
Loca ecode AA086107382
Loca enaam Knegselseweg ong. (Grote Kerkepad)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107382

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-1997 Verkennend onderzoek
NVN 5740

Knegselseweg/Grote
Kerkepad Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 32

Loca e
Adres Roskam 32 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086107528
Loca enaam Roskam 32
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086101262

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-1996 Verkennend onderzoek NVN
5740

B. Smits-
Lamers Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

brandsto ank (bovengronds) 1979 9999 Nee Nee Nee
brandsto ank (ondergronds) 1979 9999 Nee Nee Nee
onverdachte ac viteit 1979 9999 Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Schooterweg ong.

Loca e
Adres Schooterweg 5505JS VELDHOVEN
Loca ecode AA086107538
Loca enaam Schooterweg ong.
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107538

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-2001 Verkennend onderzoek NVN
5740

Schooterweg
ong. Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Schagen

Loca e
Adres Sondervick 41 5505NB VELDHOVEN
Loca ecode AA086107556
Loca enaam Schagen
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107556

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-1995 Verkennend onderzoek NVN 5740 Schagen Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 49

Loca e
Adres Sondervick 49 5505NB VELDHOVEN
Loca ecode AA086107557
Loca enaam Sondervick 49
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107557

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-2001 Verkennend onderzoek NEN 5740 dhr Jacobs Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 87

Loca e
Adres Sondervick 87 5505NB VELDHOVEN
Loca ecode AA086107559
Loca enaam Sondervick 87
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107559

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-1996 Verkennend onderzoek NVN 5740 J. Dortmans Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

 

Pagina 15 van 83 - 01-05-2020



Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick ong.

Loca e
Adres Sondervick 5505NA VELDHOVEN
Loca ecode AA086107563
Loca enaam Sondervick ong.
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107563

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Bouwstoffenbesluit Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-2002 Bouwstoffenbesluit Gemeente Veldhoven Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Europalaan (Sterrenlaan,Grote Kerkepad)

Loca e
Adres Europalaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107653
Loca enaam Europalaan (Sterrenlaan,Grote Kerkepad)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107653

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten Bouwstoffenbesluit Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

06-12-2006 Bouwstoffenbesluit Fietspad Europalaan,
Sterrenlaan, Grote Kerkepad

Milon
bv Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 35

Loca e
Adres Sondervick 35 5505NB VELDHOVEN
Loca ecode AA086107675
Loca enaam Sondervick 35
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107675

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Verdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

18-06-2007 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Sondervick
35

Lankelma
Geotechniek Zuid B.V. Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

afgebroken gebouw (asbest
verdacht) 9999 9999 Niet van

toepassing
Per
defini e Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick ong. (C3925)

Loca e
Adres Sondervick VELDHOVEN
Loca ecode AA086107679
Loca enaam Sondervick ong. (C3925)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107679

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

04-04-2007 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Nabij Sondervick
(C 3925)

Lankelma
Geotechniek Zuid
B.V.

Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Schooterweg 60 (Roskam)

Loca e
Adres Schooterweg 60 5505JT VELDHOVEN
Loca ecode AA086107680
Loca enaam Schooterweg 60 (Roskam)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107680

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd
Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

29-12-2005 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Schooterweg 60 +
(Roskam) deel 1 SRE Gemeente

22-05-2006 Nader onderzoek Schooterweg 60 SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond S Kleine verontreiniging rond 1 boorpunt. Oppervlakte en volume onbekend.

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Schooterweg 60 (Roskam, C3821)

Loca e
Adres Roskam VELDHOVEN
Loca ecode AA086107686
Loca enaam Schooterweg 60 (Roskam, C3821)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107686

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

29-12-2005 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Schooterweg 60 + Roskam
(C3821) deel 2 SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107700
Loca enaam Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107700

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Poten eel Erns g
Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

28-12-2005
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

12-01-2006 Avr (aanvullend
rapport)

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107704
Loca enaam Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107704

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Niet erns g, licht tot ma g
verontreinigd

Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

28-12-2005
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

12-01-2006 Avr (aanvullend
rapport)

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

brandsto ank
(ondergronds) 9999 1992 Niet van

toepassing
Per
defini e Onbekend Nee Onbekend

brandsto ank
(ondergronds) 9999 1993 Niet van

toepassing
Per
defini e Onbekend Nee Onbekend

brandsto ank
(ondergronds) 9999 9999 Niet van

toepassing
Per
defini e Nee Nee Onbekend

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend
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hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 11-13

Loca e
Adres Sondervick 13 5505NA VELDHOVEN
Loca ecode AA086107716
Loca enaam Sondervick 11-13
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100844

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

14-12-2004 Verkennend onderzoek NEN
5740

Sondervick
11-13 SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Grote Kerkepad ong. (C 1889)

Loca e
Adres Grote Kerkepad VELDHOVEN
Loca ecode AA086107717
Loca enaam Grote Kerkepad ong. (C 1889)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107717

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

14-12-2004 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Grote Kerkepad ong. (C
1889) SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick ong. (Nabij nr. 25)

Loca e
Adres Sondervick 25 5505NA VELDHOVEN
Loca ecode AA086107748
Loca enaam Sondervick ong. (Nabij nr. 25)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107748

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

18-01-2006 Verkennend onderzoek NEN
5740

Nabij Sondervick
25 Mol Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Schooterweg 61

Loca e
Adres Schooterweg 61 5505JS VELDHOVEN
Loca ecode AA086107758
Loca enaam Schooterweg 61
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086101280

Status
Vervolg WBB Uitvoeren aanvullend OO Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Asbest aangetoond, onderzoek
niet conform NEN 5707;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

09-11-2004 Verkennend onderzoek NEN
5740

Schooterweg
61 SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

dieseltank (bovengronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Nee Ja

erfverharding (niet
gespecificeerd) 9999 8888 Niet van

toepassing
Per
defini e >S Nee Ja

erfverharding (niet
gespecificeerd) 9999 8888 Niet van

toepassing
Per
defini e Nee Nee Ja

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 39 (Gebr. Van Wanrooi)

Loca e
Adres Sondervick 39 5505NB VELDHOVEN
Loca ecode AA086107760
Loca enaam Sondervick 39 (Gebr. Van Wanrooi)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107760

Status
Vervolg WBB Uitvoeren aanvullend OO Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-2004 Avr (aanvullend
rapport)

Gebr. Van Wanrooi
Projectontwikkeling Gemeente

08-10-2004
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Gebr. Van Wanrooi
Projectontwikkeling

Zeeuws-
Vlaanderen
B.V.

Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Schooterweg (C1973)

Loca e
Adres Schooterweg VELDHOVEN
Loca ecode AA086107761
Loca enaam Schooterweg (C1973)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107761

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

18-10-2004 Verkennend onderzoek NEN
5740

Schooterweg (C
1973) SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

 

Pagina 43 van 83 - 01-05-2020



Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 44 van 83 - 01-05-2020



Loca e: Sondervick ong.

Loca e
Adres Sondervick VELDHOVEN
Loca ecode AA086107767
Loca enaam Sondervick ong.
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107767

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

07-10-2004 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Sondervick ong.
(C 3638)

Zeeuws-
Vlaanderen B.V. Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 30

Loca e
Adres Roskam 30 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086107790
Loca enaam Roskam 30
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107790

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

02-04-2009 Verkennend onderzoek NEN
5740

Roskam
30

Van Vleuten
Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Grote Kerkepad ong. (C 3215)

Loca e
Adres Grote Kerkepad VELDHOVEN
Loca ecode AA086107794
Loca enaam Grote Kerkepad ong. (C 3215)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107794

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Niet erns g, licht tot ma g
verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

06-01-2009 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Grote Kerkepad
ong. (C 3215)

Van Vleuten
Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 34

Loca e
Adres Roskam 34 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086107795
Loca enaam Roskam 34
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107795

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Niet erns g, licht tot ma g
verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

14-05-2008 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Roskam
34

Lankelma Geotechniek
Zuid B.V. Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Grote Kerkepad (C 3968 ged.)

Loca e
Adres Grote Kerkepad VELDHOVEN
Loca ecode AA086107964
Loca enaam Grote Kerkepad (C 3968 ged.)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107964

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

25-09-2014 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Grote Kerkepad (C
3968 ged.) Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam eo (C 3220, C 3224, G 169)

Loca e
Adres Roskam VELDHOVEN
Loca ecode AA086107979
Loca enaam Roskam eo (C 3220, C 3224, G 169)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107979

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

20-01-2016 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Roskam eo (C 3220, C
3224, G 169) tri um Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick ong. (C3281)

Loca e
Adres Sondervick VELDHOVEN
Loca ecode AA086108004
Loca enaam Sondervick ong. (C3281)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086108004

Status
Vervolg WBB Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

09-09-2009 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Sondervick ong.
(C3281)

Van Vleuten
Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Schooterweg 75

Loca e
Adres Schooterweg 75 VELDHOVEN
Loca ecode AA086108012
Loca enaam Schooterweg 75
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086108012

Status
Vervolg WBB Beoordeling Niet erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

04-11-2009 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Schooterweg
75

Van Vleuten
Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 39

Loca e
Adres Roskam 39 5505JH Veldhoven
Loca ecode AA086108028
Loca enaam Roskam 39
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086108028

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Niet erns g, licht tot ma g
verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707
en 0 - 100 mg/kg;

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

04-02-2020 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Roskam 39 te
Veldhoven

Tri um
Advies B.V. Onbekend Gemeente

Veldhoven

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 35 (Firma Verbiezen)

Loca e
Adres Roskam 35 5505JH VELDHOVEN
Loca ecode AA086100045
Loca enaam Roskam 35 (Firma Verbiezen)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100077

Status
Vervolg WBB Uitvoeren OO Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

24-04-2007 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Firma
Verbiezen

Mol
ingenieursbureau Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

brandsto ank (ondergronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Nee

chemische grondstoffen en
chemicaliëngroothandel 1988 1993 Nee Nee Nee Nee

container-, oplegger- en
aanhangwagenverhuurbedrijf 1988 1993 Nee Nee Nee Nee

dieseltank (bovengronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Nee

grond-, water- en
wegenbouwkundige bedrijven 1988 1993 Nee Ja Onbekend Nee

loonbedrijf t.b.v. land- en tuinbouw 9999 8888 Nee Ja Onbekend Nee
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onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Nee Nee
sloperij van bouwwerken 9999 9999 Nee Nee Nee Nee
transportbedrijf 1988 8888 Nee Ja Onbekend Nee
wegfundering/wegverharding met
puin 9999 8888 Niet van

toepassing
Per
defini e >I Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 38 (Gebr. Smits B.V.)

Loca e
Adres Roskam 38 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086100063
Loca enaam Roskam 38 (Gebr. Smits B.V.)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100195

Status
Vervolg WBB Uitvoeren OO Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-1993 Verkennend onderzoek
NVN 5740 Gebr. Smits Gemeente

01-12-1993 Verkennend onderzoek
NVN 5740

Roskam 38 (Gebr.
Smits B.V.)

Grontmij
Milieu Provincie

01-01-2002 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Gebroeders Smits
BV Gemeente

03-05-2004 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Roskam 38 (Gebr.
Smits B.V.)

Grontmij
Milieu Provincie

13-06-2007 Nul- of
eindsitua eonderzoek Gebr. Smits Grontmij Gemeente

08-01-2009 Verkennend onderzoek
NEN 5740 Gebr. Smits Van Vleuten

Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht
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afgewerkte olietank (ondergronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e >S Ja

autowasserij 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e >S Ja

brandsto ank (bovengronds) 1978 9999 Nee Nee >S Ja

brandsto ank (ondergronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

chemicaliënopslagplaats 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

dieselpompinstalla e 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e >S Ja

grond- en putboorderijen en
bronbemalingsbedrijven 9999 9999 Nee Ja Onbekend Onbekend

landbouwmachinerepara ebedrijf 9999 8888 Nee Ja >S Ja
loonbedrijf t.b.v. land- en tuinbouw 1982 8888 Nee Ja >S Ja
machinegroothandel 9999 8888 Nee Nee Nee Onbekend
onverdachte ac viteit 1978 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend
overige bouwinstalla ebedrijven 1980 9999 Nee Nee Nee Onbekend

verfspui nrich ng (metaal) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 55

Loca e
Adres Sondervick 55 5505NB VELDHOVEN
Loca ecode AA086100117
Loca enaam Sondervick 55
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100298

Status
Vervolg WBB Uitvoeren OO Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-1996 Verkennend onderzoek NVN 5740 E. Schagen Gemeente
01-01-1998 Verkennend onderzoek NVN 5740 de Kort Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

elektrotechnisch installa ebedrijf 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
hout- en plaatmateriaalhandel 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
metalen en
metaalhalffabrikatengroothandel 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 22

Loca e
Adres Roskam 22 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086100469
Loca enaam Roskam 22
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086101261

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

bestrijdingsmiddelen- en
landbouwchemicaliënindustrie 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

bestrijdingsmiddelenopslagplaats 1971 9999 Nee Nee Onbekend Nee
brandsto ank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
chemicaliënopslagplaats 1973 9999 Nee Nee Onbekend Nee
grondontsme ngsbedrijf 1987 9999 Nee Nee Onbekend Nee
landbouwmachineverhuurbedrijf 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee
onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Sondervick 71

Loca e
Adres Sondervick 71 5505NB VELDHOVEN
Loca ecode AA086100866
Loca enaam Sondervick 71
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086100847

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

foto- en filmontwikkelcentrale 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam 32d

Loca e
Adres Roskam 32d 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086100948
Loca enaam Roskam 32d
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086101561

Status
Vervolg WBB Uitvoeren evalua e Beoordeling Erns g, geen spoed
Status rapporten Monitoringsrapportage Beschikking Erns g, geen spoed
Status besluiten Erns g, geen spoed Status asbest Niet onderzocht
Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-1999 Verkennend
onderzoek NVN 5740 J. Keysers Gemeente

07-02-2007 Verkennend
onderzoek NEN 5740

verkennend en nader
bodemonderzoek Archimil Provincie

07-09-2007 Nader onderzoek Roskam naast nr. 32 Mol
ingenieursbureau Gemeente

13-12-2007 Historisch onderzoek historisch onderzoek
roskam 32d veldhoven Archimil Gemeente

12-11-2008 Monitoringsrapportage monitoringsonderzoek Archimil Provincie

21-11-2008 Saneringsplan saneringsplan roskam
32d veldhoven Archimil Gemeente

19-04-2010 Monitoringsrapportage Roskam 32d (naast nr.
32) Archimil Gemeente

21-04-2010 Monitoringsrapportage monitoring 2010 Archimil Provincie

06-02-2015 Monitoringsrapportage

briefrapportage
grondwatermonitoring
Roskam 32d te
Veldhoven

Tri um Advies

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

bestrijdingsmiddelenopslagplaats 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

brandsto ank (bovengronds) 1979 9999 Nee Ja Onbekend Nee
brandsto ank (ondergronds) 1979 9999 Nee Ja Onbekend Nee

dieseltank (bovengronds) 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

glastuinbouw 9999 8888 Niet van
toepassing

Per
defini e Nee Ja

onverdachte ac viteit 1979 9999 Nee Ja Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grondwater I 300 750
Grondwater T 960 2400

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

25-09-2008 Aanv. info gewenst /opschorten 1449461 Defini ef
27-11-2008 Niet in behandeling nemen 1469626 Defini ef
31-03-2009 beschikking erns g, geen spoed 1520385 Defini ef
27-04-2010 Vaststellen rap. monitoring 1678711 Defini ef
20-10-2014 Monitoring grondwater 3681273 verzoek om moni Defini ef
28-04-2015 Vaststellen rap. monitoring Z.17131/D. Aangeboden

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval)

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel
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05-01-2009 5 05-01-2014 Grondwater
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Loca e: Roskam 38-40

Loca e
Adres Roskam 38 -40 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086100956
Loca enaam Roskam 38-40
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107005

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling

Status rapporten Sanerings evalua e Beschikking Erns g, urgen e niet bepaald

Status besluiten Erns g, urgen e niet bepaald Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707
en >= 100 mg/kg;

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

08-01-2009
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Verkennend bodemonderzoek
Roskam 38-40 te Veldhoven

Van
Vleuten
Consult

15-08-2013
ASB - asbest
onderzoek NEN
5707

Nader onderzoek naar asbest in de
bodem aan de Roskam 38-40 te
Veldhoven

Van
Vleuten
Consult

23-09-2013 Saneringsplan
Plan van aanpak en VYG-plan
ontwerpfase bodemsanering Roskam
38-40 te Veldhoven

Van
Vleuten
Consult

22-11-2013 Sanerings
evalua e

Evalua everslag
saneringswerkzaamheden ter
plaatse van Roskam 38-40 te
Veldhoven

Van
Vleuten
Consult

16-09-2015 Sanerings
evalua e Sanerings evalua e

Van
Vleuten
Consult

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 670 870 Tijdens sanering bleek verontreiniging groter

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

Instemmen uitgevoerde sanering z.31291 Aangeboden
24-09-2014 Instemmen met SP - Defini ef
21-05-2015 Niet instemmen uitgev Sanering Z.9467 Defini ef

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval) Geen Nazorg 27-09-2013 02-10-2014

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond

Gerealiseerd

ondergrond
Medium

27-09-2013 De verontreiniging in de grond is volledig verwijderd, er hee  echter
geen aanvulling plaatsgevonden Niet van toepassing

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Schooterweg 61 (asbest)

Loca e
Adres Schooterweg 61 5505JS Veldhoven
Loca ecode AA086100971
Loca enaam Schooterweg 61 (asbest)
Plaats Veldhoven
Loca ecode bevoegd
gezag WBB

NB086107028

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling Erns g, geen risico's bepaald

Status rapporten
Meldingsformulier BUS
evalua everslag Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707
en >= 100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

09-09-2004
Verkennend
onderzoek NEN
5740

onderzoek naar
bodemverontreiniging
terrein "Schooterweg
61" te Veldhoven

SRE Milieudienst Z.83263

12-09-2017
ASB - asbest
onderzoek NEN
5707

Nader onderzoek
asbest in grond/puin
Schooterweg 61 te
Veldhoven

SGS Search
Ingenieursbureau
B.V.

Z.83263

23-10-2017
ASB - asbest
onderzoek NEN
5707

Nader onderzoek
asbest in grond
Schooterweg 61 te
Veldhoven

SGS Search
Ingenieursbureau
B.V.

Z.83263

15-11-2017
Asbest onderzoek
waterbodem (NTA
5727)

Nader onderzoek
asbest in grond
Schooterweg 61 te
Veldhoven

SGS Search
Ingenieursbureau
B.V.

Z.83263

21-11-2017 Meldingsformulier
BUS saneringsplan

meldingsformulier BUS
Immobiel (asbest) Buro Antares Z.83263

20-02-2018
Meldingsformulier
BUS
evalua everslag

Meldingsformulier BUS
evalua e categorie
immobiel Schooterweg Buro Antares 92031

Betre
sanering van de
grond
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61 Veldhoven 92031

verontreinigd
met asbest.
Alle asbest is
ontgraven en
afgevoerd (ca
135 m3). Er is
niet aangevuld.
Ter plaatse
wordt een weg
aangelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 275 135

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

30-11-2017 BUS-melding correct aangeleverd Z.83263/D.246405 Defini ef
06-03-2018 beschikking BUS saneringsevalu e .92031/D.318655 Defini ef

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

11-01-2018 Verwijderen tot Maximale Waarde, aanvulgrond achtergrond

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 79 van 83 - 01-05-2020



De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inscha ng van de
situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben plaatsgevonden
kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De
gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord – Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige schade dan wel enige
andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater
anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms g
eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht hee  als het gaat
om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandsto anks. Wij
adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de
aanwezigheid van een tank.

 

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of
andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al hee  er op een loca e eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden is
het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd
zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsitua e. Op
basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet verontreinigd, een
nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als het ware verdacht met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge verontreiniging risico"e;s
vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is maar er is geen
aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een
sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids- ,
Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan
25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e (risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking vastgelegd
dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. De
verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of
verspreiding.

 

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie bevoegd
gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de vervolgstappen vastgesteld.
We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een (aanvullend) Historisch
Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het opstellen
van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan van
de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding
van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
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Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die door de provincie
in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van
deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De volgende
onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende ac viteiten. De loca e
is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te bezoeken is in de
gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indica ef bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd hee  wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van bedrijven op een loca e die poten eel
bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij
een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een
onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de saneringsmethode en/of
de saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering.

 

 

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e hiervan gee  aan
of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming).
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AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven ewaarde

 

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige gehalte
aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle
mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt
overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging. Overschrijding van de
tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde
waarbij maatregelen (interven es) noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interven ewaarde wordt
overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s
voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgen e c.q.
spoedeisendheid van het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het
Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde  gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse
voorschri en zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsins tuut voor Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon
gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu
nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en
grondwater is dan verplicht.
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Inleiding

Dit betre  een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan
de loca e op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt
met behulp van het bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in
Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of
ondergrondse tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

 

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij
bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het
behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de
bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd
worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een
volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid
worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te
nemen met een SIKB BRL 2000 gecer ficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd
zijn door een gecer ficeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling
genomen.

 

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de
loca es met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn
a oms g uit oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de
bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informa e zegt iets over het
vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot
vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal
van loca es met de meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder
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bodemonderzoek hee  plaatsgevonden, hee  inmiddels oriënterend bodemonderzoek
plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn
ingevoerd, is met behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe
omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze
informa e aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

Overzicht loca egegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde
perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is,
dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe
omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de
historische bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn.
Onder de loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele
verontreinigingen en de vervolgac e aangeven.

Overzicht onderzoeken

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn
uitgevoerd weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie
en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals
deze in het bis bekend zijn.
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Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend
zijn.

Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25
meter rond de loca e.
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Loca e: Roskam 50

Loca e
Adres Roskam 50 5505JJ VELDHOVEN
Loca ecode AA086107529
Loca enaam Roskam 50
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107529

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-2003
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Gemeente
Veldhoven Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Zi ard 38

Loca e
Adres Zi ard 38 5505JD VELDHOVEN
Loca ecode AA086107654
Loca enaam Zi ard 38
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086101377

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

21-06-2006 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Zi ard
38 SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

graanmalerij 1928 9999 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend
groentenkwekerij 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend
onverdachte 1928 9999 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend
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ac viteit

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Zi ard ong. (nabij 42)

Loca e
Adres Zi ard VELDHOVEN
Loca ecode AA086107714
Loca enaam Zi ard ong. (nabij 42)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107714

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Verdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

16-08-2007 Avr (aanvullend
rapport)

Zi ard
ong.
(nabij 42)

Lankelma
Geotechniek
Zuid B.V.

Gemeente

16-08-2007
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Zi ard
ong.
(nabij 42)

Lankelma
Geotechniek
Zuid B.V.

Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende

 

Pagina 10 van 22 - 01-05-2020



onderzocht

brandsto ank
(bovengronds) 9999 8888 Niet van

toepassing
Per
defini e Nee Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Zi ard 38

Loca e
Adres Zi ard 38 5505JD VELDHOVEN
Loca ecode AA086107728
Loca enaam Zi ard 38
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107728

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

25-05-2005 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Zi ard
38 SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Antwerpsebaan/Roskam C 3244, 3788, 3843
(ged.)

Loca e
Adres Antwerpsebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107957
Loca enaam Antwerpsebaan/Roskam C 3244, 3788, 3843 (ged.)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107957

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

06-12-2013
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Antwerpsebaan/Roskam tri um Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

 

Pagina 14 van 22 - 01-05-2020



Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Zi ard 43

Loca e
Adres Zi ard 43 5505JC VELDHOVEN
Loca ecode AA086100772
Loca enaam Zi ard 43
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086101370

Status
Vervolg WBB

Uitvoeren historisch
onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

hbo-tank
(ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een
inscha ng van de situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het
verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot
de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord –
Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in
dit rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms g
eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht
hee  als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van
ondergrondse brandsto anks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen
voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

 

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een
vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al
hee  er op een loca e eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de
gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd zijn, ook
kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsitua e. Op basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt
een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet
verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge
verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende
handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als
het ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge
verontreiniging risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is
maar er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. Er zijn geen gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e
(risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een
beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3
grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de
volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroffen is de
provincie bevoegd gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de
vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):

 

Pagina 19 van 22 - 01-05-2020



Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige
bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding
van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een
(aanvullend) Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek,
een Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater
worden ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als
doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de
verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde
grond, terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die
door de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding
plaatsvindt. Ook deze ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De
aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de
gemeente. Bij het kadaster wordt een aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en
uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende
ac viteiten. De loca e is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te
bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een
bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van
asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de
algemene bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek
verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen
verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele
verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indica ef
bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar
de bodem (verder)verontreinigd hee  wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd.
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Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan
de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van
bedrijven op een loca e die poten eel bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te
stellen of zich bij een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen
van de ernst en de urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de
saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.

 

 

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e
hiervan gee  aan of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende
betekenis (conform de Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven ewaarde

 

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de
verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de
van nature in de bodem aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de
waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van
één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake
van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging.
Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interven es)
noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interven ewaarde wordt overschreden,
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is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de
risico"e;s voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen
de ernst en de urgen e c.q. spoedeisendheid van het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze
olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in
Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde
 gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en
monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA
(Keuringsins tuut voor Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon
gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik
gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek
naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Inleiding

Dit betre  een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan
de loca e op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met
behulp van het bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in
Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse
tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

 

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij
bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het
behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de
bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd
worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een
volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid
worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te
nemen met een SIKB BRL 2000 gecer ficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd
zijn door een gecer ficeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling
genomen.

 

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de
loca es met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn a oms g
uit oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden
van de Kamer van Koophandel. Deze historische informa e zegt iets over het vermoeden van
bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van
loca es met de meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder
bodemonderzoek hee  plaatsgevonden, hee  inmiddels oriënterend bodemonderzoek
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plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn
ingevoerd, is met behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe
omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze
informa e aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

Overzicht loca egegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde
perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is,
dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe
omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de
historische bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn.
Onder de loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele
verontreinigingen en de vervolgac e aangeven.

Overzicht onderzoeken

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn
uitgevoerd weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en
resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals deze
in het bis bekend zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.
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Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25
meter rond de loca e.
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Loca e: Zi ard ong. (G798)

Loca e
Adres Zi ard VELDHOVEN
Loca ecode AA086107655
Loca enaam Zi ard ong. (G798)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107655

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

02-08-2005
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Zi ard ong.
sec e G num.
798

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Koppelenweg (Eindhovensebaan-
Antwerpsebaan-Roskam)

Loca e
Adres Koppelenweg VELDHOVEN
Loca ecode AA086107673
Loca enaam Koppelenweg (Eindhovensebaan-Antwerpsebaan-Roskam)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107673

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Poten eel Erns g
Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

28-12-2005
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Koppelenweg,
Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,Roskam

SRE Gemeente

12-01-2006
Avr
(aanvullend
rapport)

Koppelenweg,
Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,Roskam

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht
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brandsto ank
(ondergronds) 1978 8888 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend

dieseltank
(bovengronds) 9999 8888 Niet van

toepassing
Per
defini e Nee Nee Ja

onverdachte
ac viteit 1978 8888 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Eindhovensebaan
(Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)

Loca e
Adres Eindhovensebaan VELDHOVEN
Loca ecode AA086107702
Loca enaam Eindhovensebaan (Antwerpsebaan,Roskam,Koppelenweg)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107702

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

28-12-2005
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,
Roskam,Koppelenweg

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Zi ard 32

Loca e
Adres Zi ard 32 5505JD VELDHOVEN
Loca ecode AA086107781
Loca enaam Zi ard 32
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107781

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Niet erns g, licht tot ma g
verontreinigd

Status rapporten
ASB - asbest onderzoek
NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Onderzocht conform NEN
5707 en asbest niet
aangetoond

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

26-05-2009 ASB - asbest
onderzoek NEN 5707

Zi ard
32

Van Vleuten
Consult Gemeente

26-05-2009 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Zi ard
32

Van Vleuten
Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht
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hbo-tank
(ondergronds) 9999 8888 Niet van

toepassing
Per
defini e Nee Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Zi ard 24

Loca e
Adres Zi ard 24 5505JD VELDHOVEN
Loca ecode AA086107782
Loca enaam Zi ard 24
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107782

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Niet erns g, plaatselijk
sterk verontreinigd

Status rapporten Brf (briefrapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

11-02-2008
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Zi ard
24 Mol Gemeente

21-04-2008 Nader
onderzoek

Zi ard
24

Ingenieursbureau
Mol Gemeente

01-05-2012
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Zi ard
24

Van Vleuten
Consult Gemeente

Hierbij het
rapport van
Zi ard 24. Uit het
rapport blijkt dat
in de grond geen
verontreinigingen
zijn aangetroffen.
Het grondwater is
ma g
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verontreinigd
met cadmium en
zink en licht
verontreinigd
met barium,
kobalt, nikkel en
xylenen. Omdat
het van nature
verhoogde
gehalten aan
cadmium en zink
in het grondwater
betre  hoe
geen nader
onderzoek
uitgevoerd te
worden. De
aangetroffen
verhogen
gehalten vormen
geen
belemmering
voor toekoms ge
ontwikkelingen
op het perceel.
Wel wordt
geadviseerd om
het grondwater
niet op te
pompen ten
behoeve van
consump e,
drenken van vee
en besproeien
van gewassen.

12-06-2012 Brf
(briefrapport)

Zi ard
24

Van Vleuten
Consult Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grondwater I Verontr gerelateerd aan nat. oorsprong. Omvang niet
ingekaderd.

Grondwater T Verontr gerelateerd aan nat. oorsprong. Omvang niet
ingekaderd.

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam eo (C 3220, C 3224, G 169)

Loca e
Adres Roskam VELDHOVEN
Loca ecode AA086107979
Loca enaam Roskam eo (C 3220, C 3224, G 169)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107979

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

20-01-2016
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Roskam eo (C
3220, C 3224, G
169)

tri um Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een
inscha ng van de situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het
verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de
actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord –
Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit
rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms g
eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht
hee  als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van
ondergrondse brandsto anks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen
voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

 

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een
vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al
hee  er op een loca e eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de
gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd zijn, ook kan
er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsitua e. Op basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt een
opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet
verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge
verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende
handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als
het ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge
verontreiniging risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is
maar er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater.
Er zijn geen gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e
(risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een
beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3
grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de
volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroffen is de
provincie bevoegd gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de
vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige
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bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding
van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een
(aanvullend) Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek,
een Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater
worden ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als
doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de
verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde
grond, terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die
door de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding
plaatsvindt. Ook deze ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard
en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente.
Bij het kadaster wordt een aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en
uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende
ac viteiten. De loca e is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te
bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een
bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest
of een calamiteit). Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de
algemene bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek
verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen
verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele
verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indica ef
bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de
bodem (verder)verontreinigd hee  wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien
later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de
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eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van
bedrijven op een loca e die poten eel bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te
stellen of zich bij een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen van
de ernst en de urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de
saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.

 

 

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e
hiervan gee  aan of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende betekenis
(conform de Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven ewaarde

 

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de
verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van
nature in de bodem aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de
waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één
of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van
een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging.
Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interven es)
noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interven ewaarde wordt overschreden, is
sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s
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voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en
de urgen e c.q. spoedeisendheid van het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze
olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse
Tanks), tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde  gesaneerde
ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en monitoring. Oude
buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsins tuut
voor Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld
met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog
niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in
grond en grondwater is dan verplicht.
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Inleiding

Dit betre  een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan
de loca e op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt
met behulp van het bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in
Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of
ondergrondse tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

 

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij
bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het
behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de
bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd
worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een
volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid
worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te
nemen met een SIKB BRL 2000 gecer ficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd
zijn door een gecer ficeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling
genomen.

 

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de
loca es met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn
a oms g uit oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de
bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informa e zegt iets over het
vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot
vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal
van loca es met de meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder
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bodemonderzoek hee  plaatsgevonden, hee  inmiddels oriënterend bodemonderzoek
plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn
ingevoerd, is met behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe
omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze
informa e aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

Overzicht loca egegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde
perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is,
dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe
omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de
historische bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn.
Onder de loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele
verontreinigingen en de vervolgac e aangeven.

Overzicht onderzoeken

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn
uitgevoerd weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie
en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals
deze in het bis bekend zijn.
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Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend
zijn.

Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25
meter rond de loca e.
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Loca e: Koppelenweg 7

Loca e
Adres Koppelenweg 7 5505JP VELDHOVEN
Loca ecode AA086107387
Loca enaam Koppelenweg 7
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107387

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

01-01-1996 Verkennend onderzoek
NVN 5740

H.
Peters Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Koppelenweg ong. (C3719-C3720)

Loca e
Adres Koppelenweg VELDHOVEN
Loca ecode AA086107645
Loca enaam Koppelenweg ong. (C3719-C3720)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107645

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

29-03-2007
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Koppelenweg
ong. sec e C
num. 3719+3720

Lankelma
Geotechniek
Zuid B.V.

Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Koppelenweg (Eindhovensebaan-
Antwerpsebaan-Roskam)

Loca e
Adres Koppelenweg VELDHOVEN
Loca ecode AA086107673
Loca enaam Koppelenweg (Eindhovensebaan-Antwerpsebaan-Roskam)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107673

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Poten eel Erns g
Status rapporten Avr (aanvullend rapport) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

28-12-2005
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Koppelenweg,
Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,Roskam

SRE Gemeente

12-01-2006
Avr
(aanvullend
rapport)

Koppelenweg,
Eindhovensebaan,
Antwerpsebaan,Roskam

SRE Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende
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onderzocht

brandsto ank
(ondergronds) 1978 8888 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend

dieseltank
(bovengronds) 9999 8888 Niet van

toepassing
Per
defini e Nee Nee Ja

onverdachte
ac viteit 1978 8888 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Koppelenweg 10

Loca e
Adres Koppelenweg 10 5505JR VELDHOVEN
Loca ecode AA086107935
Loca enaam Koppelenweg 10
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107935

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

25-04-2012
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Koppelenweg
10

Van
Vleuten
Consult

Gemeente

geen belemmering
voor
toekoms g/huidig
gebruik

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Zi ard 5

Loca e
Adres Zi ard 5 5505JC VELDHOVEN
Loca ecode AA086107936
Loca enaam Zi ard 5
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107936

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

13-03-2012
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Zi ard 5 te
Veldhoven

Van
Vleuten
Consult

Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

 

Pagina 14 van 26 - 01-05-2020



Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Zi ard 7-8

Loca e
Adres Zi ard 7 5505JC VELDHOVEN
Loca ecode AA086107962
Loca enaam Zi ard 7-8
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107962

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

21-07-2014 Verkennend onderzoek
NEN 5740

Zi ard
7-8 tri um Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Roskam eo (C 3220, C 3224, G 169)

Loca e
Adres Roskam VELDHOVEN
Loca ecode AA086107979
Loca enaam Roskam eo (C 3220, C 3224, G 169)
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086107979

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

20-01-2016
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Roskam eo (C
3220, C 3224, G
169)

tri um Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Koppelenweg 7

Loca e
Adres Koppelenweg 7 5505JP VELDHOVEN
Loca ecode AA086108003
Loca enaam Koppelenweg 7
Plaats Veldhoven
Loca ecode
bevoegd gezag

WBB

NB086100941

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten
Verkennend onderzoek
NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onverdacht op basis HO,
vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief

Conclusie

overheid

23-07-2008
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Koppelenweg
7 Inpijn&Blokpoel Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

Voldoende

onderzocht

afgewerkte
olietank 9999 8888 Niet van

toepassing
Per
defini e Onbekend Nee Nee

 

Pagina 20 van 26 - 01-05-2020



(bovengronds)
brandsto ank
(ondergronds) 1978 9999 Nee Nee >I Nee Nee

onverdachte
ac viteit 1978 9999 Nee Nee Onbekend Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een
inscha ng van de situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het
verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot
de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord –
Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in
dit rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms g
eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht
hee  als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van
ondergrondse brandsto anks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen
voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

 

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een
vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al
hee  er op een loca e eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de
gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd zijn, ook
kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsitua e. Op basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt
een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet
verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge
verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende
handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als
het ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge
verontreiniging risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is
maar er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. Er zijn geen gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e
(risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een
beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3
grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de
volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroffen is de
provincie bevoegd gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de
vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):
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Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige
bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding
van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een
(aanvullend) Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek,
een Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater
worden ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als
doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de
verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde
grond, terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die
door de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding
plaatsvindt. Ook deze ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De
aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de
gemeente. Bij het kadaster wordt een aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en
uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende
ac viteiten. De loca e is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te
bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een
bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van
asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de
algemene bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek
verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen
verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele
verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indica ef
bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar
de bodem (verder)verontreinigd hee  wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd.
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Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan
de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van
bedrijven op een loca e die poten eel bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te
stellen of zich bij een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen
van de ernst en de urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de
saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.

 

 

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e
hiervan gee  aan of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende
betekenis (conform de Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven ewaarde

 

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de
verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de
van nature in de bodem aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de
waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van
één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake
van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging.
Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interven es)
noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interven ewaarde wordt overschreden,
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is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de
risico"e;s voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen
de ernst en de urgen e c.q. spoedeisendheid van het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze
olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in
Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde
 gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en
monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA
(Keuringsins tuut voor Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon
gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik
gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek
naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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