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1 Inleiding 

 

1.1 Opdrachtvorming 

In opdracht van Spierings Bouwsupport heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Wildwal (ong.) 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 van twee 
vrijstaande woningen op deze locatie. 
 
In verband met de voorgenomen nieuwbouw van de woningen 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 naar bodembedreigende activiteiten/situaties binnen de locatie;  

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

• 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”. 
 
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” en de NEN 5740: 2009 “Onderzoeksstrategie bij 
verkennend bodemonderzoek”. 
 
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.; 

• omgevingsrapportage van de gemeente Veldhoven; 

• 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 Wildwal (ong.) te Veldhoven. Kadastraal is de locatie 
bekend onder kadastrale gemeente Veldhoven, sectie K, nr. 2182 ged. De coördinaten volgens het 
R.D. stelsel zijn x = 153,17 en y = 382,85. 
 
Het oppervlak van de onderzoekslocatie bedraagt in totaal circa 1.044 m². Ten tijde van de uitvoering 
van het onderzoek was onderhavig perceel braakliggend.  
 
Terreininspectie 
Door een gecertificeerd medewerker van Lankelma Geotechniek Zuid b.v. is een terreininspectie 
uitgevoerd en wel voorafgaande aan de veldwerkzaamheden (d.d. 27 januari 2016). De locatie is 
daadwerkelijk in gebruik zoals in voorgaande alinea omschreven. De locatie is grotendeels begroeid 
met gras. 
 
Bij de uitgevoerde inspectie van het maaiveld zijn geen bodemvreemde materialen, kleuren e.d. 
aangetroffen, welke een aanwijzing zou kunnen voor een mogelijke bodemverontreiniging.  

2.2 Historische informatie 

Gebruik locatie: heden en verleden 
Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat er eind 19

e
 eeuw sprake was van een gebied met een 

agrarische bestemming. Deze bestemming is tot voor kort niet significant gewijzigd.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend van activiteiten die de bodem 
mogelijk negatief hebben kunnen beïnvloeden. Er is niets bekend over een (voormalige) 
ondergrondse c.q. bovengrondse brandstof tank. 
 
Voormalige stortlocatie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen sprake van een stortlocatie. Binnen een straal van circa 
1 km van de onderzoekslocatie is stortlocatie Djept gelegen. Een kleinschalige punt stortplaats. . 
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Archeologie 
Met betrekking tot het item archeologie is de site www.archeologieinnederland.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. In de 
zone waarbinnen de onderzoekslocatie is gesitueerd kunnen resten worden verwacht die gerelateerd 
zijn aan de oorlogsvoering. 
 
Verder kan vermeld worden dat circa 0,5 km noordelijk van de onderzoekslocatie Vliegveld Eindhoven 
is gesitueerd. Dit vliegveld dateert uit de tweede wereldoorlog en is opgericht door de Duitsers. Het 
geen ook geldt voor de linie Operatie Market Garden, welke 0,5 km oostelijk van de onderzoekslocatie 
is gesitueerd. De linie 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. 
 
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. Op de 
locatie heeft nooit bebouwing gestaan. Van sloopwerkzaamheden kan derhalve nooit sprake zijn 
geweest.  
 
Bodemonderzoeken: op en directe omgeving van de locatie  
In bijlage 8 is de omgevingsrapportage van onderhavige onderzoekslocatie toegevoegd. Deze is 
afkomstig van de gemeente Veldhoven. 
 
Uit deze informatie is af te leiden dat ter plaatse van de onderzoekslocatie de volgende 
bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 

• Bij de gemeente Veldhoven is een bodemonderzoek uit 2001 bekend. Het bodemonderzoek 
betreft een plangebied voor een nieuwbouwwijk. Onder dit plangebied valt ook deze 
onderzoekslocatie. Uit het onderzoek is voortgekomen dat in de grond overschrijdingen 
voorkomen van de achtergrondwaarden. Het grondwater is plaatselijk matig verontreinigd.  

• In 2002 heeft vanuit het bouwstoffenbesluit een partijkeuring plaatsgevonden. Hieruit is 
voortgekomen dat de grond in de Meerhovendreef 1 de klasse achtergrondwaarde heeft. 

 
De rapportages van bodemonderzoeken zijn niet ingezien. Het is derhalve niet bekend welke 
parameters in 2001 verhoogd zijn aangetroffen.  
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2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
De regionale geohydrologische bodemopbouw is uit gegevens van het regionaal geohydrologische 
informatiesysteem (regis) van TNO afgeleid. Deze opbouw is weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 2.1 Geohydrologische bodemopbouw 

Diepte 
[m-mv] 

Geohydrologische eenheid Lithologie 

0 - 23 Boxtel matig fijn tot matig grof zand 
23 - 71 Sterksel zeer grof tot uiterst grof zand 

71 - 72 Stramproy zeer fijn zand 

 

Het grondwater in het ondiepe (freatische) grondwater stroomt regionaal gezien in overwegend 
noordoostelijke richting. De locatie ligt niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning c.q. een 
grondwaterbeschermingsgebied.  

2.4 Resumé 

Uit het vooronderzoek is geen informatie naar voren gekomen waaruit zou kunnen blijken dat op of in 
de directe nabijheid van de locatie (<25 meter) sprake is, of is geweest van bedrijfsmatige activiteiten 
welke een bedreiging voor de bodemkwaliteit zouden kunnen vormen.  
 
Specifiek met betrekking tot de parameter asbest concluderen wij dat de locatie vooraleerst als 
‘onverdacht’ kan worden beschouwd. 
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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 onverdacht gekwalificeerd.  
 
Asbest 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie, met betrekking tot de parameter 
asbest grotendeels als ‘overdachte’ locatie gekwalificeerd. Wilt men deze stelling kunnen 
onderbouwen dient men, conform de NEN 5707, zowel zintuiglijk als analytisch onderzoek naar 
asbestresten in de bodem te verrichten.  
 
In onderhavig onderzoek is met betrekking tot de grond geen aandacht besteed aan het aspect 
asbest. Dit als het gevolg van het feit dat hier, door de opdrachtgever, geen opdracht voor is verleend.  

3.2 Onderzoeksstrategie  

Grond en grondwater 
Voor het grootste gedeelte van de onderzoekslocatie is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie 
de boor-, bemonsterings- en analysestrategie gehanteerd, zoals beschreven in de NEN 5740 
‘Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie’ (ONV, tabel 3). 
 
In onderstaande tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de uit te voeren veldwerkzaamheden en 
laboratoriumwerkzaamheden. 
 
Tabel 3.1: uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden Dr. Rauppstraat 
 Veldwerk Analyses 

 

Locatie oppervlak (m
2
) 0,5 m-mv 2 m-mv

1
 peilbuis

2
 bovengrond ondergrond grondwater 

geheel 1.044 6 1 1 1 x NEN5740
3
 1 x NEN5740

3
 1 x NEN5740

4
 

 

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 
Indien een grondwaterspiegel wordt aangetroffen dieper dan 5 m-mv behoeft geen peilbuis te worden geplaatst 

3 

Standaard NEN 5740 pakket voor grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), organische 
parameters (PAK (som 10), minerale olie , PCB (som 7), lutum en organische stof. 
 
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 

 

De volgende opmerkingen worden gemaakt:  

• De locaties op het terrein waar de boringen en de peilbuis zijn geplaatst, zijn tijdens het 
veldonderzoek vastgesteld. 
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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 en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Evenals de 
daaraan gekoppelde Nederlandse Eenheidsnormen (NEN). 

4.1.1 Grond 

De veldwerkzaamheden zijn door de ervaren KWALIBO erkend persoon dhr. W. Vogels uitgevoerd op 
27 januari 2016 (uitvoering boringen, plaatsing peilbuis en bemonstering grond). Samengevat zijn ten 
behoeve van het onderzoek de onderstaande werkzaamheden verricht: 
 
Tabel 4.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Boring 
 

Diepte  
[m-mv] 

Filterdiepte  
[m-mv] 

B3 t/m B8 0,5  
B2 2,0  

B1 4,9 3,9 - 4,9 

 
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 4,9 m-mv uit matig fijn siltig zand. Met 
name de bovengrond is humushoudend. In de onderliggende bodemlagen wordt lokaal wordt leem 
aangetroffen. Voor de complete boorbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 3. De situering van 
de onderzoekslocatie en de geplaatste boringen en peilbuis is opgenomen in bijlage 2.  
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen 
welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid.  
 
In de uitkomende grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid 
van verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
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. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of 
afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 

4.1.2 Grondwater 

De peilbuis is na voldoende doorspoelen bemonsterd. In de navolgende tabel zijn de gegevens 
hiervan weergegeven: 
 
Tabel 4.2  Peilbuisgegevens 

Peilbuisnummer B1 
Datum bemonstering 3 februari 2016 
Bemonsterd door W.J.A. Henraath 

Diepte grondwaterspiegel [m-mv] 3,13 

Filterstelling [m-mv] 3,9-4,9 
Toestroming goed 

Zuurgraad [pH] 4,51 

Elektrische geleidbaarheid [Ec,  µS/cm] 649 

troebelheid (NTU) 22,1 

Waargenomen afwijkingen geen 

Drijflaag geen 

 
De troebelheid van het grondwater uit de peilbuis kan hoog worden genoemd. De resultaten geven 
echter geen aanleiding om nader bodemonderzoek uit te voeren. 
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4.1.3 Afwijkingen ten opzichte van de BRL SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden in het 
kader van de BRL SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002.  
 
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 zijn in het laboratorium van Alcontrol B.V. te Rotterdam (door de RvA erkend) 
chemisch geanalyseerd. De analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000.  
 
In totaal zijn een tweetal grondmengmonsters onderzocht op het standaard NEN 5740 pakket voor 
grond. Tevens is een grondwatermonster op het standaard NEN 5740 pakket voor grondwater 
onderzocht.  
 
In onderstaande tabellen 5.1 en 5.2. is inzichtelijk gemaakt hoe de betreffende monsters (grond en 
grondwater) 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 <2µm) 
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 5.1 Resultaten grondonderzoek 

nr Boring 
nr. 

Diepte 
(m-mv) 

bodemsamenstelling analysepararmeters Parameters 
>AW  

Conc. 
(mg/kds) 

Toets 
(Wbb) 

BKK 

MM1 1 t/m 8 0,0-0,5 matig fijn siltig zand, 
humeus 

NEN5740 pakket 
grond  

- - - AW 
 

MM2  1 
2 

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

matig fijn siltig zand, 
humeus 

NEN5740 pakket 
grond  

- - - AW 

 
 Verklaring gebruikte afkortingen:  Verklaring van de tekens: 

AW :voldoet aan bodemkwaliteitsklasse 
achtergrondwaarde 2000 

* :groter dan AW en kleiner of gelijk een de 
bodemindex 

MWW :voldoet aan bodemkwaliteitsklasse maximale 
waarde wonen 

** :groter dan bodemindex en kleiner of gelijk 
interventiewaarde 

MWI : :voldoet aan bodemkwaliteitsklasse maximale 
waarde industrie 

*** :groter interventiewaarde 

NT :voldoet aan bodemkwaliteitsklasse niet toepasbaar - :gehalte niet verhoogd t.o.v. AW dan wel 
detectiegrens  

Conc. (mg/kgds) :omgerekende gemeten waarden   
Bbk :indicatief getoetst aan Besluit bodemkwaliteit   

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.  
 
Tabel 5.2. Resultaten onderzoek grondwater 

Monsternr. Peilbuisnr. analysepararmeter Parameters 
>AW 

Conc. 
(µg/l)) 

Toets 
(Wbb) 

B1-1-1 1 NEN 5740 pakket grondwater barium 
cadmium 
nikkel 
zink 

52 
0,44 
37 
68 

* 
* 
* 
* 

 
 Verklaring gebruikte afkortingen:  Verklaring van de tekens: 

conc. (µg/kgds) :Omgerekende gemeten waarden * :groter dan streefwaarde en kleiner of gelijk ½ 
(streefwaarde+I) waarde  

    

5.2.4 Verklaring van de getoetste analyseresultaten  

Boven- en ondergrond 
Op basis van de analyseresultaten, betreffende grondmengmonsters MM1 en MM2, wordt 
geconcludeerd dat geen van de concentraties van de onderzochte parameters in verhoogde mate zijn 
aangetoond. Allen liggen onder de achtergrondwaarden. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit kan 
de milieuhygiënische kwaliteit van deze bodemlaag indicatief als klasse AW2000 beschouwd worden.  
 
Grondwater 
Op basis van de resultaten, naar aanleiding van de uitgevoerde analyse op de grondwatermonsters 
afkomstig uit de peilbuis PB1, zijn licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium, nikkel en zink 
aangetoond. Deze overschrijden de streefwaarden doch niet de interventiewaarden.  
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6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

 
In opdracht van Spierings Bouwsupport heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Wildwal (ong.) te Veldhoven.  
 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek is de geplande nieuwbouw van twee 
vrijstaande woningen op deze locatie. 

6.1 Samenvatting en conclusies 

Algemene bevindingen veldwerkzaamheden 
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 4,9 m-mv uit matig fijn siltig zand. Met 
name de bovengrond is humushoudend. In de onderliggende bodemlagen wordt lokaal leem 
aangetroffen. In de uitkomende grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke 
aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem. Tijdens de uitvoering van de 
veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen welke tot een aanpassing 
van de boorstrategie heeft geleid. 
 
Grond 
Op basis van de analyseresultaten wordt geconcludeerd dat zowel in de boven- als in de ondergrond 
geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. 
 
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.  
 
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. 
 
Grondwater 
Op basis van de resultaten, naar aanleiding van de uitgevoerde analyses op de grondwatermonsters 
afkomstig uit de peilbuis PB1, zijn licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium, nikkel en zink 
aangetoond. Deze overschrijden de streefwaarden doch niet de interventiewaarden.  
 
Voor wat betreft de licht verhoogde gehalten aan diverse zware metalen in het grondwater ter plaatse 
van PB 1 is, ons inziens, sprake van natuurlijk verhoogde achtergrondgehalte op basis van de 
volgende argumenten:  

• Er zijn geen activiteiten welke een nikkelverontreiniging in het grondwater doen verwachten;  

• Het filter van peilbuis PB1 is direct geplaatst onder de bodemlaag, waarin van nature metalen 
in verhoogde mate worden aangetroffen, als gevolg van natuurlijke uitloging;   

• In de gemeente Veldhoven en omgeving worden vaker verhoogde gehalten aan 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 
Op basis van voornoemde samenvatting en conclusies is nader bodemonderzoek vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt gezien niet aan de orde.  
 
Toetsing hypothese grond 
De hypothese ‘onverdacht’ kan op basis van de resultaten worden aanvaard.  
 
Toetsing hypothese grondwater 
De hypothese ‘onverdacht’ dient op basis van de resultaten te worden verworpen.  
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6.2 Resumé en aanbevelingen 

Middels onderhavig bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 
grondwater vastgelegd. In het kader van de Wet bodembescherming zijn geen aanvullende 
procedures noodzakelijk. Op basis van de bevindingen uit onderhavig bodemonderzoek zijn er, ons 
inziens, vanuit milieuhygiënisch oogpunt derhalve geen belemmeringen c.q. beperkingen voor de 
voorgenomen realisatie van twee woningen. 
 
Wanneer men (graaf)werkzaamheden en/of wijzigingen uit gaat voeren, dient men rekening te houden 
met de volgende zaken: 

• wanneer men grond van de locatie wilt afvoeren dient men rekening te houden met 
afzetkosten. Een acceptant van de grond kan, een aanvullend onderzoek eisen (lees 
partijkeuring). Op basis van dit onderzoek is de grond indicatief als zijnde klasse AW2000 
bestempeld; 

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



Omgevingskaart Klantreferentie: 67522

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VELDHOVEN K 2182
Meerhovendreef 1, 5509 LZ VELDHOVEN
CC-BY Kadaster.
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Bijlage 2 : Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 3 : Profielbeschrijvingen 
 



Projectnummer 67522

Veldhoven

B1

Datum: 27-01-2016

grondwaterstand in cm-mv: 350

Boormeester: Wvo

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

1

2

3

4

gazon0

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

50

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

200

Leem, sterk zandig, matig 
roesthoudend, gebiedseigen, 
licht oranjegrijs, Edelmanboor

350

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig roesthoudend, 
gebiedseigen, oranjegeel, 
Edelmanboor

490

B2

Datum: 27-01-2016

Boormeester: Wvo

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig roesthoudend, 
gebiedseigen, donker 
geeloranje, Edelmanboor

200

B3

Datum: 27-01-2016

Boormeester: Wvo

0

-50

1

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

B4

Datum: 27-01-2016

Boormeester: Wvo

0

-50

1

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

B5

Datum: 27-01-2016

Boormeester: Wvo

0

-50

1

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

B6

Datum: 27-01-2016

Boormeester: Wvo

0

-50

1

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

B7

Datum: 27-01-2016

Boormeester: Wvo

0

-50

1

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

B8

Datum: 27-01-2016

Boormeester: Wvo

0

-50

1

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

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
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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
C.N.W. van Eck
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT

Uw projectnaam : Veldhoven, Wildwal
Uw projectnummer : 67522
ALcontrol rapportnummer : 12239012, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 2L2186HK

Rotterdam, 02-02-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 67522.
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 Grond (AS3000) MM1 B1 (0-50) B2 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B5 (0-50) B6 (0-50) B7 (0-50) B8 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 B1 (50-100) B1 (100-150) B1 (150-200) B2 (50-100) B2 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 83.1  85.3        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.2  3.0        

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.9  1.8        

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

METALEN
barium mg/kgds S 23  25        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S 2.6  2.3        

koper mg/kgds S 5.8  5.9        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S <10  12        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S 6.3  4.5        

zink mg/kgds S 27  33        

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.06  0.02        

antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.10  0.04        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05  0.03        

chryseen mg/kgds S 0.05  0.02        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.02        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05  0.02        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03  0.02        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03  0.02        

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

mg/kgds S 0.427 1) 0.204 1)       

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

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

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

MINERALE OLIE

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 B1 (0-50) B2 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B5 (0-50) B6 (0-50) B7 (0-50) B8 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 B1 (50-100) B1 (100-150) B1 (150-200) B2 (50-100) B2 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  8  <5        

fractie C30 - C40 mg/kgds  6  <5        

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

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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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
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

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

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform 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).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5674929 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
001 Y5674944 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
001 Y5674928 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
001 Y5674930 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
001 Y5674920 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
001 Y5674934 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
001 Y5674942 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5674924 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
002 Y5674866 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
002 Y5674882 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
002 Y5674915 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
002 Y5674925 27-01-2016 27-01-2016 ALC201  
002 Y5674931 27-01-2016 27-01-2016 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 (0-50) B2 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B5 (0-50) B6 (0-50) B7 (0-50) B8 (0-50)
001
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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
C. van Eck
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT

Uw projectnaam : Veldhoven
Uw projectnummer : 67522
ALcontrol rapportnummer : 12241954, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : JAJYGVQ6

Rotterdam, 08-02-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 67522.
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 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

B1-1-1 B1 (390-490)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 52          

cadmium µg/l S 0.44          

kobalt µg/l S 8.0          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 37          

zink µg/l S 68          

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

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

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

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

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

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

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

001 Grondwater
(AS3000)

B1-1-1 B1 (390-490)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8966707 03-02-2016 03-02-2016 ALC236  
001 G8965687 03-02-2016 03-02-2016 ALC236  
001 B1448115 03-02-2016 03-02-2016 ALC204  
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Bijlage 5 : Toetsingstabellen grond en grondwater 

 



 

 
 

verkennend bodemonderzoek, Wildwal (ong.) te Veldhoven 

projectnummer: 67522, d.d. 10-02-2016 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 05-02-2016 - 13:53) 
 
Projectnaam Veldhoven, Wildwal Veldhoven, Wildwal 
Projectcode 67522 67522 
Monsteromschrijving MM1 MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          
droge stof % 83.1 83.1   85.3 85.3   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 4.2 4.2   3.0 3   

          
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.9 4.9   1.8 1.8   

          
METALEN 
barium

+
 mg/kg 23 65.4 --  25 96.9 --  

cadmium mg/kg <0.2 0.21 <=AW-0.03 <0.2 0.23 <=AW-0.03 
kobalt mg/kg 2.6 6.94 <=AW-0.05 2.3 8.09 <=AW-0.04 
koper mg/kg 5.8 10.2 <=AW-0.20 5.9 11.8 <=AW-0.19 
kwik mg/kg <0.05 0.0472 <=AW0.00 <0.05 0.0499 <=AW0.00 
lood mg/kg <10 10.1 <=AW-0.08 12 18.5 <=AW-0.07 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 
nikkel mg/kg 6.3 14.8 <=AW-0.31 4.5 13.1 <=AW-0.34 
zink mg/kg 27 53.2 <=AW-0.15 33 76.4 <=AW-0.11 

          
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.06 0.06 -  0.02 0.02 -  
antraceen mg/kg 0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg 0.10 0.1 -  0.04 0.04 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05 -  0.03 0.03 -  
chryseen mg/kg 0.05 0.05 -  0.02 0.02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03 -  0.02 0.02 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05 -  0.02 0.02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03 -  0.02 0.02 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03 -  0.02 0.02 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.427 0.427 <=AW-0.03 0.204 0.204 <=AW-0.03 

          
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.67 -  <1 2.33 -  
PCB 52 ug/kg <1 1.67 -  <1 2.33 -  
PCB 101 ug/kg <1 1.67 -  <1 2.33 -  
PCB 118 ug/kg <1 1.67 -  <1 2.33 -  
PCB 138 ug/kg <1 1.67 -  <1 2.33 -  
PCB 153 ug/kg <1 1.67 -  <1 2.33 -  
PCB 180 ug/kg <1 1.67 -  <1 2.33 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 11.7 <=AW - 4.9 16.3 <=AW - 

          
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 8.33 -- - <5 11.7 -- - 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 8.33 -- - <5 11.7 -- - 
fractie C22 - C30 mg/kg 8 19 -- - <5 11.7 -- - 
fractie C30 - C40 mg/kg 6 14.3 -- - <5 11.7 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 33.3 <=AW-0.03 <20 46.7 <=AW-0.03 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
12239012-001 MM1 B1 (0-50) B2 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B5 (0-50) B6 (0-50) B7 (0-50) B8 (0-50)
12239012-002 MM2 B1 (50-100) B1 (100-150) B1 (150-200) B2 (50-100) B2 (100-150) 
 



 

 
 

verkennend bodemonderzoek, Wildwal (ong.) te Veldhoven 

projectnummer: 67522, d.d. 10-02-2016 

 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte 

waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke 

achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de 
voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg 
(landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar niet toepasbaar (> S), 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
   



 

 
 

verkennend bodemonderzoek, Wildwal (ong.) te Veldhoven 

projectnummer: 67522, d.d. 10-02-2016 

 
Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 
      

METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



 

 
 

verkennend bodemonderzoek, Wildwal (ong.) te Veldhoven 

projectnummer: 67522, d.d. 10-02-2016 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 09-02-2016 - 06:28) 

 
Projectnaam Veldhoven 
Projectcode 67522 
Monsteromschrijving B1-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde

  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC 

     
     

METALEN 
barium ug/l 52 52 >S 

cadmium ug/l 0.44 0.44 >S 

kobalt ug/l 8.0 8 <=S 

koper ug/l <2.0 1.4 <=S 

kwik ug/l <0.05 0.035 <=S 

lood ug/l <2.0 1.4 <=S 

molybdeen ug/l <2 1.4 <=S 

nikkel ug/l 37 37 >S 

zink ug/l 68 68 >S 
     

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S 

tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S 

ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S 

o-xyleen ug/l <0.1 0.07 - 

p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 - 

xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S 

styreen ug/l <0.2 0.14 <=S 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <=S 

     

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S 

1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S 

1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S 

cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 - 

trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 - 

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S 

dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S 

1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - 

1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - 

1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - 

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S 

tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S 

tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S 

1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S 

1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S 

trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S 

chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S 

vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S 

tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 --- 
     

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 ug/l <25 17.5 -- 

fractie C12 - C22 ug/l <25 17.5 -- 

fractie C22 - C30 ug/l <25 17.5 -- 

fractie C30 - C40 ug/l <25 17.5 -- 

totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12241954-001    

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12241954-001 B1-1-1 B1 (390-490) 
 



 

 
 

verkennend bodemonderzoek, Wildwal (ong.) te Veldhoven 

projectnummer: 67522, d.d. 10-02-2016 

 
Legenda 
   

Verklaring kolommen   

AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   

Verklaring toetsingsoordelen   

-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   

Kleur informatie   

Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 

Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 

   



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12239012 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: Veldhoven, Wildwal

Monster: MM1 B1 (0-50) B2 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B5 (0-50) B6 (0-50) B7 (0-50) B8 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 4,2 %  @

- lutumgehalte 4,9 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 23 65,413 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,210 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 2,6 6,940 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 5,8 10,205 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 0,047 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <10 10,068 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 6,3 14,799 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 27 53,239 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,427 0,427 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0017 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0017 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0017 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0017 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0017 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0017 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0017 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0117 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 33,333 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam vol

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepass

10-2-2016

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)Toepassen op land (T1)

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land (T1)

RBK, tabel 1

Toepassen onder water (T4)

Grond

Ontvangend (T2)
Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

Waterbodem

RBK, tabel 2



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12239012 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: Veldhoven, Wildwal

Monster: MM2 B1 (50-100) B1 (100-150) B1 (150-200) B2 (50-100) B2 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 3,0 %  @

- lutumgehalte 1,8 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 25 96,875 <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,230 AW AW AW AW AW AW AW

Kobalt [Co] mg/kg ds 2,3 8,086 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 5,9 11,800 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 0,050 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 12 18,545 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 4,5 13,125 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 33 76,364 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,204 0,204 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0163 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 46,667 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam vol

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepass

10-2-2016

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)Toepassen op land (T1)

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land (T1)

RBK, tabel 1

Toepassen onder water (T4)

Grond

Ontvangend (T2)
Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

Waterbodem

RBK, tabel 2
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verkennend bodemonderzoek, Wildwal (ong.) te Veldhoven 
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Bijlage 7 : Verklaring van onafhankelijkheid  
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Omgevingsrapportage

perceel VHV01 K 2182

 Gegevens aanvraag  
Datum aanvraag 14 jan 2016 
Datum rapportage 14 jan 2016 
Dossier  
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Inleiding

Voor u ligt een rapportage van de Gemeente Veldhoven over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en
grondwater van het door u opgevraagde perceel. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit
het gemeentelijk bodeminformatiesysteem en het gemeentelijke milieu-informatiesysteem. Het
bodeminformatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, buitengebruik
gestelde ondergrondse brandstoftanks en historische bodembedreigende activiteiten. 

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen: 

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie 
 Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal nummer,
oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van eventuele
bodemonderzoeken, tanks en historische informatie weer. 

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie 
 In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van bodemgerelateerde activiteiten op de
onderzoekslocatie, bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse
brandstoftanks en gegevens over bedrijven. 

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie 
 Geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 meter rondom de
onderzoekslocatie (gerekend vanuit het middelpunt van de locatie).
 Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend probleem is. Een
verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van de bodem van een direct
aangrenzend perceel. 

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 
 Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de hoofdstukken 2
en 3. 

Bijlage 2: Disclaimer 
 Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor de
rapportage wel en niet kan worden gebruikt. 
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1 Algemene informatie perceel VHV01 K 2182

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven.

 

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend:

Adres  
Kadastrale gegevens 
Gemeente VHV01 
Sectie K 
Nummer 2182 
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2 Gegevens op perceel VHV01 K 2182

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Er zijn op dit moment geen historische bodembedreigende activiteiten bekend.

Overzicht bodemonderzoeklocaties

 Onderzoekslocatie 'Muggenhol 68'  
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Muggenhol 68 
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Muggenhol 68 
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende beoordeling gekregen: 

 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende vervolgstatus gekregen: 

 

Wbb code:  

 Type onderzoek   Datum onderzoek  
 Resultaat onderzoek t.o.v. Wet

Bodembescherming  

  
 Grond   Grondwater  

Indicatief onderzoek 01-01-1992 Onbekend  Onbekend  
 

 Onderzoekslocatie 'Onbekend (Plangebied Noordrand)'  
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Onbekend (Plangebied Noordrand) 
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:   
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende vervolgstatus gekregen: 

uitvoeren NO 

Wbb code:  

 Type onderzoek   Datum onderzoek  
 Resultaat onderzoek t.o.v. Wet

Bodembescherming  

  
 Grond   Grondwater  

Verkennend onderzoek
NEN 5740 07-06-2001 

>AW  >T  

 

 Onderzoekslocatie 'Meerhovendreef 1'  
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Meerhovendreef 1 
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Meerhovendreef 1 
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende beoordeling gekregen: 

 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
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Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende vervolgstatus gekregen: 

 

Wbb code:  

 Type onderzoek   Datum onderzoek  
 Resultaat onderzoek t.o.v. Wet

Bodembescherming  

  
 Grond   Grondwater  

Bouwstoffenbesluit 01-01-2002 >AW  Onbekend  
 

Legenda 

< s / < d  Geen verhoogde gehalten gemeten 
> S  Licht verontreinigd (> streefwaarde) 
> T  Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 
> I  Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend  Geen informatie voorhanden 

 
3 Gegevens in een straal van 50 meter rond perceel VHV01 K 2182

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

 Omschrijving bedrijf   Adres   Bedrijfsnaam   Start   Eind  
hbo-tank (ondergronds) MUGGENHOL 51 BORGERS     

Overzicht bodemonderzoeklocaties

 Onderzoekslocatie 'Muggenhol 51'  
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Muggenhol 51 
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Muggenhol 51 
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende beoordeling gekregen: 

 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende vervolgstatus gekregen: 

Uitvoeren historisch onderzoek 

Wbb code:  

 Onderzoekslocatie 'Meerhovendreef 1'  
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Meerhovendreef 1 
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Meerhovendreef 1 
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende beoordeling gekregen: 

 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende vervolgstatus gekregen: 

 

6/13



Wbb code:  

 Type onderzoek   Datum onderzoek  
 Resultaat onderzoek t.o.v. Wet

Bodembescherming  

  
 Grond   Grondwater  

Bouwstoffenbesluit 01-01-2002 Onbekend  Onbekend  
 

Legenda 

< s / < d  Geen verhoogde gehalten gemeten 
> S  Licht verontreinigd (> streefwaarde) 
> T  Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 
> I  Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend  Geen informatie voorhanden 
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Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage

1.1 Inleiding

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de locatie. Of op
een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid
bodemonderzoek bij een bouwvergunning en worden vaak bodemonderzoeken uitgevoerd bij transacties van
grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het licht is gekomen waarna de overheid en/of
eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen informatie in de archieven over een locatie te
vinden is dan is dit dus geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te
krijgen in de plaatsen met een risico op bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het
verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand.

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand)

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de
mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden
en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel.
Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)

Een historisch bodemonderzoek zegt eigenlijk nog niets over de bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van één of
meerdere analytische onderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van een eventuele verontreiniging
op de locatie.

Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan de Gemeente
Veldhoven dan wordt hiervan een locatie aangemaakt in het bodeminformatiesysteem. Alle op deze locatie
uit gevoerde onderzoeken worden aan deze locatie gekoppeld.

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzochte locatie een samenvatting gegeven. Zo'n samenvatting kan
er als volgt uit zien:

  Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  
 De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:  Woningbouwcomplex Brinklaan

155-365 (IBS102) (AA038100354)  
 De locatie staat geregistreerd op het volgende
adres: 

 Brinklaan 155 

 Op basis van de beschikbare informatie heeft de
locatie de volgende beoordeling gekregen: 

 Pot. Ernstig 

 Op de locatie is de volgende beschikking
afgegeven: 

 

 Op basis van de beschikbare informatie is voor de
locatie de volgende vervolgstatus van toepassing: 

 Uitvoeren NO 
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  Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd   

 Type onderzoek  
 Datum
onderzoek  

 Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming  

  
 Bodem   Grondwater  

 Historisch onderzoek 
10-9-1993 

  
 NVN Onderzoek  1-8-1993  >S  >T 
 

Het rode deel geeft de naam van de locatie aan.
 Het gele deel geeft een samenvatting van de informatie op de locatie.
 Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken.

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel) 

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. Op
basis hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet verontreinigd, een nader
bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging. Een
locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden. (historisch bodemonderzoek) De locatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging.

Pot. Urgent: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging risico's vormt voor de
gezondheid, ecologie en verspreiding. 

Pot. verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is geen
aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.

Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging.

Ernstig, niet urgent: Door de provincie is in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids-, ecologische-
en/of verspreidingsrisico's. Er is geen saneringsverplichting. 

Ernstig, urgentie niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100
m3 grondwater waarvan de urgentie (risico's) niet zijn vastgesteld.

Ernstig en urgent, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie is in een beschikking vastgelegd dat sprake is
van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt
een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

Ernstig en urgent, sanering binnen 10 jaar: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder urgent
waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar. 

Ernstig en urgent, sanering binnen 15 jaar: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder urgent
waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 15 jaar.
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 Beschikking (in het gele deel) 

Indien het een ernstig geval betreft wordt de locatie overgedragen aan de provincie. De provincie zal
afhankelijk van de stand van zaken op de locatie een beschikking afgeven.

Vervolgstatus (in het gele deel) 

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk.

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem)
Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het opstellen
van een Saneringsplan.

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan van
de verontreinigende componenten. 

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding
van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen. 

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de provincie
in een beschikking zijn vastgelegd.

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd. 

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van
deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt. 

Type onderzoek (in het blauwe deel) 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De locatie
is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in de
gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit.

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
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calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend
onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden
gesteld. Dit wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende
activiteiten uitvoeren.

B.O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij
een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevinden.

Nader onderzoek:Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie.

Saneringsonderzoek opgesteld: Er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een
onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd. 

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of
de saneringstechnieken.

Saneringsevaluatie uitgevoerd: Een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering.

Analyseresultaten (in het blauwe deel) 

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie tussen deze
geven aan of de bodem verontreinigd is of niet. 

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming).

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interventiewaarde

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. 

Streefwaarde: Dit is de waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden.
Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte
bodemverontreiniging.
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Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een
matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek.

Interventiewaarde: Dit is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn. 

Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische
risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgente van het geval. 

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) is opslag van olie in
ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden
schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde
tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht. 
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Bijlage 2: Disclaimer

De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting
van de verontreinigingsituatie op een bepaald moment. Omdat het veelal historische informatie betreft
kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de kwaliteit is van grond en grondwater. 
 De Gemeente Veldhoven is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele
of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. 
 Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of
verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de
kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in
voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de
aanwezigheid van een tank. 
 De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning of
andere gemeentelijke producten. Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden
beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande
informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt
u zich wenden tot de Gemeente Veldhoven.
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