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Aigemeen 
Opdraohtnummer 
Soort onderzoek 
Adres 
Gemeente 
Opdrachtgever 
Prujecta&lseur 
Datum rapport 
Opp. locatie 
CoSrdinaten 

: 63783 
: verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 
: Broekweg 27 te Veldhoven 
: Veldhoven 
: ewen A.W.C. Couwenberg 
: C.C.A. van der Vleuten 
: 19 akiober 2010 
: <;a. 2100m2 
: x = 380.01 en y = 157,123 

Aanleiding ondenoek 
~anleidingvoor het onderzoek is een voorgenomen grondtransactie. Het doel van het verkennend 
bodemonderzoek is het, middels een steekproef, vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. 

Hypothese 
Onverdacht (ONV). 

- geen overschn~dtng ' overschfiW de dnor de gemsente Veldhoven vastgestelde bkale achtergrondwaarde niet 

Conclusie en aanbevelingen 

Het boven de generieke achtergrondwaarde verhoogde gehalte aan zink in de bovengrond overschrijdt 
de lokale achtergrondwaarde niet 

Daar cadmium (MM2) in de bovengmnd en som PCB (0.7 factor) in de ondergrond de desbetreffende 
achtergrondwaarde overschrijden dient de ondenoekshypothese "onverdacht' te worden verworpen. 

Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverootretniging. Gw.en de aard 
en mate van de aangetroffen verontreiniging, is nader onderzoek niet noodzakelijk. Er bestaan uit 
bodemkwaliteitsoogpunf geen beperkingen ten aanzien van het huidige gebruik dan wel een wijziging 
hiervan. 

In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzo& (conform MEM 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond. in de vrijkomende grond zijn echter geen aanwijzingen 
aangetroffen die zouden kunnen duiden op het voorkomen van asbesthoudende materialen. 

Opgemerkt wordt dat een bodemonderzoek niet kan worden gebruikt voor het bepalen van de kwaliteit 
van een partij vrijkomende grond. Hiertoe dient formeel een partijkeuring uitgevoerd te worden. 
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l INLEIDING 

In opdracht van erven A.W.C. Couwenberg heeff Lankelma Gectechniek Zuid B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een tocatie aan de Broekweg 27 te Veldhoven. De regionale ligging 
van de iocatie is weergegeven in bijlage 1. 

Aanleiding voor het onderzoek is een voorgenomen grondtransactie. Het doel van het verkennend 
bodemonderzoek is het, middels een steekproef, vaststellen van de actuele bcdemkwaiiteit ter plaatse. 

Lankelma Geotechniek Zuid B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie 
anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen zoais beschreven in de 
Nederlandse norm NEN 5740: 2000 "Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek". 

Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekpraefsgewijze bemonsteiing die 
er op is gericht om een indicatieve beoordeling te krijgen van de milieuhygi(inische kwaliteit van de 
bodem. De mogelijkheid Mijff daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het 
historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden aangetoond. Tevens wordt erop gewezen dat 
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 

Het ondenoek is uitgevoerd in oktober 2010. 

Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het vooronderzodc (hoofdstuk 2), de 
onderzoekshypo+hese en -strategie (hoofdstuk 3) en de resultaten van het veldwerk (hoowstuk 4) en 
analytisch onderzoek en de aan het onderzoek te verbinden interpretatie van de onderzoeksresultaten 
(hoofdstuk 5) en condusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 

projectnummer: 63783,19 oktober 2010 1 
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2 VOORONDERZOEK 

Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 is ten behoeve van de bepaling van de 
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 
vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2 1 tim 2.4 opgenomen 
informatie is afkornstrg vanluit: 

terreininspectie, 
e digitaal bodemloket van de gemeenta Veldhoven; 

historische kaarten; 
NAVOS bestand gesloten stortplaatsen; 
website www.watwaswaar.nl; 
website www.bodamloket.nl. 

2.1 k)catklgegwens 
De onderzochte locatie is gelegen aan de Broekweg 27 te Veldhoven. Kadastraal IS de locatie bekend 
onder Veldhoven sectie D. nr. 3538. De co&~dlnaten volgens het R.D. stelsel zijn x = 380.91 en y = 
157,18 (zie bijlage 1. regionale ligging). 

Het oppervlak van de ondenoekslocatie bedraagt in totaal circa 2100 m*. Ten tijde van de uitvoering 
van het on6etzoek was onderhavig perceel deels bebouwd met een woonhuls met schuur. Het 
noordelijk deel is verhard met klinkers. Het overige terrein is in gebruikals weide en tuin. 

2.2 Hlstorisahe lnfonnatb 
üii het historisch kaartmateflaal blijM dat er rond 1900 sprake van een agrarisch gebied met enkele 
zandwegen gelegen ten noordoosten van Mereveldhoven. Op kaarten van vanaf 1950 u ter hoogte 
van onderhavige localie bebouwing te herkennen, rond 1970 begint de huidige wijk vorm te krijgen. In 
de huidige situatie is onderhavig locabe gelegen midden in een w o o M k .  

Bij de gemeente Veldhoven zijn van ondemavige locatie geen gegevens bekend Van de directe 
omgeving zijn enkele bodemonderzoeken bekend (zie pag. 2.3). Van de Bmekweg 43 is bekend dat 
hier een ondergrondse tank aanwezig is. De tank is gesaneerd en afgevuld met tand. Ten Ujde van de 
werkzaamheden is geen verontreiniging aangetoond. 

2.3 Eerder u l tgevde  bod-ndenoeken 
Schoolstraat 23 
Bodemondatzoek uitaevoerd conform NVN-5740 d.d 01-01-2000. Enkel in de vaste bodem ticht 
verhoogde gehalten &n &n of meerdere parameters aangetoond. 

Broekweg 45 
Onderzoek uiigevoerd conform bouwstoffenbesluit d.d. Of-01-2001. Van het onderzoek zijn geen 
resultaten bekend. 

Broekweg 32 
Bodemonderzoek uitgevoerd conform NVN-5740 d.d 01-01-1995. Van het onderzoek zijn geen 
resultaten bekend. 

proiectnummer: 63783.10 oktober 2010 2 



,uawoyJoon uauuny uaiezaw uee uai!eqa6 ap6ooq~an (y~ms) ~ayaempuol6 
laq U! nean!u peyol do o!6ai ap u! Ja pp plqsa6 uapJm ueq uaawa6je laq ui 'uawm uauuny 
uapnoz t!qleMytuapcq ap IOOA 6u!6!a~paq uaa aylam uak!aEn!oe uen isaanna6 s! p 's! aywds a!$aol 
ap do iep ueyhlq uauuny noz ?!nleeM uawoya6 uao~ leeu qeeurioJu! uae6 s! yaouapuoJoon jaq xn 

quiniou 9-2 

~pa!qa&6u!~a43~aq~@eMpu0~6 
uaa .b3 ~U!UU!W~~~M~UOJ~ uaa uen pa!qa6ya+u! lay u! la!u 16!i a!iegol aa .~u!~w!J a>ij!~aisoo 
pua6avuano u! ua!za6 leeu0!6a ~woo~~s ~tqe~puo~6 (~snm4) adaipuo aaq u! ~qe~puo~6 iaH 

,plalsa6lsen ua~leqa6puo&a~q~s apua6jon ap u@ pqqa6 $p JOOA .aW pqqaqaap 
u! ua6ela6 s! qpqsyaoztepuo aa '6!ZeMUB8 Fieeyslg!lequiapoq uaa s! uanoqplaA atueawa6 ap u& 

uapr~~mpuoaB~a\~ wz 

Ill.a>lllSlllil(H m nnur WY us* 
"""'"""'"t uanoqplaA ai LZ 6aMqaolg 'yawapuowapoq puauuawlran 

h., .; .. . %. .,. .. 



IUPI"IEU"..YIII verkenllend bcdemonderzoek. Broekweg 27 te Veldhoven 

3.1 .l Hvmthese 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie als "onverdacht" gekwalificeerd ten 
aanzien van grond- en grondwate~erontreiniging, Hiermee wordt bedoeld dat er geen stoffen in 
gehalten hoven de streefwaarden of generieke achtergrondwaarden, lokale achtergrondwaarden of 
natuufiijke achtergrondwaarden vallen. Tevens is gesteld dat activiteiten op en in de omgeving van de 
onderzoeksiocatie geen invloed hebben gehad op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 

3.1.2 Ondenoeksstrateciie 
Bij het Vaststellen van de onderzoeksstrategie is de boor-. bemonsferings- en analysestrategie zoais 
beschreven In de MEN 5740 ' Ondeaoeksstretegie voor een onverdachte bcatie (ONV)" gehanteerd. 
Opgemerkt wordt dat: 

e De Iocaties op het terrein waar de boringen ziJn geplaatst, zijn tijdens k t  veldonderzoek 
vastgesteld; 

w Het gemeten humus- en lutumgehafte in de bovengrond wordt representatief geacht voor de 
ondergrond. 
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4 UITVOERING 

A l  Veldwerk 
De veldwerkzaamheden z'jn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 (versie 3.2a, 13 
maart 2007) conform VKB orotocoi 2001 (versie 3.1. 13 maart 2007) en VKB orotocol2002 (versie 3.2. 
13 maart 2 ~ 7 )  van de stiChting lnfrastmituur ~wake i tsbor~ in~ ~odembeh& 

De veldwerkzaamheden zijn door W.J.A. Henraath uitgevoerd op 4 oktober 2010 (uitvoering boringen, 
plaatsing peilbuis en hemonstering grond). 

Samengevat zijn ten behoeve van het onderzoek de onderstaande werkzaamheden verricht: 

De bodem op de iacatie bestaat tot deverkende diepte van arca 5,8 m-mv uit matig fijn siftig zand dat 
met name in de toplaag humushoudend is. Lokaal wordt leem aangetroffen. Voor de complete 
boorbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 3 De situering van de onderzoekslocatie en de 
geplaatste boringen en peilbuis is opgenomen in bijiage 2. 

TW 4.1 u&svoertle werfaarnhsden 

Tijdens de uitvoering van de veidwerkzaamheaen is geen aanvullende informatie naar voren gekomen 
welke tot een aanpassing van de boorstrategle heen geleid. 

In de uitkomende grondzijn lokaal waarnemingen gedaan die duiden op ae mogelijke aanwezigheid 
van verontreinigende stoffen in de bodem. Hierna volgt per monsternametraject een opsomming van 
de waargenomen afwijkingen. 

Fitterdiepte 
pmv] 

4,s - 5,8 

k r i n g  

84: 85.B6,87.B9. BIO. 611, S12 
,B6 
82, B3 
B1 

In het kader van dit ondenoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond. In de vrijkomende grond zijn echter geen aanwijzingen 
aangetroffen die zouden kunnen duiden op het voorkomen van asbesthoudende materialen. 

Diepte 
[m-mv] 
0,5 
0.7 
2.0 
5.8 

projeclnummer: 63783.19 okiober 2010 5 
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4.1 .2 Grondwater 

De peilbuis is na voldoende doorspoelen bemonsterd. In de navolgende tabel zijn de gegevens hiervan 
weergegeven: 

4.2 AfwIJIringpn ten opzlchte van de VKB protocollen 
Tijdens de uiivoerhg van de veidwerkzaamheden zijn geen afwijkingen opgetreden in het kader van de 
VKB protocollen 2001 en 2002. 

4.3 AnaIyse~trat*sie 
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium de navolgende mengmonsters 
samengestetd. In de onderstaande tabel Is de samenstelling van de mengmonsters verwerkt en is 
weergegeven op welke parameters de grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd. 

Tabe14.4 Analysesbetegii 
( ~ o n r t w  I Comparamenf 1 Boring I Diepte l Analyseprogramma I 

I ' NEN grond I mare melalen(Ea, Cd, Co. Cu. Hg. Mo NI, Po. Zn). PAK. PCB. minerale olie droge stofgehalle 
b NEN orondwater i zware metalen &a. W. Co. Cu. Ho. Mo. Ni. Pb. Znl. minerale olie. vluchilne aromaten (BTEXN). 

De grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn In het laboratorium van Alwntrol B.V. te 
Hoogvliet (door de RVA erkend) geanalyseerd. De aneses zijn uitgevoerd conform AS3000. 
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S RESULTATEN LABORATORIUMONDERZOEK 

Tenetnde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, worden de chemische 
analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn vastgesteld 
door het Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (de zogenaamde 
generieke referentiewaarden) en, indien vastgesteld, aan de lokale achtergrondwaarden. 

5.1 .l Generiek referentiekader Wet bodembeschermina (Wbb) 
De gehalten en concentraties van de milieuschaoelijke stoffen in respectievelijk de grond- dan wel 
arondwatermonsters worden aerelateerd aan het roetsinaskader ~ i t  oe Circulaire bodemsanerina 2009 
FROM. april 2009). die een &derdeel vormt van de ~ b k .  

Bij de referentiewaarden wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde generieke ofwel Landelijke 
achtergrondwaarden (in geval van grond), streefwaarden (in geval van grondwater) en de 
interventiewaarden (zowel grond als grondwater): 

achfergmndwaarde (grond) of S-waarde (grondwater) = waarde voor een schone, multifunctionele bodem 
tussenwaarde of T-waarde = toetsingswaarde voor (nader) oridem8k ((achtergrond- of 

stfeeíwaarde + intenentiewaarde) 12) 
inteiveniiewaarde of i-waarde = intewentiswaarde voor sanaTing(sonde~08k) 

De tussenwaarde heeit geen wettelijke status maar is een itldi~atien~eati voor het uitVoeren van 
aanvullend onderzoek. 

De referentiewaarden voor grond zijn mede afhankelijk gesteld van hetgehalte iutum (fractie <2pm) en 
organische stof. Dit betekent dat bij eLk (verkennend) bodemondetzoek locatiespecikke 
referentiewaarden dienen te worden berekend. 

Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt h voorliggend rapport de volgende terminologie 
gehanteerd: 

licht verhooad aehalte: gehalte tussen de achtergrondwaardelstreetwaarde en tussenwaarde 
matig verhoÖgd gehalte: geheiie tussen de tussen- en intewentiewaarde 
sterk verhoogd gehalte: gehalte gelijk of hoger dan de inte~entiewaarde. 

5.1.2 Lokale achterarondwaarden 
Naast landelijke toetsingswaarden zijn voor de onderzoekslocatie tevens Male achtergrondwaarden 
vastgesteld (zie 3 2.4). Voor grond en grondwater is zowel aan de landelijke referentiewaarden als aan 
de lokale achtergrondwaarden getoetst. Wanneer een parameter in het landelijke toetsingskader als 
een overschrijding moet worden aangemerkt maar de bkale achtergrondwaarde niet overschrijdt. 
wordt dit niet als een overschrijding beschouwd. 

prcjecmummsr: E3783,lO oktober 2010 7 
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5.2 Orond 
De anaiysec&ficaten zijn weergegeven in bijlage 4. De resultaten zijn getoetst aan de 
achtergrondwaarden en interventiewaarden en weergegeven in bijlage 5. In de grond zijn de 
navolgende verhogingen aangetoond: 

I @mlurn, ZW I I 
I som PCB (0,7 factor) i 

oveischGdt de door de gemeente Veldhoven vssteestelde lokale achtegfondwaarde niet 

brond(meng)monstsr > generieke achbrgmndrmarde 

De overige ondezochte stoffen ziJn niet aangetoond in concentraties bwen de betreffende (generieke) 
achtergrondwaarden. 

De licht verhoogde gehalten aan zink in de bovengrond overschrijden de locale achtergrondwaarden 
niet. Het licht verhoogde gehalte aan cadmium overschrijdt zowel de generieke als de locate 
achtergrondwaarden. De licht verhoogde gehaften zijn vermoedelijk relateren aan de bijmengingen aan 
puin dan wel het historisch terremgebruik. 

I > tvssenwaarde 

Hei licht verhoogd gehalte aan som PCB (0,7 factor) in de ondergrond is niet eenduidig te verklaren. 

> IRte~snUewaarde 

Het aangetoonde beeld wìjM niet significant af van hetgeen In de regel wordt aangetroffen rondom 
oude bebouwing. 

5.S Qrondwattr 
De anaiysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 4. De resultaten zijn getoetst aan de streef- en 
intewentiewaarden en weergegeven in bijlage 5. In het grondwater zijn geen van de onderzochte 
parameters aangetoond in een concentratie boven de betreffende streefwaarden/detecUelimiet. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van erven A.W.C. Couwenberg heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Broekweg 27 te Veldhoven. 

Aanleiding voor het onderzoek is een voorgenomen grondtransactie. Het doel van het verkennend 
bodemonderzoek is het, middels een steekproef. vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen zoals beschreven in de 
Nederlandse norm NEN 5740:2009 "Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek". 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen 
welke tot een aanpassing van de onderzoeksstrategie heeft geleid. 

In onderstaande tabel zijn de aangetoonde overschrijdingen weergegeven: 

aovengmnu L I 
MMI i zink' > achtergrondwaarda 
MM2 cadmium. zinkn 1 z achtergmndwaarde 

Tebel 6. i Aangetoonde overschrildingan 
Medium 

Het boven de generieke achtergrondwaarde verhoogde gehalte aan zink in de bovengrond overschrijdt 
de lokale achtergrondwaarde niet. 

Verontreinisingen 
Parameter I Gehalte 

Ondergmnd 
MM3 
Gmndwater 
81 

Daar cadmium (MM2) in de bovengrond en som PCB (0,7 factor) in de ondergrond de desbetreffende 
achtergrondwaarde overschrijden dient de onderzoekshypothese "onverdacht te worden verworpen. 

- l 

Formeel gezien is de bodem op de iocatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien de aard 
en mate van de aangetroffen verontreiniging, is nader onderzoek niet noodzakelbk. Er bestaan ult 
bodemkwaliteitsoogpunt geen beperkingen ten aanzien van het huidige gebruik dan wel een wijziging 
hiervan 

- geen ove~chnjding 
overschrijdt de door de gemeente Veldhoven vastgestelde iokaie achtergrondwaarde niet 

som PCB (0.7 factor) 

In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond. In de vrijkomende grond zijn echter geen aanwijzingen 
aangetroffen die zouden kunnen duiden op het voorkomen van asbesthoudende materialen. 

> achtergrondwaarde 

Opgemerkt wordt dat een bodemonderzoek niet kan worden gebruikt voor het bepalen van de kwaliteit 
van een partij vrijkomende grond. Hiertoe dient formeel een partijkeuring uitgevoerd te worden. 

projectnummer: 63783, 19 oktober 2010 9 
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Bijlage l : Regionale ligging locatie 

pmjecinummer: 63783.18 oktober 2010 








































