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Onderwerp: Verkennend bodem- en asbestonderzoek,  

De Schimmerik 5 te Veldhoven       
 

 
Geachte heer Duits, 
 
Hierbij doen wij u de briefrapportage met de resultaten toekomen van het verkennend 
bodem- en asbestonderzoek voor de herontwikkelingslocatie aan De Schimmerik 5 te 
Veldhoven. 
 
Aanleiding en doel 
Het verkennend bodem- en asbestonderzoek is uitgevoerd in verband met de 
voorgenomen aankoop en herontwikkeling van de locatie. 
 
De onderzoeken hebben tot doel een indicatie te verkrijgen van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie en vast te stellen of bezwaren bestaan 
tegen de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. Tevens wordt vastgelegd in welke 
mate in de puinhoudende lagen een asbestverontreiniging aanwezig is. 
 
Beschikbare informatie 
De locatie is gelegen aan De Schimmerik 5 te Veldhoven en is kadastraal bekend onder 
D4413 en heeft een oppervlakte van circa 4.368 m2. Op het perceel is een bedrijfspand 
met een oppervlakte van circa 1.550 m2 aanwezig. Het pand is rond 1970 gebouwd in 
opdracht van het Staatsbedrijf der PTT. De vloer van het pand is verhard met beton met 
daaronder een kruipruimte. Het buitenterrein is verhard met klinkers en tegels. De locatie 
zal worden herontwikkeld. 
 
Historische informatie 
 
Algemeen 
De historische informatie is afkomstig van de door de opdrachtgever aangeleverde 
informatie en het reeds uitgevoerde historisch onderzoek, die d.d. 16 december 2016 door 
de gemeente Veldhoven is uitgevoerd (kenmerk: VHV01 D 4413). Een uitdraai van het 
historisch onderzoek is opgenomen als bijlage 5. 
 
Op de locatie zijn geen bodembedreigende activiteiten aanwezig (geweest).  
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BTW: 80.34.57.583.B01 
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Door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de websites 
www.bodemloket.nl, www.topotijdreis.nl en de voorgaande uitgevoerde  
odemonderzoeken in de directe omgeving bestudeerd. Tevens is de historische vragenlijst 
ingevuld door de eigenaar van de locatie.  
 
Voormalig/huidig bodemgebruik 
De onderzoekslocatie betreft een bedrijfspand dat in gebruik is geweest als 
postorderbedrijf.  
 
Toekomstig bodemgebruik 
In de toekomst zal nieuwbouw worden gerealiseerd op de locatie, het betreft 
nieuwbouwappartementen (met eventueel een verdiepte stallingsgarage).  
 
Milieuvergunningen en/of meldingen 
Voor de herontwikkelingslocatie zijn, voor zover als bekend, geen milieuvergunningen 
afgegeven en/of andere meldingen gedaan.  
 
Bodemkwaliteitsgegevens 
Uit het reeds uitgevoerde historisch onderzoek blijkt dat op de locatie geen 
bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. In de nabije omgeving (binnen een straal van 50 
meter) zijn 2 onderzoeksrapportages bekend 
 
Verkennend bodemonderzoek Rabobank Veldhoven, Fugro Milieu Consult B.V., 
kenmerk B-7509/110, d.d. 11-02-1997  
Uit dit onderzoek is gebleken dat ter plaatse van De Schimmerik 11, op circa 50 meter ten 
oosten van onderhavige onderzoekslocatie, in de bovengrond een matig verhoogd gehalte 
aan PAK en een licht verhoogd gehalte aan minerale olie werd aangetoond. In de 
ondergrond werden geen verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen aangetroffen. 
Het grondwater bevond zich ten tijde van het onderzoek dieper dan 5 meter beneden 
maaiveld (m-mv.) en was derhalve niet onderzocht.  
 
Onderzoek naar bodemverontreiniging terrein “Bossebaan” gemeente Veldhoven, 
verkennend onderzoek, Milieudienst Regio Eindhoven, kenmerk 42155007, d.d. Maart 
1995 
Uit dit onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de muziekschaal aan de Bossebaan 60, 
op circa 15 meter ten noordoosten van onderhavige onderzoekslocatie, in de grond geen 
verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen werden aangetoond. In het grondwater 
werd een lichte concentratie aan chroom gemeten. 
 
Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart gemeente Veldhoven 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart / bodemfunctiekaart is de te verwachten 
bodemfunctieklasse Wonen.  
 
(Brandstof)tanks 
Voor zover als bekend zijn ter plaatse van en in directe omgeving van de 
onderzoekslocatie geen ondergrondse- en/of bovengrondse olietanks aanwezig (geweest). 
 
Gedempte watergangen en voormalige bebouwing 
Op de bestudeerde luchtfoto’s zijn specifiek ter plaatse van de onderzoekslocatie geen 
(gedempte) watergangen zichtbaar.  
 
Boomgaarden 
Uit informatie van www.topotijdreis.nl blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie 
geen boomgaard aanwezig is geweest.  
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Kans op asbest in de bodem 
Op basis van de historische gegevens is niet uit te sluiten dat bij de bouw van het 
bedrijfspand asbesthoudende materialen zijn toegepast en onder de elementenverharding 
asbestverdachte puin(bijmengingen) zijn aangebracht. Derhalve zal een (indicatief) 
asbestonderzoek conform NEN 5707/ NEN 5897 worden uitgevoerd.  
 
Locatiebezoek 
Tijdens het locatiebezoek, voorafgaand aan de veldwerkzaamheden, zijn zintuiglijk op het 
maaiveld geen asbestverdachte materialen (fractie > 20 mm) aangetroffen. Verder zijn 
geen bodembedreigende activiteiten waargenomen, die zouden kunnen duiden op een 
mogelijke bodemverontreiniging.  
 
Vragenlijst opdrachtgever 
De opdrachtgever heeft middels de ingevulde vragenlijst verklaard dat geen calamiteiten 
en/of bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, waardoor de bodemkwaliteit 
niet negatief is beïnvloed.  
 
De door de opdrachtgever ingevulde vragenlijst is tevens opgenomen in bijlage 5.  
 
Conclusies historisch onderzoek en locatiebezoek 
Van de locatie zijn geen gegevens bekend van de bodemkwaliteit, waardoor een 
verkennend onderzoek noodzakelijk is.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen activiteiten 
plaatsgevonden die mogelijk een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Ook binnen 
een straal van 50 meter van de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen 
activiteiten plaatsgevonden, die tot gevallen van ernstige bodemverontreiniging hebben 
geleid. Wel werd tijdens eerder uitgevoerd onderzoek ter plaatse van de Rabobank aan De 
Schimmerik 11 een matig verhoogd gehalte aan PAK en een licht verhoogd gehalte aan 
minerale olie aangetoond in de puinhoudende bovengrond. Vooralsnog wordt er niet 
vanuit gegaan dat dit enige invloed heeft op de bodemkwaliteit van de voorliggende 
onderzoekslocatie.  
 
Voorgesteld is een verkennend bodemonderzoek uit te voeren conform de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie uit de NEN 5740/A1 
voor een locatie van maximaal 5.000 m2. Hierbij zijn tevens 5 inpandige betonboringen 
bij voorgesteld, ondanks dat inpandig geen bodemverontreiniging wordt verwacht. 
 
Daarnaast is voorgesteld om een indicatief onderzoek naar asbest uit te voeren, in verband 
met de mogelijke aanwezigheid van puin onder de elementenverharding en de 
asbestverdachte bebouwing. 
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Bodemopbouw en geohydrologie 
 
Bodemopbouw 
De geologische bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie kenmerkt zich door 
de aanwezigeheid van een deklaag van circa 27 meter dik (formatie van Boxtel), 
bestaande uit grove tot fijne zanden afgewisseld met leem- en/of veenlagen. Hieronder is 
het eerste watervoerende pakket aanwezig tot circa 82 m-mv. (formatie van Sterksel), 
bestaande uit grindhoudende grove zanden met lokaal zandige, siltige grind of klei. 
 
Geohydrologie 
De regionale stromingsrichting van het grondwater is noordoost. Het freatisch grondwater 
bevindt zich op een diepte van circa 4 à 5 m-mv. 
 
De locatie is voor zover bekend niet gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Hypothese 
Op basis van de beschikbare gegevens is voor bodem- en asbest vooralsnog de hypothese 
gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een 
bodemverontreiniging. 
 
Onderzoeksopzet (NEN 5740:2009) 
 
Verkennend onderzoek (NEN 5740/A1:2016) 
De onderzoeksopzet van het verkennend bodemonderzoek en het aantal boringen/peilbuis 
is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740/A1:2016 op onverdachte niet-
lijnvormige locatie (ONV-NL) voor een maximale locatie van 5.000 m2. Hierbij zijn 5 
inpandige betonboringen opgenomen in verband met de aanwezige betonvloer. 
 
Verkennend onderzoek naar asbest (NEN 5707:2015) 
De onderzoeksopzet voor het indicatief onderzoek naar asbest is afgeleid van de NEN 
5707 op een onverdachte locatie met een oppervlakte van maximaal 5.000 m2. Ten 
behoeve van het indicatief onderzoek naar asbest zullen uitpandig met een schep 
proefgaten (0,3 m x 0,3 m) tot in de ongeroerde grond worden gegraven. Daarnaast zal 
indicatief de opgeboorde grond uit de 5 betonboringen inpandig worden bekeken. Op 
basis hiervan betreft het een indicatief onderzoek. Zintuiglijk kan tot 20 mm worden 
beoordeeld of asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Voor de fractie kleiner dan 20 
mm is een asbestanalyse opgenomen conform NEN 5707.  
 
Uitvoering 
 
Certificering  
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-
2019, afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 
(versie 5). De veldwerkzaamheden zijn op 13 januari 2016 door de ervaren en 
geregistreerde medewerker de heer T. Nijman uitgevoerd onder certificaat conform de 
geldende NEN/NPR-normen, conform BRL SIKB 2000 (versie 5), protocol 2001, het 
plaatsen van handboringen en peilbuizen (versie 3.2) en protocol 2018, locatie-inspectie 
en monsterneming van asbest inde bodem (versie 3.1) uitgevoerd. 
 
Het grondwater uit de peilbuis PB01 is op 20 januari 2017 door de ervaren en 
geregistreerde medewerker de heer H.C.J. Langeveld bemonsterd, conform protocol 2002, 
het nemen van grondwatermonsters (versie 4). Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op 
geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het bodemonderzoek. 
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Veldwerkzaamheden  
 
Verkennend bodemonderzoek 
Ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit zijn in totaal 15 boringen 
geplaatst. Hiervan zijn 11 boringen (B01, B03, B04, B06, B08, B09, B11 t/m B15) met 
een minimale diepte van circa 0,5 m-mv en drie boringen (B02, B05 B07) met een 
minimale diepte van 2,0 m-mv. en één boring (PB10) tot een diepte van circa 3,7 m-mv. 
De boring PB10 is afgewerkt met een peilbuis met filterstelling conform NEN 5740:2009 
(5,0-6,0 m-mv). 
 
In eerste instantie is getracht 5 inpandige boringen te verrichten middels een betonboor. 
Echter bleek in het veld dat zich onder de betonvloer een kruipruimte bevond met 
daaronder een betonverharding. Hierdoor was het niet mogelijk onder de bebouwing door 
te boren tot in de grond. De voorgestelde 5 inpandige boringen zijn daarom uitpandig 
geplaatst, zo dicht mogelijk langs de bebouwing om een zo representatief beeld te krijgen 
van de bodem ter plaatse. De bodemkwaliteit van de uitpandige boringen kan als 
voldoende representatief worden beschouwd voor de bodemkwaliteit onder de 
kruipruimte.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is gebruik gemaakt van een Edelmanboor, betonboor 
(diameter van 120 mm) en schop. 
 
Het grondwater uit peilbuis PB10 is op 20 januari 2017, na een standtijd van minimaal 
een week en twee keer afpompen, bemonsterd. De bemonstering heeft plaatsgevonden 
volgens de techniek van lage-troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand 
(GWS), zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) van het grondwater in 
het veld zijn bepaald.  
 
Verkennend onderzoek naar asbest 
Ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest dient op de locatie allereerst een 
locatie- en maaiveldinspectie te worden uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het maaiveld 
op de onderzoekslocatie bijna geheel verhard is. Derhalve heeft er een efficiënte 
maaiveldinspectie ( > 25% zichtbaar) plaatsgevonden. Op het maaiveld is geen 
asbestverdacht (plaat)materiaal (fractie > 20 mm) aangetroffen.  
 
Ten behoeve van de onderzoeksopzet en op basis van de resultaten van de 
maaiveldinspectie en de zintuiglijke waarnemingen bij de boringen van het verkennend 
onderzoek zijn in totaal15 proefgaten (B01 t/m B15) met een afmeting van 0,3 m x 0,3 m 
tot circa 0,5 m-mv gegraven. Voor de inspectie van de ondergrond zijn diverse proefgaten 
doorgezet tot in de ongeroerde ondergrond (gecombineerd met boringen). Uiteindelijk 
zijn derhalve alle proefgaten uitpandig gegraven, waardoor wel sprake is van een 
verkennend onderzoek conform de richtlijnen in plaats van een indicatief onderzoek naar 
asbest.  
 
De proefgaten zijn gegraven met behulp van een schop en middels een Edelmanboor 
doorgezet op diepte.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in zowel de boven- als de ondergrond geen 
bijzonderheden waargenomen. 
 
Om een bodemverontreiniging met asbest uit te sluiten is per proefgat de grove fractie  
(>20 mm) van de vrijgekomen grond geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie  
> 20 mm) en puinrestanten. Er zijn geen asbestverdachte plaatmaterialen (fractie > 20 
mm) aangetroffen in de proefgaten.  
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Ter verificatie zijn na zeving van de zintuiglijk schone bovengrond twee mengmonsters 
samengesteld uit de proefgaten B02, B06, B13, B14 en B15 (MMASB01) en de 
proefgaten B05, B08, B09, B10 en B11 (MMASB02). De mengmonsters zijn 
geanalyseerd op een kwalitatieve / kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 20 mm) conform 
NEN5707. 
 
De veldwerkformulieren en foto’s van het verkennend onderzoek naar asbest zijn 
opgenomen als bijlage 6. De situatieschets met de geplaatste boringen, proefgaten en 
peilbuis is opgenomen als bijlage 1.  
 
Zintuiglijke waarnemingen  
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat tot aan de diepte van circa 4,0 m-mv uit zeer 
fijn, zwak tot matig siltig zand. Hieronder is een sterk zandige leemlaag aanwezig tot 5,0 
m-mv. gevolgd door zeer fijn, uiterst siltig zand tot de maximale boordiepte van circa 6,0 
m-mv. 
 
Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en de opgeboorde grond geen 
asbestverdachte materialen in de fractie groter dan 20 mm en/of olie-water reacties 
waargenomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen bijmengingen met (bodemvreemd) 
materiaal aangetroffen. De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
Analyses en resultaten 
De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van ALcontrol 
Laboratories B.V. te Rotterdam (grond, asbest en grondwater). De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage 2. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de 
Regeling bodemkwaliteit. De meest recente streef- en interventiewaarden voor 
grondwater en interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013 en worden gebruikt voor de toetsing van de 
analyseresultaten. Een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de 
grond en het grondwater is opgenomen als bijlage 4. 
 
Grond 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de 
onderstaande grondmengmonsters samengesteld en geanalyseerd.  
 
De grondmengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 1 
weergegeven.  
 
Tabel 1: Overzicht grondmengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten 
Meng- 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring / peilbuis Analysepakket Resultaten 
> AW < I > I 

MM01 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,10 - 0,50 B01, B02, B06, B07, 
B08, B09, B15  

NEN, L en H - - 

MM02 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: -  

0,00 - 0,50 B03, B05, PB10, B11, 
B12, B13, B14 

NEN, L en H -  - 

MM03 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

0,50 - 2,00 B02, B05, B07, PB10 NEN, L en H - - 

 
Toelichting bij de tabel: 
NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen 

[Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor 
bifenylen (PCB) en minerale olie (MO); 

L en H Lutum en organische stof (humus); 
- Niets aangetroffen/waargenomen. 
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Grondwater 
Het grondwatermonster met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten zijn in tabel 2 
weergegeven. 
 
Tabel 2: Peilbuis met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS 
(m -mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analyse pakket Resultaten 
> S < I > I 

PB10 5,00 - 6,00 4,73 5,65 352 8,27 NEN -  
 
Toelichting bij de tabel: 
NEN Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen 

[Mo], nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), 
vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO); 

- Niets aangetroffen. 

 
De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH), de geleidbaarheid (EC) en troebelheid zijn 
niet afwijkend van een natuurlijke situatie.  
 
Asbest 
Van de zintuiglijke schone bovengrond zijn twee mengmonsters samengesteld 
(MMASB01 en MMASB02, 0,0-0,5 m-mv, zand), welke na zeving, zijn geanalyseerd op 
een kwalitatieve/kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 20 mm). De resultaten van de 
onderzochte monsters zijn in tabel 3 weergegeven.  
 
Tabel 3: Asbestverdachte monsters ( < 20 mm) en gewogen hoeveelheid asbest 
Monstercode Soort Hechtgebonden Type Totaal gewogen 

(mg/kg d.s.) 
MMASB01 - - - < 2 
MMASB02 - - - < 2 

 
Toelichting bij de tabel: 
- Niets aangetroffen. 

 
Interpretatie analyseresultaten 
 
Grond 
In het mengmonsters van de zintuiglijk schone bovengrond (MM01 en MM02, zand) zijn 
alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
In het mengmonster van de zintuiglijk schone ondergrond (MM03, klei) zijn alle 
onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis PB10 zijn alle onderzochte parameters aangetoond in 
gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 
 
Asbest 
In de zintuiglijk schone grondmengmonsters van de bovengrond MMASB01/MMASB02, 
beiden zand) is geen asbest (fractie < 20 mm) aangetoond (< 2 mg/kg d.s.) 
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Conclusies en aanbeveling 
Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie 
met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de grond en 
in het grondwater geen verhoogde gehalten zijn vastgesteld.  
 
Op maaiveld en in de bovengrond is visueel (fractie > 20 mm) en/of analytisch (fractie  
< 20 mm) geen asbest aangetoond. De onverdachte hypothese voor het verkennend 
onderzoek naar asbest dient derhalve tevens te worden aangenomen.  
 
Met het uitgevoerde verkennend bodem- en asbestonderzoek is de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem en daarmee de bodemkwaliteit ten behoeve van de voorgenomen 
nieuwbouw in voldoende mate vastgesteld.  
 
N.B. Inpandig is sprake van een betonvloer. Daarnaast is onder de betonvloer tevens een 
kruipruimte aanwezig die ook weer voorzien is van een betonvloer, waardoor de kans op 
bodemverontreiniging minimaal wordt geacht. Hierdoor bleek inpandig onderzoek niet 
mogelijk. Ons inziens is de uitpandige bodemkwaliteit dan ook representatief voor 
bodemkwaliteit (met name de ondergrond en het grondwater) onder de kruipruimte van 
de huidige bebouwing. Op basis hiervan is aanvullend onderzoek na de sloop niet 
noodzakelijk. 
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben betreffende onze rapportage, dan kunt u 
contact opnemen met ondergetekenden op telefoonnummer 0418-572060. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Autorisatie, 
 

 
 
 
M. Schimmel 
Projectmedewerker 
Verhoeven Milieutechniek B.V. 

 
 
 
Ing. H.M.W. van der Donk 
Senior projectleider 
Verhoeven Milieutechniek B.V. 

 
 
Bijlagen: 1.   Situatieschets met geplaatste boringen, proefgaten en peilbuis 
  2.  Analysecertificaten grond, asbest en grondwater  

3.  Boorprofiel beschrijvingen 
4.  Toetsingstabellen achtergrond-, streef- en interventiewaarden 
5.  Historische informatie gemeente Veldhoven en ingevulde vragenlijst  

eigenaar  
6.  Veldwerkformulieren asbestonderzoek (inclusief foto’s) 
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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

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Schimmel
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BURV
Uw projectnummer : B16.6600
ALcontrol rapportnummer : 12454968, versienummer: 1

Rotterdam, 23-01-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B16.6600. 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 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BURV
B16.6600
12454968

16-01-2017

M. Schimmel

13-01-2017

23-01-2017

Blad 2 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01
002 Grond (AS3000) MM02 MM02
003 Grond (AS3000) MM03 MM03

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 86.6  85.8  85.3      

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.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  1.0  1.0      

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  3.2  4.8      

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

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  21      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  3.3      

koper mg/kgds S <5  <5  <5      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S <10  <10  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S <3  <3  5.1      

zink mg/kgds S <20  <20  <20      

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

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

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.06  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  0.01 2) <0.01      

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.10  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.05  <0.01      

chryseen mg/kgds S <0.01  0.04  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.03  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.05  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.03  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.03  <0.01      

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

mg/kgds S 0.07 1) 0.407 1) 0.07 1)     

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

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

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

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

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

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01
002 Grond (AS3000) MM02 MM02
003 Grond (AS3000) MM03 MM03

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

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

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

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

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

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

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.

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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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 Y6244214 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
001 Y6244298 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
001 Y6244224 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
001 Y6244222 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
001 Y6243054 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
001 Y6244859 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
001 Y6243361 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y6243061 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
002 Y6244229 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
002 Y6244231 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
002 Y6244236 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
002 Y6243343 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
002 Y6243334 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
002 Y6243080 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
003 Y6244225 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
003 Y6244228 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
003 Y6243053 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
003 Y6243039 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
003 Y6243047 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
003 Y6243051 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
003 Y6244220 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
003 Y6244217 16-01-2017 13-01-2017 ALC201  
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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

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Schimmel
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BURV
Uw projectnummer : B16.6600
ALcontrol rapportnummer : 12458617, versienummer: 1

Rotterdam, 25-01-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B16.6600. 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)

PB10 PB10

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 43          

cadmium µg/l S 0.21          

kobalt µg/l S <2          

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 14          

zink µg/l S 11          

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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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB10 PB10

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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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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (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 G6200433 20-01-2017 20-01-2017 ALC236  
001 G6199272 20-01-2017 20-01-2017 ALC236  
001 B1609947 20-01-2017 20-01-2017 ALC204  
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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

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Schimmel
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BURV
Uw projectnummer : B16.6600
ALcontrol rapportnummer : 12454985, versienummer: 1

Rotterdam, 23-01-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B16.6600. 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 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB01 MMASB01

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB02 MMASB02

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond kg  11.71  14.42        

totaal gewicht na drogen g  10117  12395        

droge stof gew.-%  86.4  86.0        

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  <2        

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2        

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2        

chrysotiel mg/kgds S <2  <2        

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

amosiet mg/kgds S <2  <2        

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

crocidoliet mg/kgds S <2  <2        

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

anthophylliet mg/kgds S <2  <2        

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

tremoliet mg/kgds S <2  <2        

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

actinoliet mg/kgds S <2  <2        

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2  <2        

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2  <2        

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

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB01 MMASB01

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB02 MMASB02

Analyse Eenheid Q 001 002    

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.4  0.9        

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

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal grond Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

gewogen asbestconcentratie Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

chrysotiel Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

amosiet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

crocidoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

anthophylliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

tremoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

actinoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem
asbestresultaten Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5898

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1491751 16-01-2017 13-01-2017 ALC291  
002 E1491753 16-01-2017 13-01-2017 ALC291  
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Projectcode: B16.6600
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B01
Datum: 13-01-2017
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1

klinker0

Edelmanboor
-10

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

-50

Boring: B02
Datum: 13-01-2017
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Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
roesthoudend, neutraal bruinbeige, 
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Boring: B03
Datum: 13-01-2017
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Boring: B04
Datum: 13-01-2017
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Bijlage 3

Boring: B05
Datum: 13-01-2017
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humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor-150
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Boring: B06
Datum: 13-01-2017
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Boring: B07
Datum: 13-01-2017
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roesthoudend, neutraal bruinbeige, 
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Boring: B08
Datum: 13-01-2017
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Projectcode: B16.6600
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Bijlage 3

Boring: B09
Datum: 13-01-2017
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Boring: PB10
Datum: 13-01-2017

GWS: 450
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor-150

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

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, brokken 
leem, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-280

Zand, zeer fijn, zwak siltig, brokken 
leem, matig roesthoudend, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-320

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
brokken leem, zwak roesthoudend, 
licht bruinbeige, Edelmanboor

-400

Leem, sterk zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-500

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, 
brokken leem, neutraalgrijs, 
Edelmanboor
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Boring: B11
Datum: 13-01-2017

0

50

1

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, 
neutraalbruin, Edelmanboor-50

Boring: B12
Datum: 13-01-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
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Boring: B13
Datum: 13-01-2017
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humeus, zwak wortelhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor-50

Boring: B14
Datum: 13-01-2017
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witgeel, Edelmanboor
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Boring: B15
Datum: 13-01-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor
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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



Bijlage 4 
 

Projectcode: B16.6600 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 
Certificaatcode   12454968 12454968 12454968 
Boring(en)   B01, B02, B06, B07, B08, B09, 

B15 
B03, B05, B11, B12, B13, B14, 
PB10 

B02, B02, B05, B05, B07, B07, 
PB10, PB10 

Traject (m -mv)   0,10 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 
Humus % ds 0,50 1,0 1,0 
Lutum % ds 1,0 3,2 4,8 
Datum van toetsing  23-1-2017 23-1-2017 23-1-2017 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   <20 <47 (6)   21 60 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,3 -0,07  3,3 8,9 -0,03 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <10 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,45  5,1 12,1 -0,35 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <31 -0,19  <20 <29 -0,19 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,05 0,05   <0,01 <0,01  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,03 0,03   <0,01 <0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,03 0,03   <0,01 <0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,05 0,05   <0,01 <0,01  
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,04 0,04   <0,01 <0,01  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,06 0,06   <0,01 <0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,10 0,10   <0,01 <0,01  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,03 0,03   <0,01 <0,01  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,070 -0,04   0,41 -0,03   <0,070 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,07    0,407    0,07   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   <25 0,01   <25 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  86,6 87,0   85,8 86,0   85,3 85,0  
Lutum %  1,0    3,2    4,8   
Organische stof (humus) %  0,50    1,0    1,0   
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 4 
 

Projectcode: B16.6600 

  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
 
 
 



Bijlage 4 
 

Projectcode: B16.6600 

 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB10 
Datum  20-1-2017 
Filterdiepte (m -mv)  5,00 - 6,00 
Datum van toetsing  25-1-2017 
     Meetw   GSSD   Index  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  43 43 -0,01 
Cadmium [Cd] µg/l  0,21 0,21 -0,03 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4 -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4 -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  14 14 -0,02 
Zink [Zn] µg/l  11 11 -0,07 
   
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  
Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21   
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)  

   
PAK   
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM -   <0,00020(11)  
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 
facto 

µg/l  0,14   

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18(6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18(6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18(6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18(6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35 -0,03 
 



Bijlage 4 
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----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
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Omgevingsrapportage

perceel VHV01 D 4413

 Gegevens aanvraag  
Datum aanvraag 16 dec 2016 
Datum rapportage 16 dec 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 D 4413

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven.

 

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend:

Adres  
Kadastrale gegevens 
Gemeente VHV01 
Sectie D 
Nummer 4413 
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2 Gegevens op perceel VHV01 D 4413

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Er zijn op dit moment geen historische bodembedreigende activiteiten bekend.

Overzicht bodemonderzoeklocaties

Er zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

 
3 Gegevens in een straal van 50 meter rond perceel VHV01 D 4413

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

 Omschrijving bedrijf   Adres   Bedrijfsnaam   Start   Eind  
autowasserij DE SCHIMMERIK 8 P.B. CARS     
autohandel (geen
reparatie) 

DE SCHIMMERIK 8 P.B. CARS     

Overzicht bodemonderzoeklocaties

 Onderzoekslocatie 'Bossebaan ong.'  
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Bossebaan ong. 
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Bossebaan  
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  

Bouwstoffenbesluit 01-01-2002 >AW  Onbekend  
 

 Onderzoekslocatie 'Bossebaan ong.'  
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Bossebaan ong. 
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Bossebaan  
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  

Verkennend onderzoek
NVN 5740 01-01-1995 

<AW  >S  

 

 Onderzoekslocatie 'Schimmerik 11 (Rabobank)'  
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Schimmerik 11 (Rabobank) 
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Schimmerik 11 
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  

Verkennend onderzoek
NVN 5740 01-01-1997 

>T  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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44. Historisch onderzoek 

Vragenlijst Historisch onderzoek t.b.v. bodemonderzoek 

 
 
Het doel van het historisch onderzoek is na te gaan of er aanwijzingen zijn dat de bodem op het 
bouwterrein mogelijk verontreinigd is. 
Hiertoe wordt het vroegere en huidige gebruik geïnventariseerd, en in het bijzonder of er activiteiten 
verricht zijn, die mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. 
 
In te vullen door aanvrager bouwvergunning. 
Bij keuzevragen: hokje  zwart maken. 
 
 
1. Locatiegegevens 
 
1.1   Gegevens aanvrager 
 
Naam   : PostNL Real Estate Development B.V.…………………… 
  
Adres   : Prinses Beatrixlaan 23…………………………………………… 
 
Postc. & Wpl.  : 2595 AK ‘s-Gravenhage……………………………………………… 
 
Tel.nr.   : 088-8687881…………………………………… 
 

Algemene gegevens bouwlocatie 
 
Type bouwwerk :  : Bestelkantoor PostNL…………………………………………… 
 
Adres   : De Schimmerik 5 …………………………………… 
 
Postc. & Wpl.  : 5503 PM Veldhoven………………………………………………… 
 
Kad. gegevens  : sectie  D nr(s)  4413 ………………… 
 
 
 
2. Gebruik van het terrein 
 

Wat is (was) het huidige en vroegere gebruik van het terrein? 
    

 vroeger vanaf/tot (jaar) huidig 

- woningbouw  ………………  

- natuurgebied  ………………  

- bedrijfsterrein  ………………  

- agrarisch  ………………  

- braakliggend  ………………  

- ……………….  ………………….  
 
Eventuele toelichting (bijvoorbeeld bebouwd / onbebouwd): 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
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Indien er sprake is (was) van een bedrijfsterrein: 
 
2.1            Wat is (was) de aard van het bedrijfsterrein? 

……………………………………………………………………………… 
 

2.3 Welke bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden? 
Sorteren en distributie post………………………………………… 
 

2.4 Met welke chemische stoffen is gewerkt? ( bestrijdingsmiddelen / bodembedreigende 
stoffen enz.) 
Geen…………………………………………………………………………… 
 

2.5 Is de plaats van de bedrijfsgebouwen/bedrijfsactiviteiten bekend (aangeven op 
tekening)? 
Ja……………………………………………………………………………… 
 
 
 

3.             Van elders aangevoerde grond of ander materiaal 
 
3.1 Is grond of ander materiaal (zoals puin, slib en dergelijke) in of op de bodem van 
  het terrein gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van ophogingen, (sloot)dempingen 
  terreinverharding? 

 
 nee (ga verder met vraag 4.1) 

 
 ja,namelijk: terreinverharding……………………………………………… 

 
3.2 Zijn er aanwijzingen dat het mogelijk verontreinigd materiaal betreft? 
  Nee……………………………………………………………………………… 
 
 
 
4. Brandstof- en/of septictanks 
 
4.1 Is een tank op of in de bodem aanwezig (geweest) (ligging op tekening aangegeven)? 

 
 er heeft nooit een tank gelegen (ga verder met vraag 5.1) 
 
 aanwezig geweest, maar reeds verwijderd 
 

   nog aanwezig, maar buiten bereik gebruik 
 
   nog aanwezig en in gebruik 

 
4.2 Welke brandstof(fen) of ander vloeistof(fen) is/zijn (werd(en)) opgeslagen in de 

betreffende tank(s)? 
………………………………………………………………………………… 
 

4.3 Indien de tank buiten gebruik is, is deze schoongemaakt? 
 
 nee   ja 
 
 

4.4 Is de bodem ter plaatse van de (voormalige of huidige) tank gecontroleerd op 
eventuele verontreiniging? 
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 nee                  ja 
 
N.B. Indien de tank schoongemaakt, verwijderd en/of gecontroleerd is op 
bodemverontreiniging, eventuele keuringscertificaten en onderzoeksrapporten 
bijvoegen. 
 
 
 

5.            Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
 
5.1            Is er eerder bodemonderzoek op het terrein verricht? 

 
 nee(door naar vraag 6.1) 
 
 ja, namelijk ……………………………………………………………… 

 
5.2 Is hierbij bodemverontreiniging geconstateerd? 
 

 nee 
 
 ja, namelijk ……………………………………………………………… 
 
 
 

6. Milieuvergunningen 
 
6.1 Zijn er één of meerdere milieuvergunningen voor de locatie en/of eventuele inrichting 

afgegeven? 
 

 Niet bekend 
 
 ja: ………………………………………………………………………..… 
 
 afgegeven door: …………………………………………………………… 
 
 datum: ……………………………………………………………………... 
 
 

 
7. Overige gegevens over de bodemkwaliteit 
 
7.1 Is er , behalve de bovenstaande gegevens, nog andere informatie bekend die van 

belang kan zijn voor de bodemkwaliteit, in het bijzonder aangaande eventuele 
bodemverontreiniging? 

 
   nee   ja, namelijk ………………………………………………. 
 
  …………………………………………………………………………….… 
 
 
 
8. Gegevens over aangrenzende terreinen 
 
8.1 Wat is het huidige gebruik van aangrenzende terreinen? 

Muziekschool……………………………………………………. 
 

8.2 Wat is het vroegere gebruik van aangrenzende terreinen? 
Muziekschool……………………………………. 
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8.3 Is er, voorzover u bekend, in de directe omgeving bodemonderzoek uitgevoerd? 

 
 nee           ja (zo mogelijk gegevens bijvoegen) 
 

8.4 Zijn er aanwijzingen dat aangrenzende terreinen mogelijk verontreinigd zijn? 
 
 nee           ja, namelijk ……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 

9. Geraadpleegde informatiebronnen voor het historisch onderzoek 
 
Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen is gebruik gemaakt van: 
 
 Bij aanvrager zelf bekende informatie 
 
 Gemeentelijk dossier bouwvergunningen 
 
 Gemeentelijk dossier milieuvergunningen 
 
 Gemeentelijk dossier inzake olietanks 
 
 ………………………………………………………………………. 
 
 

10.  Is voor de geplande bebouwing een wijziging van het bestemmingsplan nodig? 
 
   (nee) ???    ja, datum ingediend verzoek ……………………….. 
 
 
 
 
 
naar waardheid ingevuld 
 
 
…………………………………………( plaats) ……………………………………(datum) 

 
 

Handtekening aanvrager: 
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