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1 Inleiding 

 

1.1 Opdrachtvorming 

In opdracht van Brabants Wonen heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend en nader 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven. De regionale 
ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek is de geplande nieuwbouw op deze 
locatie.  
In verband met de geplande nieuwbouw dient de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 
grondwater vastgelegd te worden ten einde hieromtrent een uitspraak te kunnen doen. Daarnaast 
dient door middel van onderhavig onderzoek beoordeeld te worden of aanvullende procedures 
noodzakelijk zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). 
 
Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering 
die er op is gericht om een indicatieve beoordeling te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem. De mogelijkheid blijft 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. 
 
Lankelma Geotechniek Zuid B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie 
anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. Verder is zij gecertificeerd in het kader van ISO-9001 
en de BRL-SIKB 2000 “veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” en de daarbij behorende 
protocollen. Hierbij gelden de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk, vigerende versies van deze 
documenten. 

1.2 Doelstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek wordt onderstaand puntsgewijs benoemd: 

 historisch onderzoek waarbij wordt gekeken naar het vroegere, huidige en toekomstige 
gebruik van de locatie met bodemopbouw en geohydrologie; 

 bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de 
onderzoekslocatie; 

 bepalen of de bodem wel dan niet verdacht is voor asbest; 

 vastleggen van de omvang van de sterk verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige 
aromaten in het grondwater en van het sterk verhoogde gehalte aan zink in de grond; 

 op basis van de resultaten vaststellen of in het kader van de Wbb sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 

1.3 Gevolgde richtlijnen en opbouw rapportage 
De werkzaamheden zijn door Lankelma Geotechniek Zuid b.v. onder certificaat uitgevoerd, te weten 
conform BRL-SIKB 2000 en de daaraan gekoppelde protocollen: 

 2001: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen”; 

 2002: “Het nemen van grondwatermonsters”; 

 2018: “Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem”. 
 
In de BRL SIKB 2000 wordt verwezen naar de Nederlandse normen voor bodemonderzoek die 
eveneens bepalend zijn voor de uitvoering van het bodemonderzoek. De belangrijkste en meest 
bepalende normeringen zijn de NEN-5725 “Bodem-landbodem-strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek”, NEN 5740: 2009 “Onderzoeksstrategie bij 
verkennend bodemonderzoek”, de NEN-5707: 2003 “Bodem – Inspectie en monsterneming van 
asbest in de bodem en partijen grond” en de NTA 5755 (2010): “Bodem - Landbodem - Strategie voor 
het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging”. 
Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2), de 
onderzoekshypothese en -strategie (hoofdstuk 3) en de resultaten van het veldwerk (hoofdstuk 4) en 
analytisch onderzoek en de aan het onderzoek te verbinden interpretatie van de onderzoeksresultaten 
(hoofdstuk 5) en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2 Vooronderzoek 

Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 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 t/m 2.4 opgenomen 
informatie is afkomstig van/uit: 

 terreininspectie; 

 het archief van Lankelma Geotechniek Zuid B.V.; 

 informatie opdrachtgever; 

 historische kaarten; 

 TNO (Regis); 

 NAVOS bestand voormalige stortplaatsen; 

 Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME); 

 ArcheologieinNederland.nl; 

 website www.topotijdreis.nl; 

 asbestsignaleringskaart gemeente Veldhoven; 

 website www.bodemloket.nl. 
 
Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek 
worden beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek 
ter beschikking staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie geconstateerde situatie.  
 
In het kader van de Omgevings- en/of Wm vergunning of de Regeling bodemkwaliteit kan afhankelijk 
van de mate van verdachtheid volstaan worden met het uitvoeren van een beperkt vooronderzoek. 
Voor onderhavige locatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek. 

2.1 Locatiegegevens 
Algemeen 
De onderzochte locatie is gelegen aan de Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven. Kadastraal is de locatie 
bekend onder de kadastrale gemeente Veldhoven, sectie E, nr. 4883. De coördinaten volgens het 
R.D. stelsel zijn X = 155911 en Y = 379442. 
 
Het oppervlak van de onderzoekslocatie bedraagt in totaal circa 1.100 m². Ten tijde van de uitvoering 
van het onderzoek was op onderhavig perceel een woonhuis gesitueerd. Het voorterrein (grenzend 
aan de Dorpsstraat) is beklinkerd. Het achterterrein ligt momenteel braak.  
 
Terreininspectie 
Door een gecertificeerd medewerker van Lankelma Geotechniek Zuid b.v. is een terreininspectie 
uitgevoerd en wel voorafgaande aan de veldwerkzaamheden (d.d. 26 oktober 2015). De locatie is 
daadwerkelijk in gebruik zoals in voorgaande alinea omschreven. De onverharde terreindeel zijn 
grotendeels onbegroeid. 
 
Alle, bij eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, geplaatste peilbuizen zijn niet meer teruggevonden.   
 
Bij de uitgevoerde inspectie van het maaiveld zijn geen bodemvreemde materialen, kleuren e.d. 
aangetroffen, welke een aanwijzing zou kunnen voor een mogelijke bodemverontreiniging. Op het 
maaiveld van het onverharde achterterrein zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. De 
overige terreindelen zijn bebouwd c.q. voorzien van een aaneengesloten verhardingslaag. 

2.2 Historische informatie 

Gebruik locatie: heden en verleden 
De directe omgeving van de onderzoekslocatie kan worden omschreven als zijnde woonwijk. Aan de 
zuidzijde grenst de locatie aan de in noordoostelijke richting aftromende waterloop ‘Gender’. De 
locatie wordt aan de noordzijde begrenst door de Dorpsstraat. Aan de overige zijden zijn woningen 
met tuinen gesitueerd. 
 
De contouren van de Dorpsstraat zijn op kaartmateriaal daterend uit 1850 reeds terug te zien.  

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
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Voor de historische informatie m.b.t. het gebruik van de locatie verwijzen wij naar bijlage 8 van dit 
schrijven. In deze bijlage zijn de in het verleden verrichte bodemonderzoeken opgenomen, welke op 
de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden. 
 
Op o.a. blz. 5 van het bodemonderzoek uitgevoerd door ABO d.d. 28 april 2011 (rapportnr. ANL11-
1175) is het gebruik van de locatie opgenomen. 
In de periode van begin 2011 tot heden hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden: 

 Qua bedrijvigheid was Bandencentrum Gruijters Veldhoven BV als laatste op de locatie 
gevestigd. In december 2013 is deze failliet verklaard;  

 Sloop bedrijfsloods (voor overige informatie hieromtrent zie onder ‘Asbest’); 

 Herbemonstering peilbuizen door Bodex Milieu b.v., rapportnr. BM.0913244/MON/msc.01, 
d.d. 29 januari 2014. Dit onderzoek is eveneens in bijlage 8 van onderhavig schrijven 
opgenomen. Samenvattend kan worden gesteld dat de in de periode 2007 en 2014 nagenoeg 
geen wijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de aangetoonde concentraties. Ter plaatse van 
peilbuis 108 wordt de interventiewaarden van de parameters xylenen en ethylbenzeen 
overschreden (filter 1,2-3,2 m-mv). De concentratie minerale olie overschrijdt de bodemindex, 
doch niet de interventiewaarde. Geadviseerd wordt een nader bodemonderzoek ter 
inkadering. 

 
Opgemerkt dient te worden dat het onbekend is of de ondergrondse tanks zijn gesaneerd. Er wordt 
gesproken over dat het tankstation, welke in 1948 is opgericht, in 1964 is opgeheven en dat de tanks 
destijds vermoedelijk zijn gevuld met zand. Bewijzen hieromtrent ontbreken.  
 
Voormalige stortlocatie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen sprake van een stortlocatie. Binnen een straal van 1 km 
is oostelijk van de onderzoekslocatie de voormalige stortplaats met locatiecode NB5700009, GLOBIS-
code NB086100009 gelegen (Naam: Dorpstraat te Veldhoven). Betreft een voormalige vijver die met 
puin en huisvuil is gedempt in de periode tussen eind 1955 en begin 1956. De diepte is onbekend.  
 
Archeologie 
Met betrekking tot het item archeologie is de site Archeologie in Nederland.nl geraadpleegd. Deze 
website is gericht op de professional die in zijn of haar vak te maken heeft met archeologische 
werkzaamheden en vraagstukken 
 
Uit de kaart kan worden herleid dat er geen archeologische waarde aan de onderzoekslocatie is 
toegekend. Tevens is er geen sprake van eventueel aanwezige archeologische monumenten.  
 
Explosieven 
De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht op een kleine 
schaal van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. 
 
Wel kan vermeld wordt dat circa 1 km oostelijk van de onderzoekslocatie Operatieterrein Market-
Garden gesitueerd was. De Operatie Market Garden was een grootschalig geallieerd offensief met als 
doel de vestiging van een bruggenhoofd ten noorden van de Neder-Rijn tussen Arnhem en het 
IJsselmeer om de Duitse troepen in het westen van Nederland af te snijden. 
 
In de zone waarbinnen de onderzoekslocatie is gesitueerd kunnen resten worden verwacht van resten 
die gerelateerd zijn aan de oorlogsvoering. 
 
Asbest 
Op de onderzoekslocatie hebben, voor zover ons bekend, in het verleden geen bedrijven gestaan die 
mogelijk asbesthoudend materiaal hebben geproduceerd of verwerkt. Tevens is niets bekend over 
stortingen, dempingen of ophogingen met asbesthoudende materialen en/of –buizen in de grond. Ook 
is niets bekend over calamiteiten waarbij asbesthoudende materialen zijn vrij kunnen komen. 
 
Voor de betreffende gemeente is geen asbestsignaleringskaart opgesteld c.q. beschikbaar. 
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Recentelijk is de bedrijfsloods, welke op het achtergelegen terreindeel was gesitueerd, gesloopt door 
Sloopbedrijf Groenen. Uit mondelinge informatie van de opdrachtgever van onderhavig 
bodemonderzoek zijn deze sloopwerkzaamheden, voorafgegaan door een onderzoek conform SC 
540. De hierbij aangetoonde asbesthoudende materialen zijn conform de SC 530 gesaneerd. Na 
sloop is een asbestvrijgave afgegeven. Verder is voorafgaande aan genoemde werkzaamheden een 
sloopmelding ingediend bij de gemeente Veldhoven. Bij de opdrachtgever van onderhavig 
bodemonderzoek liggen betreffende rapporten, meldingen e.d. in ter inzage. 
 
Het is ons niet bekend of ter plaatse ooit asbesthoudende buizen aanwezig zijn geweest en/of 
aanwezige buizen en leidingwerk tijdens sloopwerkzaamheden geheel van de locatie zijn verwijderd.  
 
Bodemonderzoeken: op locatie  
Voor de historische informatie m.b.t. het gebruik van de bodemonderzoeken die ter plaatse van de 
locatie zijn uitgevoerd verwijzen wij naar bijlage 8 van dit schrijven.  

2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
Voor de historische informatie m.b.t. het gebruik van de regionale geohydrologische bodemopbouw 
die ter plaatse van de locatie zijn uitgevoerd verwijzen wij naar bijlage 8 van dit schrijven.  
 
Het grondwater in het ondiepe (freatische) grondwater stroomt regionaal gezien in overwegend 
noordoostelijke richting. Als gevolg de zeer nabij gelegen waterstroom kan deze afwijken.  

2.4 Resumé 

Uit het vooronderzoek is geen informatie naar voren gekomen waaruit zou kunnen blijken dat op 
sprake is van bodemverontreinigingen als gevolg van voormalige gebezigde bedrijfsmatige 
activiteiten. 
 
De ondergrondse tanks, welke op het voorterrein zijn gelegen, zijn nog niet verwijderd. Ter plaatse 
dient een nader bodemonderzoek te geschieden. Dit als gevolg van het feit dat, op basis van eerder 
verrichte bodemonderzoeken ter plaatse, verontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten 
zijn aangetoond. Deze variëren van licht in de grond tot matig tot sterk in het grondwater en zijn niet in 
voldoende mate ingekaderd.  
De grond is tijdens de eerder verrichte bodemonderzoeken niet met behulp van steekbussen 
bemonsterd, hetgeen een positiever beeld kan geven van de daadwerkelijke milieuhygiënische 
kwaliteit van de grond.  
 
Verder blijkt uit de eerder verrichte bodemonderzoeken dat over de gehele locatie bodemvreemde 
bijmengingen voorkomen in de vorm van met name kolen- en sintelresten, welke de milieuhygiënische 
kwaliteit van de grond negatief beïnvloed. Ter plaatse van het westelijke terreindeel zijn destijds zelfs 
volledige sintellagen aangetroffen. Aangezien recentelijk sloopwerkzaamheden hebben 
plaatsgevonden en naar alle waarschijnlijkheid geen rekening is gehouden met de aanwezigheid van 
de sintelresten, heeft vermenging hiervan kunnen plaatsvinden met overige bodemlagen. 
 
Het aantreffen van zinkassen op deze locatie kan, ons inziens, worden gerelateerd aan het regionale 
aspect m.b.t. toepassing van zinkassen,. In het verleden zijn in deze regio zinkassen aangebracht als 
zijnde (semi)verhardingslagen ter plaatse van o.a. wegen, bedrijfsterreinen en particulieren.  
 
Specifiek met betrekking tot de parameter asbest concluderen wij dat de locatie vooraleerst als 
‘onverdacht’ kan worden beschouwd. 
 
Deelsanering  
Bij bouw- of herinrichtingsplannen en grondtransacties komt het voor dat het geval van verontreiniging 
zich uitstrekt tot (ver) buiten de in het geding zijnde kavels. In die situaties worden alleen de in het 
geding zijnde kavels onderzocht, en is het geval dus niet volledig afgebakend. Het bevoegd gezag kan 
dan met een deelsanering akkoord gaan. Dit houdt in dat men alleen dat deel van de verontreiniging 
waarvan inzicht bestaat in de verontreinigingsituatie afzonderlijk beschouwt als onderdeel van een 
groter geval en als zodanig zal saneren (deelsanering), ongeacht de omvang van het gehele geval. 
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3 Onderzoeksprogramma 

3.1 Hypothese  

Grond en grondwater 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie, ten aanzien van de grond en het 
grondwater, als ‘verdacht’ gekwalificeerd. Dit heeft betrekking op het terreindeel ‘ondergrondse tanks’ 
en de aangetoonde bodemvreemde bijmenging in de vorm van kolen- en sintels in de bovengrond. 
 
Asbest 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie, met betrekking tot de parameter 
asbest grotendeels als ‘overdachte’ locatie gekwalificeerd.  

3.2 Onderzoeksstrategie grond, grondwater en asbest 

Grond en grondwater 
 
Gehele locatie 
Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de richtlijn “Strategie voor het 
uitvoeren van verkennend onderzoek” (Nederlandse norm NEN5740, januari 2009), 
onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 
verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE).  
 
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal in het veld gebruik worden gemaakt van de 
zogeheten XRF-analyser. Deze meet direct de aanwezigheid van zware metalen in de bodem. De 
metingen zijn direct afleesbaar in het display en worden uitgedrukt in mg/kg. Deze resultaten zijn een 
goede indicatie van de bodemkwaliteit en op basis hiervan kunnen op een pragmatischer wijze de 
grond(meng)monsters worden samengesteld ter analyse in het laboratorium.  
 
Op basis van de resultaten van deze onderzoeksstrategie kan het uitvoeren van een vervolg (nader) 
bodemonderzoek niet kan worden uitgesloten.  
 
Ter hoogte van terreindeel met ondergrondse tanks 
Het onderzoeksprogramma is gebaseerd op de richtlijn NTA5755 voor nader bodemonderzoek.  
 
In de onderstaande tabellen 3.1 en 3.2 zijn overzichten opgenomen van de uit te voeren 
veldwerkzaamheden en laboratoriumwerkzaamheden. 
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Tabel 3.1: uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden (gehele terrein) 
  Veldwerk analyses 
Locatie oppervlak 

(m
2
) 

Tot 0,5 m-
mv in 
verdachte 
laag 

Tot onderzijde 
van de 
verdachte  
laag maximaal 
2 m-mv

1
 

peilbuis
2
 Grond 

(verdachte laag) 
grondwater 

Dorpstraat  
26-30 

1.100 7 1 1 3 x NEN5740
3
 1 x NEN5740

4
 

Tabel 3.2: uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden (terreindeel met ondergronds tanks) 

  Veldwerk Analyses 
Locatie  peilbuis 2-3 m-mv peilbuis

 
3-4 m-mv bovengrond ondergrond grondwater 

Dorpsstraat 
26-30 

tpv pb108 
 
op 5m rondom 
pb108 

- 
 
4

2
 

1 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

1 x minerale olie, 
BTEXN 
3 x minerale olie, 
BTEXN 

 

1 handboring tot minimaal tot 0,5 m- freatische grondwaterstand.of 1 meter, maximaal tot 2,5 meter.  
Indien visueel schoon dan boren tot opgegeven einddiepte, anders boren tot 0,5 meter minus verdachte bodemlaag. 

2 

Een van de te plaatsen peilbuizen inzake het nader onderzoek wordt gecombineerd geplaatst met het verkennend 
onderzoek. Het te analyseren grondwatermonster uit deze peilbuis zal worden onderzocht op het standaard  
NEN5740 pakket voor grondwater 

4
. 

Indien ter plaatse van een geplaatste peilbuis een drijflaag wordt geconstateerd, zal een aanvullende peilbuis worden 
geplaatst met een snijdend peilfilter. Deze extra werkzaamheden zullen in overleg met opdrachtgever geschieden. 

3 

zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK (10 VROM),  minerale olie en 
PCB (som 7) incl.  lutum en organische stof geanalyseerd. 
Als gevolg van waarnemingen in het veld kan het noodzakelijk zijn een extra mengmonster samen te stellen om een 
voldoende representatief beeld van de locatie te krijgen. Aanvullend werkzaamheden worden alleen na toestemming van de 
opdrachtgever uitgevoerd. 
 
 

4 

zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 
xylenen, styreen, naftaleen, minerale olie, vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-
1,2-dichlooretheen, Som1,2-dichlooretheen, 1,1-dichlooretheaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2-
dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan1,3-dichloorpropaan, Somdichloorpropaan, 1,1,2-
trichloorethaan, tetrachlooretheen, bromoform 

 
Asbest 
Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de richtlijn “Strategie voor het 
uitvoeren van verkennend onderzoek” (Nederlandse norm NEN5707, 2003), onderzoeksstrategie voor 
een onverdachte locatie. 
 
In onderstaande tabel 3.3 is het overzicht opgenomen van de uit te voeren veldwerkzaamheden en 
laboratoriumwerkzaamheden. 
 
Tabel 3.3: uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden asbest in grond onderzoek 

  Veldwerk Analyses 

(deel)locatie opp. (m
2
) Asbestgaten

2
 boringen grond 

 
Grond (onverdacht of verdacht) 

Dorpstraat  
26-30 

1.100 6 x asbestgat 0,5 in 
verdachte laag 

1 tot 1,0 m-mv: 
gecombine 

5
 

 
5
analyses conform NEN 5707 worden uitgevoerd wanneer er asbestverdachte c.q. asbesthoudende materialen worden aangetoond.  

 
De volgende opmerkingen worden gemaakt:  

 De locaties op het terrein waar de boringen en inspectiegaten (omschreven in de tabellen 3.1, 
3.2 en 3.3.) zijn tijdens het veldonderzoek definitief vastgesteld; 

 Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend onderzoek is aanvullend onderzoek 
verricht. De resultaten van dit aanvullend onderzoek zijn integraal opgenomen in onderhavige 
rapportage. 
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4 Uitvoering veldwerk en de bevindingen 

4.1 Veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder procescertificaat van de BRL SIKB 2000, conform 
protocol 2001, 2002 en 2018 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Evenals 
de daaraan gekoppelde Nederlandse Eenheidsnormen (NEN). 
 
Na uitvoering van de analyses is informatie naar voren gekomen welke tot een aanpassing van de 
onderzoeksstrategie (zie hoofdstuk 3 van dit schrijven) heeft geleid. Dit naar aanleiding van de 
analyseresultaten betrekking hebbende op zowel de verhoogde gehalten aan aromaten en olie in de 
grond en het grondwater, evenals een verhoogd gehalte aan zink in de grond als gevolg van de 
bijmengingen met zinkassen (in onderstaande rapportage omschreven als sintels) Het veldwerk en de 
daaraan verbonden analyses zijn gefaseerd uitgevoerd. 
 
Alle uitgevoerde veldwerkzaamheden zijn door de ervaren KWALIBO erkende personen uitgevoerd, te 
weten: 

 26 oktober 2015 uitgevoerd door Dhr. W. Henraath en Dhr. J. Gahrmann; 

 3 november 2015 uitgevoerd door Dhr. W. Vogels; 

 21 december 2015 uitgevoerd door Dhr. W. Vogels en Dhr. C. Renders (in opleiding); 

 4 januari 2016 uitgevoerd door Dhr. J.Gahrmann; 

 5 januari 2016 uitgevoerd door Dhr. W. Vogels, Dhr. W. Henraath en Dhr. C. Renders (in 
opleiding. 

 
De werkzaamheden zijn allen handmatig uitgevoerd en wel met behulp van een edelmanboor, 
steekbus en zuigerboor. Verder is tijdens de eerste fase van het bodemonderzoek (d.d. 26 oktober 
tevens gebruik gemaakt van de XRF meter. Röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF) is een techniek 
om de chemische samenstelling van een monster te kunnen bepalen. Deze meet online de gehalten 
zware metalen met een aanzienlijke nauwkeurigheid (maximaal circa 20% afwijking). Naar aanleiding 
van deze meter zijn in het veld steekproefgewijs grondmonsters gemeten. Op basis hiervan is 
uiteindelijke de definitieve situering van de boringen 1 t/m 8 bepaald.  
 
In onderhavig schrijven zijn alle resultaten naar aanleiding van de uitgevoerde veld- en 
laboratoriumonderzoek opgenomen. 

4.1.1 Grond 

In tabel 4.1. is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van het 
grondonderzoek. 
 
Tabel 4.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Boring 
 

Diepte  
[m-mv] 

Filterdiepte  
[m-mv] 

B1, B2, B3, B4, B7 0,5 - 

B5 2,0 - 

B6, B81, B82, B83, 
B84, B85 

1,0 - 

B8 1,2 - 

B201 3,6 - 

B202, B203 4,0 - 

B204 3,3 - 

B206 3,5 - 

B205 3,6 - 

PBA 4,0 3,0-4,0 

PBB 2,95 1,95-2,95 

PBC 2,9 1,9-2,9 

PBD 2,6 1,6-2,6 

PBE, PB106 3,0 2,0-3,0 

PB101 4,8 3,8-4,8 

PB101A 2,25 0,25-2,25 

PB102 3,5 2,5-3,5 

PB103 3,4 2,4-3,4 

PB104 3,2 2,2-3,2 

PB105 2,9 1,9-2,9 
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Opgemerkt wordt dat in eerste instantie de peilbuizen B101 t/m B106 zijn geplaatst voor het 
bemonsteren van het grondwater. Nadien zijn nabij deze peilbuizen de boringen B201 t/m B206 
verricht voor analysen op de grond. 
 
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 4,8 m-mv veelal uit matig fijn siltig zand. In 
de ondergrond worden deze zandlagen afgewisseld met zandige leem en veenlagen. Met name de 
bovengrond is humushoudend. Voor de complete boorbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 3. 
De situering van de onderzoekslocatie en de geplaatste boringen en peilbuis is opgenomen in bijlage 
2.  
 
In de uitkomende grond zijn waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigende stoffen in de bodem. Deze bijmengingen zijn gerelateerd aan de recentelijk 
uitgevoerde sloopwerkzaamheden en de in het verleden aangebrachte zinkassen. In onderstaande 
tabel 4.2. zijn de waargenomen afwijkingen per monsternametraject opgenomen. Dit met uitzondering 
van de sporen baksteenresten die vrijwel binnen de gehele locatie in de bovengrond worden 
aangetoond. 
 
Tabel 4.2  Waargenomen afwijkingen 

Boring 
 

Diepte 
[m-mv] 

Afwijking* 

Rondom voormalige ondergrondse brandstoftanks 

PBA 0,08-0,2 
0,2-0,5 
1,3-3,2 

matig sintelhoudend 
sporen sintels 
zwakke oliewaterreactie 

PBB 0,2-0,4 zwak sintelhoudend 

PCC 0,08-0,5 
1,0-2,0 

sporen sintels 
zwakke oliewaterreactie 

PBD 0,08-0,3 zwak sintelhoudend 

PBE 0,08-0,3 
0,3-0,5 
1,2-3,0 

zwak sintelhoudend  
sporen sintels 
zwakke oliewaterreactie 

B101 0,2-0,7 
0,2-2,4 

matig sintelhoudend, zwak baksteenhoudend 
zwakke olie waterreactie 

B101a 0,08-0,5 
1,0-2,25 

matig sintelhoudend, zwak baksteenhoudend 
zwakke olie waterreactie 

B102 0,3-0,7 
0,7-1,5 

matig sintelhoudend, zwak baksteenhoudend 
zwak baksteenhoudend 

B103 0,04-0,5 matig sintelhoudend 

B104 0,08-0,7 zwak baksteen- en matig sintelhoudend 

B105 1,9-2,0 zwakke dieselgeur 

B106 1,0-1,8 zwakke dieselgeur, resten hout 

B201 0,08-0,5 
0,5-1,0 
1,0-1,2 
1,2-2,4 

sporen puin, zwak sintelhoudend, zwakke oliewaterreactie 
sporen puin, zwak baksteenhoudend, matige oliewaterreactie 
matige oliewaterreactie 
zwakke oliewaterreactie 

B201 0,0-0,7 sporen puin 

B202 0,3-0,6 matig sintelhoudend 

B205 0,0-0,3 
0,3-0,7 
3,0-3,4 

zwak baksteenhoudend 
zwak puinhoudend 
zwakke oliewaterreactie 

B206 0,0-2,1 zwakke oliewaterreactie 

Willekeurig op locatie 

B5 0,0-0,5 zwak baksteenhoudend 

B6 0,1-0,3 
0,4-0,5 
0,4-1,0 

zwak sintelhoudend 
sporen sintels 
zwakke oliewaterreactie 

Boring 8 en omgeving i.z. inkadering zink 

B8 0,03-0,3  
0,3-0,7 

matig sintelhoudend, zwak baksteenhoudend 
sporen sintels 

81 0,0-0,2 
0,2-0,5 
0,5-1,0 

sterk slakhoudend, matig houtskoolhoudend, matig baksteen 
zwak baksteenhoudend 
matig baksteenhoudend 

82 0,0-0,4 
0,4-0,7 
0,7-1,0 

matig puinhoudend, sterk baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
sterk baksteenhoudend 
zwak baksteenhoudend 

83 0,0-0,5 zwak baksteenhoudend, sporen puin 

84 0,0-0,3 
0,3-0,5 

sterk slakhoudend 
sporen puin 
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0,5-0,7 
0,7-1,0 

sporen metselpuin 
volledige baksteen 

85 0,0-0,4 
0,4-0,6 

matig slakhoudend, zwak puinhoudend 
sterk baksteenhoudend 

*sintels kunnen in dit geval ook als zinkassen worden omschreven  

4.1.2 Resultaten XRF meter 

In de boorstaten opgenomen in bijlage 3 zijn de gehalten aan arseen, zink, koper en lood gemeten 
m.b.t. de XRF opgenomen. In onderstaande tabel 4.3 zijn deze gehalten, met uitzondering de 
gehalten aan arseen, per boorpunt weergegeven. Arseen is niet opgenomen aangezien slechts enkele 
malen iets verhoogd ten opzichte van de detectiegrens is aangetoond.  
 
Boornr. 
 

Bodemlaag (m-mv) + 
bijmenging zinkas 

Zink (mg/kg) Lood (mg/kg) Koper (m/kg) 

B1 0,0-0,3, geen 
0,3-0,5, geen  

17 
17 

6 
23 

<detectie 
<detectie 

B2  0,0-0,5, geen  51 67 17 
B3  0,0-0,5, geen  191 60 25 

B4 0,0-0,1, geen 
0,1-0,5, geen 

100 
17 

70 
12 

11 
<detectie 

B5 0,0-0,5, geen 
0,5-1,0, geen 

66 
18 

57 
15 

17 
<detectie 

B6 0,1-0,3, zwak sintelhoudend 
0,3-0,4, geen 
0,4-0,5, sporen sintels 
0,5-1,0, geen 

191 
21 
159 
99 

100 
9 
121 
51 

85 
<detectie 
44 
<detectie 

B7 0,0-0,5, geen 29 11 <detectie 
B8 0,03-0,3, matig sintelhoudend 

0,3-0,7, sporen sintels 
0,7-1,0, geen 

607 
67 
62 

162 
33 
29 

77 
15 
11 

PBA 0,08-0,2, matig sintelhoudend 
0,2-0,5, sporen sintels 
0,5-1,0, geen 

140 
87 
21 

60 
50 
20 

59 
21 
<detectie 

PBB 0,2-0,4, zwak sintelhoudend 
0,4-0,9, geen 

80 
48 

40 
35 

47 
<detectie 

PBC 0,08-0,5, sporen sintels 
0,5-1,0, geen 

74 
31 

49 
37 

27 
<detectie 

PBD 0,08-0,3, zwak sintelhoudend 
0,3-0,7, geen 

145 
90 

60 
75 

<detectie 
<detectie 

PBE 0,08-0,3, zwak sintelhoudend 
0,3-0,5, sporen sintels 
0,5-1,2, geen 

228 
306 
36 

83 
106 
19 

76 
73 
11 

4.1.3 Grondwater 

De peilbuizen zijn na voldoende doorspoelen bemonsterd. In de navolgende tabel zijn de gegevens 
hiervan weergegeven: 
 
Tabel 4.4  Peilbuisgegevens 

Peilbuisnummer PBA PBB PBC 

Datum bemonstering 3 november 2015 3 november 2015 3 november 2015 

Bemonsterd door Wim Vogels Wim Vogels Wim Vogels 

Diepte grondwaterspiegel [m-mv] 1,5 1,8 1,4 

Filterstelling [m-mv] 3,0-4,0 1,95-2,95 1,9-2,9 

Toestroming goed slecht goed 

Zuurgraad [pH] 6,21 6,25 5,85 

Elektrische geleidbaarheid [Ec,  S/cm] 895 532 1.080 

troebelheid (NTU) 40,6 184 83,2 

Waargenomen afwijkingen geen geen geen 

Drijflaag geen geen geen 
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Peilbuisnummer PBD PBE PB101 

Datum bemonstering 3 november 2015 3 november 2015 4 januari 2016 

Bemonsterd door Wim Vogels Wim Vogels Dhr. Gahrmann en 
Renders 

Diepte grondwaterspiegel [m-mv] 1,2 1,4 1,01 

Filterstelling [m-mv] 1,6-2,6 2,0-3,0 3,8-4,8 

Toestroming goed goed goed 

Zuurgraad [pH] 6,18 5,95 6,59 

Elektrische geleidbaarheid [Ec,  S/cm] 1.560 732 764 

troebelheid (NTU) 135 95,2 50,2 

Waargenomen afwijkingen geen geen geen 

Drijflaag geen geen geen 

*filter van deze peilbuis is het diepst geplaatst t.o.v. de overige filters van geplaatste peilbuizen 

 
Peilbuisnummer PB101A PB102 PB103 

Datum bemonstering 4 januari 2016 4 januari 2016 4 januari 2016 

Bemonsterd door Dhr. Gahrmann en 
Renders 

Dhr. Gahrmann en 
Renders 

Dhr. Gahrmann en 
Renders 

Diepte grondwaterspiegel [m-mv] 0,93 1,12 1,33 

Filterstelling [m-mv] 0,25-2,25 2,5-3,5 2,4-3,4 

Toestroming matig goed matig 

Zuurgraad [pH] 6,41 6,72 6,4 

Elektrische geleidbaarheid [Ec,  S/cm] 311 804 918 

troebelheid (NTU) 48,3 80,1 90,2 

Waargenomen afwijkingen oliegeur geen geen 

Drijflaag geen geen geen 

**filter van deze peilbuis is snijdend geplaatst 

 
Peilbuisnummer PB104 PB105 PB106 

Datum bemonstering 4 januari 2016 4 januari 2016 4 januari 2016 

Bemonsterd door Dhr. Gahrmann en 
Renders 

Dhr. Gahrmann en 
Renders 

Dhr. Gahrmann en 
Renders 

Diepte grondwaterspiegel [m-mv] 1,04 0,76 0,73 

Filterstelling [m-mv] 2,2-3,2 1,9-2,9 2,0-3,0 

Toestroming matig matig matig 

Zuurgraad [pH] 6,26 6,64 6,72 

Elektrische geleidbaarheid [Ec,  S/cm] 738 452 784 

troebelheid (NTU) 40,5 51,4 48,4 

Waargenomen afwijkingen geen geen oliegeur 

Drijflaag geen geen geen 

 

De troebelheid van het grondwater uit de peilbuizen kan hoog worden genoemd. De resultaten geven 
echter geen aanleiding om nader bodemonderzoek uit te voeren. 

4.1.4 Asbest 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op d.d. 26 oktober 2015 uitgevoerd door Dhr. W. Henraath. 
 
Tijdens het veldwerk waren de omstandigheden als volgt: 

 Droog (neerslag kleiner dan 10 mm); 

 Helder (zicht groter dan 50 meter); 

 Oppervlakte volledig bedekt (inspectie efficiëntie 0%), het oppervlak is derhalve visueel niet 
geïnspecteerd; 

 Monstermateriaal droog en na uitharken naast inspectiegat goed visueel te beoordelen. 
 
In bijlage 6 zijn hiervan foto’s toegevoegd.  
 
Op basis van de opgestelde onderzoeksstrategie zijn een 18 tal inspectiegaten gegraven tot in de 
onderliggende bodemlaag. De grote van de inspectiegaten bedragen 30x30x50 cm (lxbxd). Op de 
diepte van 0,5 meter zijn de boring met behulp van een Edelmanboor doorgezet tot de maximale 
boordiepte van 1,0 m-mv. 
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De uitkomende bodemmaterialen zijn naast het inspectiegat uitgespreid en visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Hierbij zijn geen asbesthoudende materialen >16mm 
aangetroffen. Vervolgens is de fijne fractie gezeefd met een grove zeef (maaswijdte 16 mm). Ook 
hierbij zijn geen asbesthoudende plaatmaterialen aangetroffen. 
Wel zijn sporen puin/baksteen aangetoond. Deze zijn gerelateerd aan de recentelijk uitgevoerde 
sloopwerkzaamheden en is de locatie hierna vrijgegeven m.b.t. asbest. Op basis hiervan zijn, in 
overleg met de opdrachtgever, geen analyses de NEN 5707 uitgevoerd. 
 
tabel 4.5. is een beschrijving geven van de verschillende inspectiegaten. 
 
Tabel 4.5 gegevens asbestonderzoek 

inspectiegaten Diepte (m-mv) bodemomschrijving Afmeting 
(lxbxd in m) 

Asbest 
aangetroffen 

ABG1 0,0-0,5 siltige, matig fijne zand, 
humeus, sporen puin 

0,3x0,3x0,5 nee 

ABG2 0,0-0,5 siltige, matig fijne zand, 
humeus, sporen puin 

0,3x0,3x0,5 nee 

ABG3 0,0-0,5 siltige, matig fijne zand, 
humeus, sporen puin 

0,3x0,3x0,5 nee 

ABG4 0,0-0,5 siltige, matig fijne zand, 
humeus, sporen puin 

0,3x0,3x0,5 nee 

ABG5 0,0-0,5 siltige, matig fijne zand, 
humeus 

0,3x0,3x0,5 nee 

ABG6 0,0-0,05 
0,05-0,5 

siltige, matig fijne zand, 
humeus, sporen puin 
siltige, matig fijne zand, 
humeus 

0,3x0,3x0,5 nee 

ABG7 0,0-0,5 siltige, matig fijne zand, 
humeus 

0,3x0,3x0,5 nee 

ABG8 0,0-0,5 siltige, matig fijne zand, 
humeus, zwak 
puinhoudend 

0,3x0,3x0,5 nee 

ABG9 0,0-0,1 
0,1-0,5 

siltige, matig fijne zand, 
humeus, matig 
sintelhoudend 
siltige, matig fijne zand, 
humeus, sporen puin 

0,3x0,3x0,5 nee 

ABG10 0,0-0,5 siltige, matig fijne zand, 
humeus 

0,3x0,3x0,5 nee 

4.2 Afwijkingen ten opzichte van de BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002 en 2018 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden in het 
kader van de BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002 en 2018. 
 
Wel wordt opgemerkt dat de troebelheid niet op de onderzoekslocatie is gemeten maar ten kantore 
van Lankelma te Oirschot. Omdat de troebelheidsmeting niet bepalend is voor het moment van de 
grondwatermonstername, is het meten van de troebelheid op kantoor niet van invloed op het 
meetresultaat. Derhalve wordt dit niet als een kritieke afwijking beschouwd. 
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5 Analyses en resultaten laboratoriumonderzoek 

5.1 Samenstelling en analyseparameters  

De grondmengmonsters en grondwatermonsters zijn in het laboratorium van Alcontrol B.V. te 
Rotterdam (door de RvA erkend) chemisch geanalyseerd. De analyses zijn uitgevoerd conform 
Accreditatieschema AS3000.  
 
In de eerste fase van het onderzoek zijn de grond(meng)monsters, met betrekking tot de zware 
metalen, met behulp van de resultaten verkregen aan de hand van de XRF samengesteld. In totaal 
zijn een viertal grondmengmonsters onderzocht op het standaard NEN 5740 pakket voor grond. Een 
grondmonster is geanalyseerd op de zware metalen. In de tweede fase van dit onderzoek zijn een 
zevental grondmonsters geanalyseerd op de verdachte parameter zink.  
 
Van het grondwater, afkomstig uit verschillende peilbuizen, zijn een tiental watermonsters 
geanalyseerd op de verdachte parameters minerale olie en aromaten (incl. naftaleen). Verder is per 
abuis één grondwatermonster geanalyseerd op het oude NEN-5740 pakket voor grondwater. 
 
In onderstaande tabellen 5.1 t/m 5.3 is inzichtelijk gemaakt hoe de betreffende monsters (grond, 
grondwater en asbest) zijn samengesteld (o.a. globale bodemsamenstelling evenals zintuiglijke 
waarnemingen, diepte geanalyseerde bodemlaag). De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 
4. De resultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden en interventiewaarden en weergegeven in 
bijlage 5. 

5.2 Toetsingscriteria 

Teneinde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn 
vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (de zogenaamde generieke 
referentiewaarden).  

5.2.1 Generiek referentiekader Wet bodembescherming (Wbb) 

De gehalten en concentraties van de milieuschadelijke stoffen in respectievelijk de grond- dan wel 
grondwatermonsters worden gerelateerd aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering (Per 
1 juli 2013), die een onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb).  
 
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): 
 
achtergrondwaarde (grond) of S-waarde (grondwater) =  waarde voor een schone, multifunctionele bodem 
½ (AW+I) waarde of bodemindex =

  
Waarde waarbij men een aanvullend/nader onderzoek in 
overweging dient te nemen ((achtergrond- of streefwaarde + 
interventiewaarde) / 2)  

interventiewaarde of I-waarde =  interventiewaarde voor sanering(sonderzoek) 

 

De referentiewaarden voor grond zijn mede afhankelijk gesteld van het gehalte lutum (fractie <2 m) 
en organische stof. Dit betekent dat bij elk (verkennend) bodemonderzoek de gemeten waarden 
moeten worden omgerekend als zijnde “standaard bodem” (10% organische stof en 25% lutum). De 
omgerekende waarden worden vervolgens getoetst aan de vigerende referentiewaarden. 
 
Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie 
gehanteerd: 

 licht verhoogd gehalte: gehalte tussen de achtergrondwaarde (grond) c.q. streefwaarde  
(grondwater) en de ½ (AW+I) waarde;  

 matig verhoogd gehalte: gehalte tussen de ½ (AW+I) waarde of bodemindex en 
interventiewaarde;  

 sterk verhoogd gehalte: gehalte gelijk of hoger dan de interventiewaarde. 
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5.2.2 Toetsing van de analyseresultaten grond 

In onderstaande tabel 5.1. zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties 
de betreffende achtergrondwaarden overschrijden.  
 
Tabel 5.1Resultaten grondonderzoek 

  nr Boring 
nr. 

Diepte 
(m-mv) 

bodemsamenstelling Analyse- 
parameters 

Parameters 
>AW  

Conc. 
(mg/kds) 

Toets 
(Wbb) 

Zink verontreiniging rondom boring 8  

B8-1 8 0,03-0,3 matig fijn siltig zand, 
humeus, matig 
sintelhoudend, zwak 
baksteenhoudend 

zware 
metalen 

cadmium 
koper 
lood 
nikkel 
zink 

2,36 
85,1 
253 
37,2 
838 

* 
* 
* 
* 
*** 

81-1 81 0,0-0,2 matig fijn siltig zand, 
humeus, sterk 
slakhoudend, matig 
houtskoolhoudend, 
matig baksteen 

zink zink 2.000 *** 

82-1 82 0,0-0,4 matig fijn siltig zand, 
humeus, matig 
puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, 
zwak koolhoudend 

zink zink 328 * 

84-1 84 0,0-0,3 matig fijn siltig zand, 
humeus, sterk 
slakhoudend 

zink zink 1.180 *** 

81-2 81 0,2-0,5 matig fijn siltig zand, 
zwak baksteenhoudend 

zink zink 492 ** 

83-1 83 0,0-0,5 matig fijn siltig zand, 
zwak 
baksteenhoudend, 
sporen puin 

zink zink 1.620 *** 

84-2 84 0,3-0,5 matig fijn siltig zand, 
sporen puin 

zink zink 155 * 

85-1 85 0,0-0,4 matig fijn siltig zand, 
matig slakhoudend, 
zwak puinhoudend 

zink zink 200 * 

Algemene milieuhygiënische kwaliteit van de grond locatie 

MM1 1, 2, 3, 4, 
5, 7 

0,0-0,5 matig fijn siltig zand, 
humeus 

NEN5740 
pakket grond 

PCB 0,025 * 

MM2 6 
 
PBA  
 
PBB  
 
PBD 
 
 
PBE 

0,1-0,3 
 
0,08-0,2 
 
0,2-0,4 
 
0,08-0,3 
 
 
0,08-0,3 

matig fijn siltig zand, 
humeus, zwak sintel 
matig fijn siltig zand, 
humeus, matig sintel 
matig fijn siltig zand, 
humeus, zwak sintel 
matig fijn siltig zand, 
humeus, zwak sintel, 
sporen baksteen 
matig fijn siltig zand, 
humeus, zwak sintel 

NEN5740 
pakket grond 

cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
zink 
PAK 
PCB 

1,09 
17,7 
88,1 
0,236 
83,9 
237 
1,61 
40 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

MM3 5  
 
6  
 
 
8 
 
PBD 

0,5-2,0 
 
0,5-1,0 
 
 
0,7-1,2 
 
0,7-1,1 

zand, matig fijn, matig 
siltig 
zand, matig fijn, matig 
siltig, zwakke olie 
waterreactie 
zand, matig fijn, matig 
siltig 
zand, matig fijn, matig 
siltig 

NEN5740 
pakket grond 

cadmium 
minerale olie 

0,673 
217 

* 
* 

MM4 6 
 
 
 
8 
 
 
PBA 
 
 
PBC 
 
 
PBE 

0,4-0,5 
 
 
 
0,3-0,7 
 
 
0,2-0,5 
 
 
0,08-0,5 
 
 
0,3-0,5 

matig fijn siltig zand, 
humeus, sporen sintels, 
zwakke olie 
waterreactie 
matig fijn siltig zand, 
humeus, sporen sintels, 
zwak baksteen 
matig fijn siltig zand, 
humeus, sporen sintels 
en baksteen 
matig fijn siltig zand, 
humeus, sporen 
baksteen en sintels 
matig fijn siltig zand, 
humeus, sporen 
baksteen en sintels 

NEN5740 
pakket grond 

cadmium 
kwik 
lood 
zink 
PCB 
minerale olie 

0,777 
0,255 
79,8 
171 
40 
440 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
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 Verklaring gebruikte afkortingen:  Verklaring van de tekens: 

Conc. (mg/kgds) :omgerekende gemeten waarden * :groter dan AW en kleiner of gelijk een 
de bodemindex 

  ** :groter dan bodemindex en kleiner of 
gelijk interventiewaarde 

  *** :groter interventiewaarde 
  - :gehalte niet verhoogd t.o.v. AW dan 

wel detectiegrens 

5.2.3 Toetsing van de analyseresultaten grondwater 

In onderstaande tabel 5.2. zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties 
de betreffende achtergrondwaarden overschrijden.  
 
  

Rondom voormalige ondergrondse brandstoftanks 

201-
3 

201 1,0-1,2 
(steekbus) 

matig fijn siltig zand, 
humeus, matige olie 
waterreactie 

aromaten, 
naftaleen en 
minerale olie 

benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen 
minerale olie 

0,365 
0,578 
29,1 
65,8 
478 

* 
* 
* 
*** 
* 

201-
5 

201 1,7-2,2 matig fijn siltig zand, 
humeus, zwakke olie 
waterreactie  

aromaten, 
naftaleen en 
minerale olie 

ethylbenzeen 
xylenen 

1,52 
3,93 

* 
* 

201-
7 

201 2,4-2,9 matig fijn siltig zand, 
humeus 

aromaten, 
naftaleen en 
minerale olie 

ethylbenzeen 
xylenen 

0,304 
5,37 

* 
* 

202-
4,5 

202 1,0-2,0 matig fijn siltig zand, 
humeus 

aromaten, 
naftaleen en 
minerale olie 

- - - 

203-
3,4 

203 0,7-1,7 matig fijn siltig zand, 
humeus, sporen 
baksteen 
 

aromaten, 
naftaleen en 
minerale olie 

- - - 

204-
3 

204 0,9-1,4 matig fijn siltig zand, 
humeus 

aromaten, 
naftaleen en 
minerale olie 

- - - 

205-
4 

205 1,2-1,4 
(steekbus) 

matig fijn siltig zand, 
humeus  

aromaten, 
naftaleen en 
minerale olie 

- - - 

205-
9 

205 3,0-3,4 matig fijn siltig zand, 
humeus, zwakke olie 
waterreactie 

aromaten, 
naftaleen en 
minerale olie 

- - - 

206-
4 

206 1,5-1,7 
(steekbus) 

matig fijn siltig zand, 
humeus, zwakke olie 
waterreactie 

aromaten, 
naftaleen en 
minerale olie 

benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen 

0,391 
0,478 
1,13 
29,7 

* 
* 
* 
*** 

206-
6 

206 2,1-2,3 
(steekbus) 

matig fijn siltig zand, 
humeus 

aromaten, 
naftaleen en 
minerale olie 

- - - 
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Tabel 5.2. Resultaten grondwateronderzoek  
Zintuiglijke 
waarneming  

Peilbuisnr. 
Filterstelling 
(m-mv) 

analysepararmeter Parameters 
>AW 

Conc. 
(µg/l)) 

Toets 
(Wbb) 

Recentelijk uitgevoerde grondwateronderzoek 

- PBA1 
(3,0-4,0) 

aromaten, naftaleen en 
minerale olie 

benzeen 
xylenen 
naftaleen 

5,5 
143 
0,07 

* 
*** 
* 

- PBB 
(1,95-2,95) 

aromaten, naftaleen en 
minerale olie 

benzeen 
xylenen 
naftaleen 

0,76 
0,89 
0,03 

* 
* 
* 

- PBC 
(1,9-2,9) 

aromaten, naftaleen en 
minerale olie 

benzeen 
ethylbenzeen 
xylenen 
naftaleen 

0,23 
7,9 
53,2 
0,14 

* 
* 
** 
* 

- PBD 
(1,6-2,6) 

NEN 5740 pakket grondwater 
(oude pakket) 

arseen 
chroom 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen 
naftaleen 

dichlooretheen 
minerale olie 

24 
1,5 
6,9 
27 
160 
912 
4,1 

1,4 
190 

* 
* 
* 
* 
*** 
*** 
* 

* 
* 

- PBE 
(2,0-3,0) 

aromaten, naftaleen en 
minerale olie 

benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen 
naftaleen 
minerale olie 

19 
20 
56 
1.012 
0,98 
250 

** 
* 
* 
*** 
* 
* 

- B101 
(3,8-4,8) 

aromaten, naftaleen en 
minerale olie 

benzeen 
xylenen 
naftaleen 

3,7 
1,54 
0,02 

* 
* 
* 

- B102 
(2,5-3,5) 

aromaten, naftaleen en 
minerale olie 

benzeen 
xylenen 
naftaleen 

0,47 
1,02 
0,02 

* 
* 
* 

- B103 
(2,4-3,4) 

aromaten, naftaleen en 
minerale olie 

benzeen 
xylenen 
naftaleen 

0,57 
1,09 
0,02 

* 
* 
* 

- B104 
(2,2-3,2) 

aromaten, naftaleen en 
minerale olie 

xylenen 0,7 * 

- B105 
(1,9-2,9) 

aromaten, naftaleen en 
minerale olie 

benzeen 
xylenen 
naftaleen 

1,3 
1,52 
0,1 

* 
* 
* 

oliegeur B106 
(2,0-3,0) 

aromaten, naftaleen en 
minerale olie 

benzeen 
ethylbenzeen 
xylenen 
naftaleen  
minerale olie 

360 
53 
273,3 
2,8 
420 

*** 
* 
*** 
* 
** 

Meest relevante resultaten eerder uitgevoerde grondwateronderzoek (d.d. 21 januari 2014) 

- PB1 
(2,1-3,1) 

 - - - 

sterke 
brandstofgeur 
 

PB108 
(1,2-3,2) 

 benzeen 
tolueen 
eythylbenzeen 
xylenen 
naftaleen 
minerale olie 

5,6 
20 
240 
500 
6,8 
420 

* 
* 
*** 
*** 
* 
** 

- (PB118) 
(2,0-3,0) 

 - - - 

sterke 
brandstofgeur 
 

PBbestaand 
(3,0-4,0) 

 benzeen 
xylenen 
naftaleen 
vivylchloride 

6,3 
13 
0,1 
0,15 

* 
* 
* 
* 
* 

 
 Verklaring gebruikte afkortingen:  Verklaring van de tekens: 

conc. (µg/kgds) :Omgerekende gemeten waarden * 
 
** 
 
*** 

:groter dan streefwaarde en kleiner of gelijk ½ 
(streefwaarde+I) waarde  
:groter dan ½ (streefwaarde+I) en kleiner of gelijk 
Interventiewaarde 
:groter interventiewaarde 
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5.2.4 Verklaring van de getoetste analyseresultaten  

 
Bovengrond  
De bovengrond is onderzocht in de grondmengmonsters MM1 (zintuiglijk geen bijmenging met 
sintels), MM2 (zintuiglijk grotendeels zwak sintelhoudend) en MM4 (zintuiglijk sporen sintels). Naast 
de zintuiglijke waarnemingen is, bij het samenstellen van deze mengmonsters, tevens rekening 
gehouden met de resultaten m.b.t. de XRF. 
 
In grondmengmonster MM1 is een licht verhoogd gehalte aan PCB aangetoond. Deze concentratie 
overschrijdt de achtergrondwaarde doch niet de interventiewaarde. 
 
In grondmengmonster MM2 zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, zink, 
PAK en PCB aangetoond. Deze concentraties overschrijden de achtergrondwaarden doch niet de 
interventiewaarden. 
 
In grondmengmonster MM4 zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, kwik, lood, zink, PCB en 
minerale olie aangetoond. Deze concentraties overschrijden de achtergrondwaarden doch niet de 
interventiewaarden. 
 
Ter plaatse van boring 8 is een matige bijmenging met sintels aangetroffen, evenals sterk verhoogde 
gehalten aan zink. Op basis hiervan is deze bodemlaag (0,03-0,3 m-mv) apart onderzocht op zware 
metalen. Hierbij is een sterk verhoogd gehalte aan zink aangetoond, welke de interventiewaarde 
overschrijdt. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, lood en nikkel. Deze 
concentraties overschrijden de achtergrondwaarden doch niet de interventiewaarden. 
 
Rondom boring 8 zijn vervolgens aanvullende boringen geplaatst, dit in verband met de inkadering 
van voornoemde sterk verhoogde gehalte met zink. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de 
grondmonsters 81-1, 83-1 en 84-1 sterk verhoogde gehalten aan zink worden aangetroffen, die de 
interventiewaarde overschrijden. In monster 81-2 wordt een matig verhoogd gehalte met zink 
aangetoond, die de bodemindex overschrijdt. In de overige grondmonsters 82-1, 84-2 en 85-1 zijn licht 
verhoogde gehalten aan zink aangetroffen. Deze concentraties overschrijden de achtergrondwaarden 
doch niet de interventiewaarden. 
 
Ondergrond 
De ondergrond is onderzocht in grondmengmonster MM3 In dit grondmengmonster zijn licht 
verhoogde gehalten aan cadmium en minerale olie aangetoond. Deze concentraties overschrijden de 
achtergrondwaarden doch niet de interventiewaarden. 
 
Op basis van de eerder verkregen resultaten (zintuiglijk en analytisch), afkomstig uit de eerder 
verrichte bodemonderzoeken evenals dit schrijven, zijn extra monsters ingezet ter analyse op de 
verdachte parameters BETXN en minerale olie. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de 
steekbusmonsters 201-3 en 206-3 een sterk verhoogd gehalte aan xylenen wordt aangetroffen, die de 
interventiewaarde overschrijdt. Verder zijn licht verhoogde gehalten met minerale olie en/of benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen aangetoond. Deze concentraties overschrijden de achtergrondwaarden doch 
niet de interventiewaarden. In de monsters 201-5 en 201-7 zijn licht verhoogde gehalten met 
ethylbenzeen en xylenen aangetoond. Deze concentraties overschrijden de achtergrondwaarden doch 
niet de interventiewaarden. In de monsters 202-4,5, 203-3,4, 204-3, 205-9 en 206-6 zijn geen 
verhoogde gehalten aangetoond.  
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Grondwater 
Ter hoogte van de locatie zijn op het voorgelegen terreindeel de peilbuizen PBA t/m PBE en PB101, 
PB101A t/m PB106 geplaatst. Van deze peilbuizen is het filter van peilbuis (101A) snijdend met de 
grondwaterspiegel geplaatst (lees: 0,25-2,25 m-mv). Peilbuizen PBA en PB101 betreffen diepe 
peilbuizen (filters van respectievelijk 3,0-4,0 m-mv en 3,8-4,8 m-mv). 
 
Op basis van de resultaten, naar aanleiding van de uitgevoerde analyse op BETXN en minerale olie, 
van de grondwatermonsters afkomstig uit de peilbuizen PBA, PBD, PBE en PB106 matig tot sterk 
verhoogde gehalten met benzeen, ethylbenzeen en/of xylenen aangetoond. Deze overschrijden de 
interventiewaarden. Tevens worden de overige verdachte parameters plaatselijk in licht verhoogde 
mate aangetoond. Deze overschrijden de streefwaarden doch niet de interventiewaarden. Dit met 
uitzondering van het matig verhoogd aangetoonde gehalte aan minerale olie in peilbuis PB106, deze 
overschrijdt de tussenwaarde. 
 
In de overige peilbuizen komen de parameters benzeen, xylenen en naftaleen allen in licht verhoogde 
gehalten voor. Deze overschrijden de streefwaarden doch niet de interventiewaarden. Dit met 
uitzondering van het matig verhoogd aangetoonde gehalte met xylenen in peilbuis PBC, deze 
overschrijdt de tussenwaarde. 
 
Naast voornoemde verhoogd aangetoond verdachte parameters komende parameters arseen, 
chroom en dichlooretheen eveneens in licht verhoogde mate voor op de onderzoekslocatie. 
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6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van Brabants Wonen heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend en nader 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Dorpsstraat 26-30 (ong.) te Veldhoven.  
 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek is een voorgenomen grondtransactie 
en in een later stadium de geplande nieuwbouw op deze locatie. 

6.1 Samenvatting en conclusies 

Algemene bevindingen veldwerkzaamheden 
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 4,8 m-mv veelal uit matig fijn siltig zand. In 
de ondergrond worden deze zandlagen afgewisseld met zandige leem en veenlagen. Met name de 
bovengrond is humushoudend. In de uitkomende grond zijn waarnemingen gedaan die duiden op de 
mogelijke aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem. In tabel 4.2 zijn de waargenomen 
afwijkingen per monsternametraject opgenomen. Dit met uitzondering van de sporen baksteenresten 
die vrijwel binnen de gehele locatie in de bovengrond worden aangetoond. 
 
Grond, inkadering zinkverontreiniging 
Op basis van de analyseresultaten wordt geconcludeerd dat in de bovengrond licht tot sterk 
verhoogde gehalten zijn aangetoond aan zink en licht verhoogde gehalten aan cadmium, kobalt, 
koper, kwik, nikkel en lood.  
 
De concentraties van de parameters zink, koper en lood zijn ook met behulp van de XRF-analyser 
vastgelegd. De resultaten op basis van de XRF en de in het laboratorium uitgevoerde analyses komen 
goed met elkaar overeen. Deze concentraties kunnen, ons inziens, gerelateerd worden aan 
zinkassen. Het was, voor de regio waar binnen de onderzoekslocatie is gelegen, niet ongebruikelijk 
o.a. erfverhardingen te realiseren met zinkassen. Kleine hoeveelheden aan deze bodemvreemde 
materialen, welke in de regel niet visueel worden aangetroffen in de grond, kunnen al sterk verhoogde 
concentraties tot gevolg hebben.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn de sterk verhoogde gehalten aan zink aangetoond in de 
oostwestelijke hoek van de onderzoekslocatie, in de bovengrond (minimaal vanaf maaiveld en 
maximaal tot 0,0-0,5 m-mv) ter plaatse van de boringen ter hoogte van boringen 8, 81, 83 en 84.  
 
De verontreiniging is ons inziens, op basis van de XRF-analyser, zintuiglijke waarnemingen analyses, 
zowel in verticale als in horizontale richting in voldoende mate gekaderd. In bijlage 2 is de contour van 
het sterk verhoogde gehalte (lees overschrijding interventiewaarde) weergegeven. De omvang van 
deze verontreiniging wordt geraamd op circa 200 m

2
, zijnde 200 m

3
 grond. 

 
Ter plaatse van de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond. 
 
Asbest in grond 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein 
plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Hierbij zijn geen asbesthoudende materialen >16mm aangetroffen. Vervolgens is de 
fijne fractie gezeefd met een grove zeef (maaswijdte 16 mm). Ook hierbij zijn geen asbesthoudende 
plaatmaterialen aangetroffen.  
Wel zijn sporen baksteen aangetoond. Deze zijn gerelateerd aan de recentelijk uitgevoerde 
sloopwerkzaamheden en is de locatie hierna vrijgegeven m.b.t. asbest. Op basis hiervan zijn, in 
overleg met de opdrachtgever, geen analyses de NEN5707 uitgevoerd. 
 
Men kan pas dan een conclusie trekken over het feit dat op de locatie wel dan geen asbest wordt 
aangetroffen, wanneer hier zowel visueel als analytisch onderzoek naar is gedaan. Wilt men over 
voorgaande een definitieve uitspraak kunnen doen, dan dient een onderzoek naar asbest in de bodem 
te worden uitgevoerd. 
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Grond, inkadering minerale olie en BETXN verontreiniging 
Op basis van de analyseresultaten, uit onderhavig bodemonderzoek, wordt geconcludeerd dat in de 
onderliggende bodemlagen licht tot sterk verhoogde gehalten zijn aangetoond aan xylenen en licht 
verhoogde gehalten aan overige aromaten en minerale olie worden aangetoond. In deze 
grondmonsters zijn zwakke tot matige olie waterreacties waargenomen.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn de sterk verhoogde gehalten aan xylenen aangetoond in de 
noordwestelijke hoek van de onderzoekslocatie, in de ondergrond ter plaatse van de boringen 201 
(steekbus van bodemlaag 1,0-1,2 m-mv) en 206 (steekbus van bodemlaag 1,5-1,7 m-mv). Indien men 
de zintuiglijke waarnemingen (lees: oliewaterreacties) naast genoemde resultaten legt.  
 
In de grondmonsters waarin geen olie waterreacties zijn waargenomen zijn geen van de verdachte 
parameters in verhoogde gehalten aangetoond.  
 
In het grondwater zijn tevens sterk verhoogde gehalten met o.a. xylenen aangetroffen. De 
grondwaterstand ter plaatse van de onderzoekslocatie varieert van minimaal 0,56 m-mb (PB101A) en 
maximaal 2,2 m-mv (in 2007 uitgevoerd bodemonderzoek, PB108). Dit kan betekenen dat een deel 
van de verhoogde gehalten in de grond wordt veroorzaakt door de verhoogde gehalten in het 
grondwater.  
 
Ter plaatse van dit terreindeel zijn namelijk ondergrondse brandstoftanks gelegen, welke gevuld 
zouden zijn met zand. Verder is uit informatie gebleken dat de tanks in de periode 1948 en 1960 
daadwerkelijk gebruikt zijn. Overige informatie ontbreekt.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen kan geconcludeerd worden dat de verontreiniging ook 
mogelijk veroorzaakt is als gevolg van morsen tijdens aftanken. Ter plaatse van de boringen PB108, 
B105 (beide uit bodemonderzoek 2007) en B201 (onderhavig onderzoek) is, uitgaande van worst case 
scenario, direct onder de klinkerverharding een dieselgeur of zwakke olie water reactie aangetroffen. 
Merendeel van de verontreinigingen worden vanaf hoogst stand van het grondwater aangetroffen.   
 
De resultaten uit voorgaande onderzoeken worden in dit onderzoek niet meegenomen. Dit als gevolg 
van het feit dat er geen gebruik is gemaakt van steekbussen. Hetgeen vereist is bij onderzoek naar 
vluchtige parameters, zoals in dit geval aromaten. Dit betekent dat er feitelijk weinig daadwerkelijk 
bruikbare analyseresultaten beschikbaar zijn om de contour van de verontreiniging in de grond te 
kunnen vastleggen. Hetgeen verder bemoeilijkt wordt door de fluctuaties van de grondwaterstanden. 
 
Op basis van voorgaande is het meest aannemelijk dat de contour van de licht tot sterk verhoogde 
gehalte aan aromaten en minerale olie vrijwel gelijk vallen met de contour van de 
grondwaterverontreiniging (zie onderstaande tekst). In bijlage 2 zijn de horizontale contouren, 
aanwezig op perceelsniveau, van de sterk verhoogde gehalten versus de licht verhoogde gehalten 
met aromaten weergegeven. In westelijke richting is de verontreiniging niet ingekaderd. 
 
De omvang van deze verontreiniging, op onderhavige onderzoekslocatie, wordt geraamd op circa 200 
m

2
, zijnde 500 m

3
 grond. De totale omvang is niet vastgesteld. 

Ter plaatse van de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond. 
 
Grondwater, inkadering minerale olie en BETXN verontreiniging 
Op basis van de (analyse)resultaten uit onderhavig bodemonderzoek, evenals de eerder verrichte 
bodemonderzoeken, zijn in het grondwater matig tot sterk verhoogde gehalten met benzeen, 
ethylbenzeen en/of xylenen aangetoond. Deze overschrijden de interventiewaarden. 
 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen met alle, voor voornoemde verontreiniging relevante, (eerder) 
geplaatste peilbuizen. Het betreft de buizen met de nummers PB108, PBbest., PB118, PB1, PBA t/m 
PBE en PB101, PB101A t/m PB106. Alle eerder geplaatste peilbuizen zijn niet meer gelokaliseerd. In 
tabel 5.2 van dit schrijven zijn, naast de resultaten naar aanleiding van onderhavig onderzoek, ook de 
meest relevante resultaten uit een eerder uitgevoerd bodemonderzoek opgenomen. 
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Van deze peilbuizen is het filter van peilbuis (101A) snijdend met de grondwaterspiegel geplaatst 
(lees: 0,25-2,25 m-mv). Hier is zintuiglijk geen drijflaag aangetroffen. Peilbuizen PBA en PB101 
betreffen diepe peilbuizen (filters van respectievelijk 3,0-4,0 m-mv en 3,8-4,8 m-mv). De overige filters 
van de geplaatste peilbuizen bevinden zich tussen circa 1,0 en 3,0 m-mv. 
 
Voornoemde sterke verontreinigingen zijn aangetoond ter plaatse van de peilbuizen PB108, PBA, 
PBD, PBE en PB106, welke allen gesitueerd zijn ter plaatse van de noordwestelijke hoek van de 
onderzoekslocatie. De diepte van de verontreiniging is gelegen in het filtertraject tussen minimaal 1,2 
en maximaal 4,0 m-mv. Waarbij de hoogste concentraties aan aromaten zich in de buizen PB108, 
PBD, PBE bevinden.  
 
Tussen de peilbuizen PBA en PB108 is de buis met het diepste filter geplaatst, te weten PB101. In het 
grondwater alhier zijn licht verhoogde gehalten aan aromaten aangetoond. Laatstgenoemde geldt ook 
voor alle overige peilbuizen, met uitzondering van de buizen PB1 en PB118. In de buizen PB1 en PB 
118 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 
In bijlage 2 zijn de horizontale contouren, aanwezig op perceelsniveau, van de sterk verhoogde 
gehalten versus de licht verhoogde gehalten met aromaten weergegeven. In westelijke richting is de 
verontreiniging niet ingekaderd (lees: belendende perceel). 
 
De omvang van deze verontreiniging, op onderhavige onderzoekslocatie, wordt geraamd op circa 200 
m

2
, zijnde 600 m

3
 grondwater. De totale omvang is niet vastgesteld. 

Ter plaatse van de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in het 
grondwater. 
 
Naast voornoemde verhoogd aangetoonde verdachte parameters komende parameters eveneens in 
licht verhoogde mate voor op de onderzoekslocatie. Op basis van de resultaten, naar aanleiding van 
de uitgevoerde analyse op de grondwatermonsters, zijn in de afkomstig uit de peilbuis PBD, licht 
verhoogde gehalten aan arseen, chroom en dichlooretheen aangetoond. Deze overschrijden de 
streefwaarden doch niet de interventiewaarden.  
 
Voor wat betreft de licht verhoogde gehalten aan chroom in het grondwater is, ons inziens, sprake van 
(natuurlijk) verhoogde achtergrondgehalten op basis van de volgende argumenten:  

 Er zijn geen (voormalige) activiteiten welke een van voornoemde verhoogd aangetoonde 
gehalten in het grondwater doen verwachten;  

 Het filter van peilbuis PBD is direct geplaatst onder de bodemlaag, waarin van zware metalen 
in verhoogde mate worden aangetroffen. Van met name zandlagen is bekent dat deze onder 
invloed van zure regen uitlogen;   

 In de gemeente Veldhoven en omgeving worden vaker verhoogde gehalten voor metalen 
aangetroffen in het grondwater, welke kunnen worden beschouwd als natuurlijk verhoogde 
gehalten. Vanwege de mate van verontreiniging zijn de risico’s voor de volksgezondheid en 
het milieu verwaarloosbaar. Daarnaast is er geen sprake van noemenswaardige 
verspreidingsrisico’s. 

 
Nader bodemonderzoek 
De globale contouren van de verontreinigingen met zink en BETXN in de grond en BETXN in het 
grondwater zijn, binnen het te onderzoeken perceel, bekend. Het nauwkeuriger vastleggen van de 
contouren is, ons inziens, van weinig toegevoegde waarden. Mede door het feit dat beide 
verontreinigingen, tijdens het uitvoeren van een sanering, goed zijn te onderscheiden van overige niet 
verontreinigde bodemlagen. Dit kan door gebruik te maken van respectievelijk een XRF analyser dan 
wel een olie detectie pan en een PID meter.  
 
Op basis van voornoemde is het uitvoeren van een aanvullend nader bodemonderzoek, ons inziens, 
vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien niet zinvol.  
 
Toetsing hypothese  
De hypothese ‘verdacht’ wordt op basis van de resultaten aanvaard. Dit heeft betrekking op het 
terreindeel ‘ondergrondse tanks’ en de aangetoonde bodemvreemde bijmenging in de vorm van 
kolen- en sintels in de bovengrond. 
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6.2 Resumé en aanbevelingen 

Wanneer men (graaf)werkzaamheden en/of wijzigingen gaat doorvoeren uit gaat voeren, dient men 
rekening te houden met o.a. de volgende zaken: 

 middels onderhavig bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 
grondwater vastgelegd;.  

 in het kader van de Wet bodembescherming zijn aanvullende procedures noodzakelijk; 

 ter plaatse is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (meer dan 25 m
3 

sterk 
verontreinigde grond en 100 m

3
); 

 wil men werkzaamheden in de bodem uitvoeren dan dient men vooraf een zogenaamde 
deelsaneringsplan opstellen. Deze dient ter beschikking te worden overlegd aan het bevoegd 
gezag (lees: omgevingdienst ODZOB);  

 de werkzaamheden dienen conform de BRL SIKB 6000 en 7000 (protocollen 6001 en 7001) 
te worden uitgevoerd.  

 na afronding van de graafwerkzaamheden dient men een evaluatierapportage te overleggen 
aan genoemde bevoegde gezag; 

 de grond waarin het sterk verhoogde gehalte aan zink is aangetoond is visueel niet goed van 
de overige bodemlagen te onderscheiden. Dit aangezien de zinkassen moeilijk zijn te 
onderscheiden. Wij adviseren eventueel een zogenaamde XRF meter te gebruiken om de 
verschillende bodemlagen van elkaar te kunnen onderscheiden; 

 de grond en grondwater, waarin de licht tot sterk verhoogde gehalten aan BETXN en minerale 
olie zijn aangetoond, zijn goed van de overige bodemlagen te onderscheiden. Dit door gebruik 
te maken van een olie detectie pan en een PID meter; 

 op basis van dit bodemonderzoek wordt geen conclusie getrokken over het feit dat op de 
locatie wel dan geen asbest in de bodem wordt aangetroffen. Dit kan pas wanneer hier zowel 
visueel als analytisch onderzoek naar is gedaan; 

 opvallend is de hoeveelheden puin- en baksteenresten die worden aangetroffen. Deze 
bijmengingen zijn in de zuidwestelijke hoek van de locatie (lees: rondom boring 8) ook in de 
ondergrond aangetroffen. Het kan niet worden uitgesloten dat tijdens de 
(graaf)werkzaamheden op de locatie in meer dan wel mindere mate puinresten worden 
aangetroffen, zowel in de boven- als in de ondergrond. Men kan in overweging nemen de 
locatie op te schonen door de gehele geroerde laag van de locatie te verwijderen. Deze 
overweging hangt nauw samen met het toekomstige gebruik van de locatie;   

 bij graaf- en sloopwerkzaamheden dient men zoveel als mogelijk te voorkomen dat de 
verschillende bodemlagen met elkaar worden vermengd; 

 borg de veiligheid van medewerkers op de locatie. Conform de CROW 132 (werken met 
verontreinigde grond) dienen de werkzaamheden onder nader door de aannemer te bepalen T 
en F condities te worden uitgevoerd; 

 men dient de nog aanwezige ondergrondse tanks conform wet- en regelgeving af te voeren; 

 men dient rekening te houden met mogelijk nog aanwezige asbesthoudende buizen in de 
grond; 

 wanneer men grond van de locatie wil afvoeren dient men rekening te houden met verhoogde 
afzetkosten. De grond, afkomstig van de zink- en BETXN verontreiniging, wordt als niet 
toepasbaar bestempeld; 

 een acceptant van de grond kan, voor de overige niet sterk verontreinigde bodemlagen tevens 
een aanvullend onderzoek eisen (lees partijkeuring); 

 de ter plaatse van boring B1 aanwezige puinlaag is in onderhavig bodemonderzoek niet 
onderzocht; 

 het verlenen van een omgevingsvergunning is ter competentie aan het bevoegd gezag.  
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Bijlage 1 : Regionale ligging locatie 
  



Omgevingskaart Klantreferentie: 66674

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VELDHOVEN E 4883
Dorpstraat 26, 5504 HJ VELDHOVEN
CC-BY Kadaster.
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Bijlage 2 : Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 3 : Profielbeschrijvingen 
 



Projectnummer 66674

Veldhoven

B1

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, zn17 / 
pb6

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn17 / pb23

50

B2

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn51 / pb67 / cu17

50

B3

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn191 / pb60 / 
cu25

50

B4

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn100 / pb70 
cu11 

10

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor, zn17 / pb12

50

B5

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
antropogeen, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn66 / pb57 / cu17

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
licht grijsbruin, Edelmanboor, 
tot 1m: zn18 / pb15

140

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor200

B6

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

-100

1

2
3

4

klinker0

Klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
sintelhoudend, antropogeen, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor, 
zn191 / pb100 / cu85

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor, zn21 / 
pb9

40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen sintels, 
antropogeen, zwakke olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn159 / pb121 / 
cu44

50

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
sterk humeus, zwakke 
olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor, zn99 
/  pb51

100

B7

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor, zn29 / pb11

50

B8

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

3

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, matig 
sintelhoudend, antropogeen, 
zwak baksteenhoudend, 
antropogeen, donker 
zwartbruin, Edelmanboor, 
zn607  / pb162 / cu77 / as9

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen sintels, 
antropogeen, zwak 
baksteenhoudend, 
antropogeen, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn67 / pb33 / cu15

70

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
sterk humeus, donker 
zwartbruin, Edelmanboor, zn62 
/ pb29 / cu11

120
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B81

Datum: 04-01-2016

Boormeester: jga

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sterk 
slakhoudend, antropogeen, 
matig houtskoolhoudend, 
antropogeen, matig 
baksteenhoudend, 
antropogeen, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak baksteenhoudend, 
antropogeen, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
matig humeus, matig 
baksteenhoudend, 
antropogeen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

100

B82

Datum: 04-01-2016

Boormeester: jga

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, matig 
puinhoudend, antropogeen, 
sterk baksteenhoudend, 
antropogeen, zwak 
koolhoudend, antropogeen, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sterk 
baksteenhoudend, 
antropogeen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
antropogeen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

100

B83

Datum: 04-01-2016

Boormeester: jga

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak baksteenhoudend, 
antropogeen, sporen puin, 
antropogeen, zwak 
grindhoudend, antropogeen, 
lichtgrijs, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

B84

Datum: 04-01-2016

Boormeester: jga

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sterk 
slakhoudend, antropogeen, 
zwak grindhoudend, 
antropogeen, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen puin, antropogeen, 
zwak grindhoudend, 
antropogeen, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen 
metselpuin, antropogeen, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

70

Volledig baksteen, 
antropogeen, neutraal, 
Edelmanboor, gestaakt, 
ondoordringbare laag

100

B85

Datum: 04-01-2016

Boormeester: jga

0

-50

-100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
matig slakhoudend, 
antropogeen, zwak 
puinhoudend, antropogeen, 
sporen baksteen, antropogeen, 
matig roesthoudend, 
antropogeen, neutraal 
oranjegrijs, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
matig humeus, sterk 
baksteenhoudend, 
antropogeen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
matig humeus, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100
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PBA

Datum: 26-10-2015

grondwaterstand in cm-mv: 150

Boormeester: Henraath

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

klinker0

Klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, matig 
sintelhoudend, antropogeen, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor, 
zn140 / pb60 / cu59

20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen 
baksteen, antropogeen, sporen 
sintels, antropogeen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn87 / pb50 / cu21

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn21 / pb20

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes leem, gebiedseigen, 
zwakke olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

230

Leem, sterk zandig, zwak 
humeus, zwakke olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

280

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwakke olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Zuigerboor

320

Veen, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

370

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Zuigerboor

400

PBB

Datum: 26-10-2015

grondwaterstand in cm-mv: 170

Boormeester: Henraath

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

6

7

8
9

klinker0

Klinker
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
sintelhoudend, antropogeen, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor, zn80 
/ pb40 / cu47

40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen 
baksteen, antropogeen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn48 / pb35

90

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

220

Leem, zwak zandig, laagjes 
zand, gebiedseigen, geen 
olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Zuigerboor

280

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Zuigerboor

285

PBC

Datum: 26-10-2015

grondwaterstand in cm-mv: 160

Boormeester: Henraath

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

6

klinker0

Klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen sintels, 
antropogeen, sporen baksteen, 
antropogeen, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor, zn74 / pb49 / cu27

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen 
baksteen, antropogeen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn31 / pb37

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
matig humeus, zwakke 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes leem, gebiedseigen, 
zwakke olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes leem, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

240

Leem, zwak zandig, laagjes 
zand, gebiedseigen, geen 
olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Zuigerboor

290

PBD

Datum: 26-10-2015

grondwaterstand in cm-mv: 150

Boormeester: Henraath

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

6

7

klinker0

Klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
sintelhoudend, antropogeen, 
sporen baksteen, antropogeen, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor, 
zn145 / pb60

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen 
baksteen, antropogeen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn90 / pb75

70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor230

Leem, zwak zandig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Zuigerboor

260



Projectnummer 66674

Veldhoven

PBE

Datum: 26-10-2015

grondwaterstand in cm-mv: 145

Boormeester: Henraath

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

1

2

3

4

5

6

7

8

klinker0

Klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
sintelhoudend, antropogeen, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor, 
zn228 / pb83 / cu76 / as7

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen sintels, 
antropogeen, sporen baksteen, 
antropogeen, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor, zn306 / pb106 / 
cu73 / as10

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, zn36 / pb19 /cu11

120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwakke olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

220

Leem, sterk zandig, zwakke 
olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

240

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwakke olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Zuigerboor

300



Projectnummer 66674

Veldhoven

B101

Datum: 21-12-2015

grondwaterstand in cm-mv: 125

Boormeester: wvo

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

braak0

Graven, klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, matig 
sintelhoudend, antropogeen, 
zwak baksteenhoudend, 
antropogeen, zwakke olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwakke 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwakke olie-water reactie, 
lichtgrijs, Handpuls

240

Leem, sterk zandig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Handpuls

270

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Zuigerboor310

Leem, sterk zandig, matig 
humeus, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Zuigerboor

360

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Zuigerboor

480

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Zuigerboor, niet door tekomen 
met de hand 

500

B101a

Datum: 21-12-2015

grondwaterstand in cm-mv: 125

Boormeester: wvo

0

-50

-100

-150

-200

braak0

Graven, klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, matig 
sintelhoudend, antropogeen, 
zwak baksteenhoudend, 
antropogeen, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwakke olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

225

B102

Datum: 21-12-2015

grondwaterstand in cm-mv: 200

Boormeester: wvo

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

braak0

Graven, klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, matig 
sintelhoudend, antropogeen, 
zwak baksteenhoudend, 
antropogeen, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
antropogeen, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

350

B103

Datum: 21-12-2015

grondwaterstand in cm-mv: 180

Boormeester: WVO/CRE

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

klinker0

Graven, klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, matig 
sintelhoudend, antropogeen, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

250

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

280

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

340



Projectnummer 66674

Veldhoven

B104

Datum: 21-12-2015

grondwaterstand in cm-mv: 180

Boormeester: WVO/CRE

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

braak0

Graven, klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
antropogeen, matig 
sintelhoudend, antropogeen, 
geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

250

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

290

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

320

B105

Datum: 21-12-2015

grondwaterstand in cm-mv: 190

Boormeester: WVO/CRE

0

-50

-100

-150

-200

-250

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

190

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, zwakke dieselgeur, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

290

B106

Datum: 21-12-2015

grondwaterstand in cm-mv: 100

Boormeester: WVO/CRE

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

klinker0

Edelmanboor, Klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen baksteen, antropogeen, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
resten hout, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, zwakke 
dieselgeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

180

Leem, sterk zandig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

300



Projectnummer 66674

Veldhoven

B201

Datum: 05-01-2016

grondwaterstand in cm-mv: 60

Boormeester: WHT / CRE

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

1

2

3

4

5

6

7

8

9

klinker0

Klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
sintelhoudend, antropogeen, 
sporen puin, antropogeen, 
zwakke olie-water reactie, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen puin, 
antropogeen, zwak 
baksteenhoudend, 
antropogeen, matige olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, matige 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwakke olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor240

Leem, zwak zandig, matig 
humeus, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor290

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Zuigerboor330

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

360

B202

Datum: 05-01-2016

grondwaterstand in cm-mv: 130

Boormeester: WHT / WVO

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

klinker0

Klinker
8

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, matig 
sintelhoudend, antropogeen, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

220

Leem, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, gebiedseigen, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

400

B203

Datum: 05-01-2016

grondwaterstand in cm-mv: 120

Boormeester: WHT / WVO

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
antropogeen, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen 
baksteen, antropogeen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

220

Leem, zwak zandig, matig 
humeus, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

270

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Zuigerboor

350

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Zuigerboor

400

B204

Datum: 05-01-2016

Boormeester: WHT / CRE

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

1

2

3

4

5

6

7

8

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
geelbruin, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
geelgrijs, Edelmanboor

150

Leem, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

300

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor330



Projectnummer 66674

Veldhoven

B205

Datum: 05-01-2016

Boormeester: WHT / CRE

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak baksteenhoudend, 
antropogeen, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak puinhoudend, 
antropogeen, Edelmanboor70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig roesthoudend, 
antropogeen, licht oranjegrijs, 
Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig roesthoudend, 
antropogeen, licht oranjegrijs, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak grindig, resten hout, 
gebiedseigen, lichtgrijs, 
Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwakke olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Zuigerboor

340

Veen, zwak zandig, 
donkerbruin, Zuigerboor360

B206

Datum: 05-01-2016

grondwaterstand in cm-mv: 80

Boormeester: WHT / CRE

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

1

2

3

4

5

6

7

8

9

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwakke 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwakke 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwakke olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

210

Leem, zwak zandig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

270

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

310

Veen, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

350



Projectnummer 66674

Veldhoven

ABG1

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
antropogeen, donkerbruin, 
Graven

50

ABG2

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen puin, 
antropogeen, donkerbruin, 
Graven

50

ABG3

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen puin, antropogeen, 
lichtbruin, Graven

50

ABG4

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen puin, 
antropogeen, donkerbruin, 
Graven

50

ABG5

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Graven

50

ABG6

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
antropogeen, donkerbruin, 
Graven

5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, Graven

50

ABG7

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, 
donkerbruin, Graven

50

ABG8

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, antropogeen, 
donkerbruin, Graven

50

ABG9

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, matig 
sintelhoudend, antropogeen, 
donker zwartbruin, Graven

10

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
puinhoudend, antropogeen, 
sporen sintels, antropogeen, 
donkerbruin, Graven

50

ABG10

Datum: 26-10-2015

Boormeester: Henraath

0

-50

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Graven

50



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



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Bijlage 4 : Analysecertificaten grond en grondwater  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV
W van den Heuvel
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT

Uw projectnaam : Veldhoven
Uw projectnummer : 66674
ALcontrol rapportnummer : 12204384, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : UR2RD98W

Rotterdam, 06-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 66674.
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 B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 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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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B8-1 B8 (3-30)
002 Grond (AS3000) MM1 B1 (0-30) B1 (30-50) B2 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-10) B4 (10-50) B5 (0-50) B7 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM2 B6 (10-30) PBA (8-20) PBB (20-40) PBD (8-30) PBE (8-30)
004 Grond (AS3000) MM3 B5 (50-100) B5 (100-140) B5 (140-170) B5 (170-200) B6 (50-100) B8 (70-120) PBD (70-110)
005 Grond (AS3000) MM4 B6 (40-50) B8 (30-70) PBA (20-50) PBC (8-50) PBE (30-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 83.3  84.9  87.2  80.4  84.4  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - 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   2.2  9.7  2.3  2.5  

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   5.7  4.1  5.9  6.1  

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

METALEN
arseen mg/kgds S 4.1          

barium mg/kgds S   27  110  31  50  

cadmium mg/kgds S 1.9  <0.2  0.88  0.42  0.49  

chroom mg/kgds S 12          

kobalt mg/kgds S   1.5  6.2  2.2  3.4  

koper mg/kgds S 55  17  57  11  22  

kwik mg/kgds S 0.06  <0.05  0.18  0.09  0.19  

lood mg/kgds S 190  28  63  33  55  

molybdeen mg/kgds S   <0.5  1.3  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 15  3.7  14  5.5  7.5  

zink mg/kgds S 460  50  130  58  88  

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  0.13  0.07  0.03  

fenantreen mg/kgds S   0.06  0.24  0.03  0.08  

antraceen mg/kgds S   0.03  0.05  <0.01  0.03  

fluoranteen mg/kgds S   0.14  0.32  0.05  0.17  

benzo(a)antraceen mg/kgds S   0.08  0.19  0.03  0.09  

chryseen mg/kgds S   0.07  0.20  0.03  0.10  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S   0.05  0.12  0.02  0.07  

benzo(a)pyreen mg/kgds S   0.07  0.16  0.03  0.09  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S   0.06  0.10  0.03  0.08  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S   0.05  0.10  0.03  0.09  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S   0.62 1) 1.61 1) 0.327 1) 0.83 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  

PCB 52 µg/kgds S   <1  3.9  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S   <1  9.4  <1  1.6  

PCB 118 µg/kgds S   <1  6.9  <1  1.3  

PCB 138 µg/kgds S   1.3  8.8  <1  2.6  

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



Lankelma Geo. Zuid BV

Veldhoven
66674
12204384

29-10-2015

W van den Heuvel

29-10-2015

06-11-2015

Blad 3 van 10

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

001 Grond (AS3000) B8-1 B8 (3-30)
002 Grond (AS3000) MM1 B1 (0-30) B1 (30-50) B2 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-10) B4 (10-50) B5 (0-50) B7 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM2 B6 (10-30) PBA (8-20) PBB (20-40) PBD (8-30) PBE (8-30)
004 Grond (AS3000) MM3 B5 (50-100) B5 (100-140) B5 (140-170) B5 (170-200) B6 (50-100) B8 (70-120) PBD (70-110)
005 Grond (AS3000) MM4 B6 (40-50) B8 (30-70) PBA (20-50) PBC (8-50) PBE (30-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 153 µg/kgds S   <1  6.6  <1  2.0  

PCB 180 µg/kgds S   <1  2.5  <1  1.1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S   5.5 1) 38.8 1) 4.9 1) 10 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  24 3) 6 3)

fractie C12 - C22 mg/kgds    <5  7  7  8  

fractie C22 - C30 mg/kgds    8  48  10  44  

fractie C30 - C40 mg/kgds    <5  51 2) 6  50 2)

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S   <20  110  50  110  

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-

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 voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
3 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
arseen Grond (AS3000) Conform AS3050-1, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium 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).

chroom Grond (AS3000) Conform AS3050-1, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

koper 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).

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 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).

nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
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).

kobalt Grond (AS3000) Idem
molybdeen 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
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5557089 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
002 Y5557063 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
002 Y5557075 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
002 Y5557085 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
002 Y5557084 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
002 Y5557071 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
002 Y5557081 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
002 Y5557097 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
002 Y5557077 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
003 Y5556790 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
003 Y5557057 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
003 Y5556928 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
003 Y5556919 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
003 Y5556818 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
004 Y5556794 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
004 Y5557088 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
004 Y5557096 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
004 Y5557070 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
004 Y5557102 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
004 Y5557082 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
004 Y5557074 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
005 Y5557104 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
005 Y5556805 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
005 Y5557093 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
005 Y5556783 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
005 Y5556925 26-10-2015 26-10-2015 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1B1 (0-30) B1 (30-50) B2 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-10) B4 (10-50) B5 (0-50) B7 (0-50)
002
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM2B6 (10-30) PBA (8-20) PBB (20-40) PBD (8-30) PBE (8-30)
003
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3B5 (50-100) B5 (100-140) B5 (140-170) B5 (170-200) B6 (50-100) B8 (70-120) PBD
(70-110)

004



Lankelma Geo. Zuid BV

Veldhoven
66674
12204384

29-10-2015

W van den Heuvel

29-10-2015

06-11-2015

Blad 10 van 10

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 :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM4B6 (40-50) B8 (30-70) PBA (20-50) PBC (8-50) PBE (30-50)
005
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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

Blad 1 van 4

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV
W. v.d. Heuvel
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT

Uw projectnaam : Veldhoven, Dorpstraat
Uw projectnummer : 66674
ALcontrol rapportnummer : 12230601, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : P2P24URX

Rotterdam, 08-01-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 66674.
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 B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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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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 Grond (AS3000) B81-1 B81 (0-20)
002 Grond (AS3000) B82-1 B82 (0-40)
003 Grond (AS3000) B84-1 B84 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 81.3  84.8  82.7      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S 1100  180  650      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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 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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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 ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
zink 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).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5675913 04-01-2016 04-01-2016 ALC201  
002 Y5675907 04-01-2016 04-01-2016 ALC201  
003 Y5675923 04-01-2016 04-01-2016 ALC201  
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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
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV
w. v.d. Heuvel
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT

Uw projectnaam : Veldhoven, Dorpstraat
Uw projectnummer : 66674
ALcontrol rapportnummer : 12236842, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : YVN13P5J

Rotterdam, 26-01-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 66674.
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 B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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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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 Grond (AS3000) B81-2 B81 (20-50)
002 Grond (AS3000) B83-1 B83 (0-50)
003 Grond (AS3000) B84-2 B84 (30-50)
004 Grond (AS3000) B85-1 B85 (0-40)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 83.2  88.0  83.4  84.0    

gewicht artefacten g S <1  30  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  stenen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S 270  890  85  110    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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 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.
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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 ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
zink 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).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5675904 04-01-2016 04-01-2016 ALC201  
002 Y5443773 04-01-2016 04-01-2016 ALC201  
003 Y5675922 04-01-2016 04-01-2016 ALC201  
004 Y5675921 04-01-2016 04-01-2016 ALC201  
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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
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV
W. v.d. Heuvel
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT

Uw projectnaam : Veldhoven, Dorpstraat
Uw projectnummer : 66674
ALcontrol rapportnummer : 12230603, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : CWC1ZZI4

Rotterdam, 12-01-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 66674.
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 B.V., 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,

R. van Duin
Laboratory Manager
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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-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B201-3 B201 (100-120)
002 Grond (AS3000) B201-5 B201 (170-220)
003 Grond (AS3000) B201-7 B201 (240-290)
004 Grond (AS3000) B202-4,5 B202 (100-150) B202 (150-200)
005 Grond (AS3000) B203-3,4 B203 (70-120) B203 (120-170)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 76.7  83.8  81.5  79.9  83.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.12 1) 2) <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

tolueen mg/kgds S <0.19 1) 2) <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

ethylbenzeen mg/kgds S 6.7 1) 0.35  0.07  <0.05  <0.05  

o-xyleen mg/kgds S <0.19 1) 2) <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

p- en m-xyleen mg/kgds S 15 1) 0.87  1.2  <0.05  <0.05  

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 15.133 3) 0.905 3) 1.235 3) 0.07 3) 0.07 3)

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds  22 4) 1.3 4) 1.3 4) 0.18 4) 0.18 4)

naftaleen mg/kgds S <0.50 1) 2) <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  100 5) <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  14  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  7  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 110  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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 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 Het resultaat is indicatief i.v.m. hoog rendement interne standaard.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
4 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
5 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10.
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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-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) B204-3 B204 (90-140)
007 Grond (AS3000) B205-4 B205 (120-140)
008 Grond (AS3000) B205-9 B205 (300-340)
009 Grond (AS3000) B206-4 B206 (150-170)
010 Grond (AS3000) B206-6 B206 (210-230)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 84.4  88.2  83.5  58.3  82.1  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  0.09  <0.05  

tolueen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  0.11  <0.05  

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  0.26  <0.05  

o-xyleen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  0.14  <0.05  

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  6.7  0.06  

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.07 3) 0.07 3) 0.07 3) 6.84 3) 0.095 3)

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds  0.18 4) 0.18 4) 0.18 4) 7.3 4) 0.20 4)

naftaleen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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  7  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  7  

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.
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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

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
4 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 ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
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
totaal BTEX (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3030-1
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5675447 05-01-2016 05-01-2016 ALC201  
002 Y5675448 05-01-2016 05-01-2016 ALC201  
003 Y5675456 05-01-2016 05-01-2016 ALC201  
004 Y5674256 05-01-2016 05-01-2016 ALC201  
004 Y5674441 05-01-2016 05-01-2016 ALC201  
005 Y5674678 05-01-2016 05-01-2016 ALC201  
005 Y5674685 05-01-2016 05-01-2016 ALC201  
006 Y5675190 05-01-2016 05-01-2016 ALC201  
007 L2167664 05-01-2016 05-01-2016 ALC211  
008 Y5675280 05-01-2016 05-01-2016 ALC201  
009 L2167665 05-01-2016 05-01-2016 ALC211  
010 L2167663 05-01-2016 05-01-2016 ALC211  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B201-3B201 (100-120)
001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B202-4,5B202 (100-150) B202 (150-200)
004
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Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B206-6B206 (210-230)
010
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV
W van den Heuvel
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT

Uw projectnaam : Veldhoven
Uw projectnummer : 66674
ALcontrol rapportnummer : 12207461, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : APBPVUV7

Rotterdam, 13-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 66674.
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 B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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 Grondwater
(AS3000)

PBA-1-1 PBA (300-400)

002 Grondwater
(AS3000)

PBB-1-1 PBB (185-285)

003 Grondwater
(AS3000)

PBC-1-1 PBC (190-290)

004 Grondwater
(AS3000)

PBD-1-1 PBD (160-260)

005 Grondwater
(AS3000)

PBE-1-1 PBE (200-300)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
arseen µg/l S       24    

cadmium µg/l S       <0.20    

chroom µg/l S       1.5    

koper µg/l S       <2.0    

kwik µg/l S       <0.05    

lood µg/l S       2.5    

nikkel µg/l S       4.6    

zink µg/l S       57    

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 5.5  0.76  0.23  6.9  19  

tolueen µg/l S 5.0  <0.2  1.3  27  20  

ethylbenzeen µg/l S 1.2  <0.2  7.9  160  56  

o-xyleen µg/l S 3.0  <0.1  1.2  12  12  

p- en m-xyleen µg/l S 140  0.82  52  900  1000  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 143 1) 0.89 1) 53.2 1) 912 1) 1012 1)

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  154.7 1) 1.93 1) 62.63 1) 1105.9 1) 1107 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 µg/l S 0.07  0.03  0.14  4.1  0.98  

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,2-dichloorethaan µg/l S       <2.0 2)   

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S       <1.0 2)   

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S       <1.0 2)   

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

µg/l S       1.4 1)   

tetrachlooretheen µg/l S       <1.0 2)   

tetrachloormethaan µg/l S       <1.0 2)   

1,1,1-trichloorethaan µg/l S       <1.0 2)   

1,1,2-trichloorethaan µg/l S       <1.0 2)   

trichlooretheen µg/l S       <1.0 2)   

chloroform µg/l S       <2.0 2)   

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

CHLOORBENZENEN
monochloorbenzeen µg/l S       <1.0 2)   

1,3-dichloorbenzeen µg/l S       <1.0 2)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 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-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PBA-1-1 PBA (300-400)

002 Grondwater
(AS3000)

PBB-1-1 PBB (185-285)

003 Grondwater
(AS3000)

PBC-1-1 PBC (190-290)

004 Grondwater
(AS3000)

PBD-1-1 PBD (160-260)

005 Grondwater
(AS3000)

PBE-1-1 PBE (200-300)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

1,2-dichloorbenzeen µg/l S       <1.0 2)   

1,4-dichloorbenzeen µg/l S       <1.0 2)   

som dichloorbenzenen (0.7
factor)

µg/l S       2.1 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 µg/l  <25  <25  <25  160  200  

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25  40  50  

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  190  250  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 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

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 voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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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-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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
totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
arseen Grondwater (AS3000) Conform AS3150-1 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
cadmium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
chroom Grondwater (AS3000) Conform AS3150-1 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
koper Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
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)
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
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

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
monochloorbenzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-2
1,3-dichloorbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
1,4-dichloorbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorbenzenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8902916 03-11-2015 03-11-2015 ALC236  
002 G8902926 03-11-2015 03-11-2015 ALC236  
003 G8902927 03-11-2015 03-11-2015 ALC236  
004 G8902924 03-11-2015 03-11-2015 ALC236  
004 B1483152 03-11-2015 03-11-2015 ALC204  
004 G8902932 03-11-2015 03-11-2015 ALC236  
005 G8902925 03-11-2015 03-11-2015 ALC236  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

PBD-1-1PBD (160-260)
004
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Lankelma Geo. Zuid BV
W. v.d. Heuvel
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT

Uw projectnaam : Veldhoven, Dorpstraat
Uw projectnummer : 66674
ALcontrol rapportnummer : 12230602, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : UP21Y1A2

Rotterdam, 13-01-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 66674.
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 B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 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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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

B101-1-1 B101 (380-480)

002 Grondwater
(AS3000)

B102-1-1 B102 (250-350)

003 Grondwater
(AS3000)

B103-1-1 B103 (240-340)

004 Grondwater
(AS3000)

B104-1-1 B104 (220-320)

005 Grondwater
(AS3000)

B105-1-1 B105 (190-290)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S 3.7  0.47  0.57  <0.2  1.3  

tolueen µg/l S 0.35  <0.2  <0.2  <0.2  0.25  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  0.22  0.23  <0.2  0.42  

o-xyleen µg/l S 0.14  0.12  0.11  <0.1  0.12  

p- en m-xyleen µg/l S 1.4  0.90  0.98  0.63  1.4  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 1.54 1) 1.02 1) 1.09 1) 0.7 1) 1.52 1)

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  5.73 1) 1.85 1) 2.03 1) 1.12 1) 3.49 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02  0.02 2) 0.02  <0.02  0.10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  30  

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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 voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

B106-1-1 B106 (200-300)

Analyse Eenheid Q 006     

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S 360          

tolueen µg/l S 6.2          

ethylbenzeen µg/l S 53          

o-xyleen µg/l S 3.3          

p- en m-xyleen µg/l S 270          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 273.3 1)         

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  692.5 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 2.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  390          

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 420          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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 voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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
totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8981351 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
001 G8981345 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
002 G8981344 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
002 G8981350 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
003 G8981349 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
003 G8981343 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
004 G8981342 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
004 G8981348 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
005 G8981347 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
005 G8981341 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
006 G8981346 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
006 G8981340 04-01-2016 04-01-2016 ALC236  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B105-1-1B105 (190-290)
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B106-1-1B106 (200-300)
006



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Bijlage 5 : Toetsingstabellen grond en grondwater 
 

  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode B8-1 MM1 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 2    eis 
 or br  or br      

 
 
droge stof (gew.-%) 83,3  -- 84,9  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

-   2,2  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) -   5,7  --     
 
METALEN 
arseen 4,1 5,79  -   20 48 76 4,0 
barium

+
 -   27 71,5    920 20 

cadmium 1,9 2,36 * <0,2 0,226  0,60 6,8 13 0,20 
chroom 12 20,6  -   55 118 180 10 
kobalt -   1,5 3,75  15 102 190 3,0 
koper 55 85,1 * 17 31  40 115 190 5,0 
kwik 0,06 0,0786  <0,05 0,0474  0,15 18 36 0,050 
lood 190 253 * 28 41,1  50 290 530 10 
molybdeen -   <0,5 0,35  1,5 96 190 1,5 
nikkel 15 37,2 * 3,7 8,25  35 68 100 4,0 
zink 460 838 *** 50 99,4  140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen -   0,01  --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

-   0,62 0,62  1,5 21 40 0,35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

-   5,5 25 * 20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 -   <20 63,6  190 2595 5000 35 
           

 
Monstercode en monstertraject 
1
  12204384-001     B8-1 B8 (3-30) 

2
  12204384-002     MM1 B1 (0-30) B1 (30-50) B2 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-10) B4 (10-50) B5 (0-50) B7 (0-50) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen 

sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
or

  Origineel resultaat 
br

  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  9.7%  4.1% 
2  2.2%  5.7% 
  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM2 MM3 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 3    eis 
 or br  or br      

 
 
droge stof (gew.-%) 87,2  -- 80,4  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

9,7  -- 2,3  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 4,1  -- 5,9  --     
 
METALEN 
barium

+
 110 338  31 80,8    920 20 

cadmium 0,88 1,09 * 0,42 0,673 * 0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 6,2 17,7 * 2,2 5,42  15 102 190 3,0 
koper 57 88,1 * 11 19,9  40 115 190 5,0 
kwik 0,18 0,236 * 0,09 0,121  0,15 18 36 0,050 
lood 63 83,9 * 33 48,2  50 290 530 10 
molybdeen 1,3 1,3  <0,5 0,35  1,5 96 190 1,5 
nikkel 14 34,8  5,5 12,1  35 68 100 4,0 
zink 130 237 * 58 114  140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,13  -- 0,07  --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

1,61 1,61 * 0,327 0,327  1,5 21 40 0,35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

38,8 40 * 4,9 21,3 
a
 20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 110 113  50 217 * 190 2595 5000 35 
           

 
Monstercode en monstertraject 
1
  12204384-003     MM2 B6 (10-30) PBA (8-20) PBB (20-40) PBD (8-30) PBE (8-30) 

2
  12204384-004     MM3 B5 (50-100) B5 (100-140) B5 (140-170) B5 (170-200) B6 (50-100) B8 (70-120) PBD (70-110) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen 

sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
or

  Origineel resultaat 
br

  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  9.7%  4.1% 
3  2.3%  5.9% 
  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM4  AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 4     eis 
 or br         

 
 
droge stof (gew.-%) 84,4  --        
gewicht artefacten (g) <1  --        
aard van de artefacten (-) Geen  --        
 
 
organische stof (gloeiverlies) (% 
vd DS) 

2,5  --        

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 6,1  --        
 
METALEN 
barium

+
 50 128       920 20 

cadmium 0,49 0,777 *    0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 3,4 8,25     15 102 190 3,0 
koper 22 39,3     40 115 190 5,0 
kwik 0,19 0,255 *    0,15 18 36 0,050 
lood 55 79,8 *    50 290 530 10 
molybdeen <0,5 0,35     1,5 96 190 1,5 
nikkel 7,5 16,3     35 68 100 4,0 
zink 88 171 *    140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,03  --        
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,83 0,83     1,5 21 40 0,35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

10 40 *    20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 110 440 *    190 2595 5000 35 
           

 
Monstercode en monstertraject 
1
  12204384-005     MM4 B6 (40-50) B8 (30-70) PBA (20-50) PBC (8-50) PBE (30-50) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen 

sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
or

  Origineel resultaat 
br

  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
4  2.5%  6.1% 

 
  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode B81-1 B82-1 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 81.3  -- 84.8  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
METALEN 
zink 1100 2000 *** 180 328 * 140 430 720 20 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12230601-001     B81-1 B81 (0-20) 

2
  12230601-002     B82-1 B82 (0-40) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
or

  Origineel resultaat 
br

  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  9.7%  4.1% 
 
  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode B84-1  AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1     eis 

 or br         
 
 
droge stof (gew.-%) 82.7  --        
gewicht artefacten (g) <1  --        
aard van de artefacten (-) Geen  --        
 
METALEN 
zink 650 1180 ***    140 430 720 20 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12230601-003     B84-1 B84 (0-30) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
or

  Origineel resultaat 
br

  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  9.7%  4.1% 

 
  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode B81-2 B83-1 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 83,2  -- 88,0  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- 30  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Stenen  --     
 
METALEN 
zink 270 492 ** 890 1620 *** 140 430 720 20 

           

 
Monstercode en monstertraject 
1
  12236842-001     B81-2 B81 (20-50) 

2
  12236842-002     B83-1 B83 (0-50) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
or
  Origineel resultaat 

br
  Omgerekend resultaat 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  9.7%  4.1% 

  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode B84-2 B85-1 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 83,4  -- 84,0  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
METALEN 
zink 85 155 * 110 200 * 140 430 720 20 

           

 
Monstercode en monstertraject 
1
  12236842-003     B84-2 B84 (30-50) 

2
  12236842-004     B85-1 B85 (0-40) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
or
  Origineel resultaat 

br
  Omgerekend resultaat 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  9.7%  4.1% 

 
  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode B201-3 B201-5 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 76.7  -- 83.8  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.12 0.365 *#

b
 <0.05 0.152  0.20 0.65 1.1 0.050 

tolueen <0.19 0.578 *#
b
 <0.05 0.152  0.20 16 32 0.050 

ethylbenzeen 6.7 29.1 * 0.35 1.52 * 0.20 55 110 0.050 
xylenen (0.7 factor) 15.133 65.8 *** 0.905 3.93 * 0.45 8.7 17 0.10 
totaal BTEX (0.7 factor) 22  -- 1.3  --     
naftaleen 

<0.50  
--               

# <0.05  --  
 

  
 
MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 110 478 * <20 60.9  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12230603-001     B201-3 B201 (100-120) 

2
  12230603-002     B201-5 B201 (170-220) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
or

  Origineel resultaat 
br

  Omgerekend resultaat 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  2.3%  5.9% 

  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode B201-7 B202-4,5 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 81.5  -- 79.9  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.05 0.152  <0.05 0.152  0.20 0.65 1.1 0.050 
tolueen <0.05 0.152  <0.05 0.152  0.20 16 32 0.050 
ethylbenzeen 0.07 0.304 * <0.05 0.152  0.20 55 110 0.050 
xylenen (0.7 factor) 1.235 5.37 * 0.07 0.304  0.45 8.7 17 0.10 
totaal BTEX (0.7 factor) 1.3  -- 0.18  --     
naftaleen <0.05  -- <0.05  --     
 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 60.9  <20 60.9  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12230603-003     B201-7 B201 (240-290) 

2
  12230603-004     B202-4,5 B202 (100-150) B202 (150-200) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
or

  Origineel resultaat 
br

  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  2.3%  5.9% 

  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode B203-3,4 B204-3 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 83.8  -- 84.4  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.05 0.152  <0.05 0.152  0.20 0.65 1.1 0.050 
tolueen <0.05 0.152  <0.05 0.152  0.20 16 32 0.050 
ethylbenzeen <0.05 0.152  <0.05 0.152  0.20 55 110 0.050 
xylenen (0.7 factor) 0.07 0.304  0.07 0.304  0.45 8.7 17 0.10 
totaal BTEX (0.7 factor) 0.18  -- 0.18  --     
naftaleen <0.05  -- <0.05  --     
 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 60.9  <20 60.9  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12230603-005     B203-3,4 B203 (70-120) B203 (120-170) 

2
  12230603-006     B204-3 B204 (90-140) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
or

  Origineel resultaat 
br

  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  2.3%  5.9% 

  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode B205-4 B205-9 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 88.2  -- 83.5  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.05 0.152  <0.05 0.152  0.20 0.65 1.1 0.050 
tolueen <0.05 0.152  <0.05 0.152  0.20 16 32 0.050 
ethylbenzeen <0.05 0.152  <0.05 0.152  0.20 55 110 0.050 
xylenen (0.7 factor) 0.07 0.304  0.07 0.304  0.45 8.7 17 0.10 
totaal BTEX (0.7 factor) 0.18  -- 0.18  --     
naftaleen <0.05  -- <0.05  --     
 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 60.9  <20 60.9  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12230603-007     B205-4 B205 (120-140) 

2
  12230603-008     B205-9 B205 (300-340) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
or

  Origineel resultaat 
br

  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  2.3%  5.9% 

  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode B206-4 B206-6 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 58.3  -- 82.1  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.09 0.391 * <0.05 0.152  0.20 0.65 1.1 0.050 
tolueen 0.11 0.478 * <0.05 0.152  0.20 16 32 0.050 
ethylbenzeen 0.26 1.13 * <0.05 0.152  0.20 55 110 0.050 
xylenen (0.7 factor) 6.84 29.7 *** 0.095 0.413  0.45 8.7 17 0.10 
totaal BTEX (0.7 factor) 7.3  -- 0.20  --     
naftaleen <0.05  -- <0.05  --     
 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 60.9  <20 60.9  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12230603-009     B206-4 B206 (150-170) 

2
  12230603-010     B206-6 B206 (210-230) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde 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 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), 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 RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
or

  Origineel resultaat 
br

  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  2.3%  5.9% 

 
  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

 Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

               
Monstercode PBA-1-1 PBB-1-1 S 1/2(S+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 
         

 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 5,5 * 0,76 * 0,20 15 30 0,20 
tolueen 5,0  <0,2  7,0 504 1000 0,20 
ethylbenzeen 1,2  <0,2  4,0 77 150 0,20 
xylenen (0.7 factor) 143 *** 0,89 * 0,20 35 70 0,21 
totaal BTEX (0.7 factor) 154,7 -- 1,93 --     
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,07 * 0,03 * 0,01 35 70 0,020 
interventiefactor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 

0,001  0,000429    1  

 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  <50  50 325 600 50 
         

 
Monstercode en monstertraject 
1
  12207461-001     PBA-1-1 PBA (300-400) 

2
  12207461-002     PBB-1-1 PBB (185-285) 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 
16675. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b
  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in 

de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

               
Monstercode PBC-1-1 PBD-1-1 S 1/2(S+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 
         

 
METALEN 
arseen -  24 * 10 35 60 5,0 
cadmium -  <0,20  0,40 3,2 6,0 0,20 
chroom -  1,5 * 1,0 16 30 1,0 
koper -  <2,0  15 45 75 2,0 
kwik -  <0,05  0,050 0,18 0,30 0,050 
lood -  2,5  15 45 75 2,0 
nikkel -  4,6  15 45 75 3,0 
zink -  57  65 432 800 10 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,23 * 6,9 * 0,20 15 30 0,20 
tolueen 1,3  27 * 7,0 504 1000 0,20 
ethylbenzeen 7,9 * 160 *** 4,0 77 150 0,20 
xylenen (0.7 factor) 53,2 ** 912 *** 0,20 35 70 0,21 
totaal BTEX (0.7 factor) 62,63 -- 1105,9 --     
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,14 * 4,1 * 0,01 35 70 0,020 
interventiefactor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 

0,002  0,0586    1  

 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,2-dichloorethaan -  <2,0 # 7,0 204 400 0,20 
trans-1,2-dichlooretheen -  <1,0 --               

# 
    

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

-  1,4 * 0,01 10 20 0,14 

tetrachlooretheen -  <1,0 *#
b
 0,01 20 40 0,10 

tetrachloormethaan -  <1,0 *#
b
 0,01 5,0 10 0,10 

1,1,1-trichloorethaan -  <1,0 *#
b
 0,01 150 300 0,10 

1,1,2-trichloorethaan -  <1,0 *#
b
 0,01 65 130 0,10 

trichlooretheen -  <1,0 # 24 262 500 0,20 
chloroform -  <2,0 # 6,0 203 400 0,20 
 
CHLOORBENZENEN 
monochloorbenzeen -  <1,0 # 7,0 94 180 0,20 
1,3-dichloorbenzeen -  <1,0 --               

# 
    

1,2-dichloorbenzeen -  <1,0 --               
# 

    

1,4-dichloorbenzeen -  <1,0 --               
# 

    

som dichloorbenzenen (0.7 factor) -  2,1  3,0 26 50 0,42 
interventiefactor chloorbenzenen 0,0  0,0459    1  
 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  190 * 50 325 600 50 
         

 
Monstercode en monstertraject 
1
  12207461-003     PBC-1-1 PBC (190-290) 

2
  12207461-004     PBD-1-1 PBD (160-260) 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 
16675. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b
  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in 

de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

                
Monstercode PBE-1-1    S 1/2(S+I) I RBK 
Bodemtype 1      eis 
          

 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 19 **    0,20 15 30 0,20 
tolueen 20 *    7,0 504 1000 0,20 
ethylbenzeen 56 *    4,0 77 150 0,20 
xylenen (0.7 factor) 1012 ***    0,20 35 70 0,21 
totaal BTEX (0.7 factor) 1107 --        
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,98 *    0,01 35 70 0,020 
interventiefactor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 

0,0140       1  

 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 250 *    50 325 600 50 
          

 
Monstercode en monstertraject 
1
  12207461-005     PBE-1-1 PBE (200-300) 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 
16675. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 

streefwaarde te zijn. 
b
  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in 

de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

 
  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

               
Monstercode B101-1-1 B102-1-1 S 1/2(S+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

         
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 3.7 * 0.47 * 0.20 15 30 0.20 
tolueen 0.35  <0.2  7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen <0.2  0.22  4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 1.54 * 1.02 * 0.20 35 70 0.21 
totaal BTEX (0.7 factor) 5.73 -- 1.85 --     
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen 0.02 * 0.02 * 0.01 35 70 0.020 
interventiefactor polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 0.000286  0.000286  

 
 1  

 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  <50  50 325 600 50 

         
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12230602-001     B101-1-1 B101 (380-480) 

2
  12230602-002     B102-1-1 B102 (250-350) 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 
16675. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b
  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in 

de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

               
Monstercode B103-1-1 B104-1-1 S 1/2(S+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

         
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.57 * <0.2  0.20 15 30 0.20 
tolueen <0.2  <0.2  7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 0.23  <0.2  4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 1.09 * 0.7 * 0.20 35 70 0.21 
totaal BTEX (0.7 factor) 2.03 -- 1.12 --     
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen 0.02 * <0.02 
a
 0.01 35 70 0.020 

interventiefactor polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 0.000286  0.0002  

 
 1  

 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  <50  50 325 600 50 

         
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12230602-003     B103-1-1 B103 (240-340) 

2
  12230602-004     B104-1-1 B104 (220-320) 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 
16675. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b
  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in 

de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

               
Monstercode B105-1-1 B106-1-1 S 1/2(S+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

         
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 1.3 * 360 *** 0.20 15 30 0.20 
tolueen 0.25  6.2  7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 0.42  53 * 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 1.52 * 273.3 *** 0.20 35 70 0.21 
totaal BTEX (0.7 factor) 3.49 -- 692.5 --     
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen 0.10 * 2.8 * 0.01 35 70 0.020 
interventiefactor polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 0.00143  0.0400  

 
 1  

 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  420 ** 50 325 600 50 

         
 
Monstercode en monstertraject 
1
  12230602-005     B105-1-1 B105 (190-290) 

2
  12230602-006     B106-1-1 B106 (200-300) 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 
16675. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden 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 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b
  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in 

de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

 
  



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Bijlage 6 : Fotorapportage 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Bijlage 7 : Verklaring van onafhankelijkheid  
 

  





 

 
 
verkennend en nader bodemonderzoek, Dorpsstraat 26-30 te Veldhoven 

projectnummer: 66674, d.d.  9 juni 2016 

Bijlage 8 : Historische informatie 
 




































































































































































































































































































































































































































































