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 INLEIDING 

In opdracht van Rothuizen B.V. is door ATKB B.V. een verkennend bodemonderzoek en asbest in 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie “Thuis” Ambachtslaan te Veldhoven. 

 

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de herontwikkeling van de locatie waarbij nieuwe 

appartementen worden gerealiseerd. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige 

kwaliteit van de bodem, dat wil zeggen de kwaliteit van de grond en het grondwater. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen uit de normen NEN 57251 en NEN 57402 en het 

(geactualiseerd) Tijdelijk Handelingskader PFAS3. Ook is onderzoek naar asbest volgens NEN 57074 (asbest 

in bodem en partijen grond) uitgevoerd. 

 

In de volgende hoofdstukken is een uitwerking van de locatie- en achtergrondgegevens, de opzet en 

uitvoering van het onderzoek en de behaalde resultaten opgenomen. Op basis van de interpretatie van alle 

gegevens en toetsing aan de doelstelling(en) van het onderzoek zijn conclusies getrokken. 

 

  

 
1  NEN 5725:2017 (NNI, oktober 2017) 
2  NEN 5740:2009 (NNI, januari 2009) en bijbehorend wijzigingsdocument NEN 5740/A1: 2016 (NNI, februari 2016) 
3  Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (Geactualiseerde versie 2 juli 2020) 
4 NEN 5707+C2: 2017 (NNI, december 2017) 
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 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is volgens de NEN 5725 en voor de volgende aanleiding gehanteerd: Opstellen 

hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. In dit 

hoofdstuk worden alle relevante historische gegevens beschreven. 

 LOCATIEGEGEVENS 

De locatiegegevens zijn opgenomen in de onderstaande tabel.  

 

Tabel 1 Locatiegegevens 

Projectnaam: “Thuis” Ambachtslaan te Veldhoven (deellocatie 1) 

Adres: Ter hoogte van Ambachtslaan 102, Veldhoven 

Kadastrale aanduiding: Gemeente Veldhoven, sectie E, perceelnummers 5031, 6407 (deels), 6543 (deels) 

Eigenaar: Woonstichting ‘thuis (5031), Gemeente Veldhoven (6407 en 6543) 

Oppervlakte: 
Plangebied Ca 14.300 m2  
Herontwikkelingslocaties: Deellocatie 1 (Thuis): ca 1.997 m2 

Aard maaiveld: Beton, tegels, klinkers, groen en bebouwing 

Huidig/toekomstig gebruik: Wonen 

Gebruik omgeving: Wonen, tankstation en winkels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Deellocatie 1 schematisch in blauw 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de doorgaande weg Ambachtslaan. De onderzoekslocatie is 

momenteel bebouwd met een appartementencomplex, waar een groene omgeving omheen ligt. Een 

luchtfoto van de locatie is opgenomen in figuur 1.  

 KADASTRALE GEGEVENS 

Voor de onderzoekslocatie is op 22 november 2020 en 15 januari 2021 (perceel 6543) de kadastrale 

registratie opgevraagd. Uit deze registratie blijkt dat geen sprake is van publiekrechtelijke beperkingen in 
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het kader van de Wet bodembescherming (Wbb), de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie 

Kadaster. Dit betekent dat geen sprake is van geregistreerde sterke grondverontreiniging. De kadastrale 

registratie is opgenomen in bijlage 1. 

 HISTORISCH KAARTMATERIAAL 

Op de onderzoekslocatie is op historische kadastrale kaarten (topotijdreis.nl) zichtbaar dat voorafgaand 

aan de bebouwing rond 1970 geen eerdere bebouwing aanwezig was. Voor deze tijd was er sprake van 

een weiland op de locatie. Er zijn geen gedempte sloten of andere verdachte inrichtingen aanwezig. In 

bijlage 2 zijn enkele kaarten opgenomen. 

 KENMERKEN BODEM 

Voor inzicht in de opbouw van de bodem op de locatie is gebruikgemaakt van de gegevens uit een 

bodemonderzoek nabij de locatie (tankstation ten zuidoosten van deellocatie 2). Het onderzoek heeft de 

kenmerken: “Indicatief en nader bodemonderzoek Sterrenlaan 1 Veldhoven, INBodem, d.d. januari 1993”. 

 

De bodem bestaat uit een zandlaag tot de maximale boordiepte van 7m-mv. De grondwaterstand op de 

locatie wordt verwacht op een diepte van circa 5,5 m-mv waarbij de horizontale stromingsrichting niet 

bekend is. Opgemerkt wordt dat de grondwaterstroming sterk beïnvloed kan worden door lokale factoren 

zoals een drainagesysteem, een wegcunet, aanwezigheid van zandlichamen voor kabels en leidingen of 

funderingen en de samenstelling van de deklaag.  

 

Op de locatie of in de directe omgeving zijn geen drainages, bemalingen of andere onttrekkingen bekend. 

Er is geen sprake van een infiltratiezone. 

 BODEMKWALITEITSKAART 

In de Nota Bodembeheer (De Roever Milieuadvisering, 201000164/D01/OV, d.d. 26-07-2010) is 

aangegeven dat de locatie in deelgebied ZLCC gelegen is. De kwaliteit is voor de boven- en ondergrond 

naar verwachting ‘Achtergrondwaarde’, waarbij hooguit lichte verontreinigingen van zware metalen en 

PCB aanwezig is.   

 ASBEST 

Voor de bepaling of de locatie verdacht is voor bodemverontreiniging met asbest, wordt als uitgangspunt 

gehanteerd dat asbest grootschalig is toepast in de periode vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog 

tot circa 1995.  

 

De woningen ter plaatse en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn tussen 1964 en 1972 

gebouwd (bron: BAG-viewer, Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en vallen binnen de periode 

waarbij tijdens de bouwprojecten asbesthoudend materiaal (grootschalig) is toegepast. Het wordt derhalve 

mogelijk geacht dat tijdens de bouw asbesthoudend materiaal is toegepast en in de bodem 

terechtgekomen is.  

 

In algemene zin wordt gesteld dat puinlagen en/of grondlagen waarin bijmenging van puin en/of ander 

sloopafval voorkomt worden verdacht voor aanwezigheid van asbest. Mogelijk is sprake van 



 

  

 

Verkennend bodemonderzoek | “Thuis” Ambachtslaan te Veldhoven |  

20201141/rap01 | versie 1 | 15 januari 2021 4 van 16 
 

verontreiniging met asbest, tenzij de betreffende lagen zijn toegepast voordat grootschalig met asbest 

werd gewerkt (en dit aantoonbaar kan worden gemaakt) en/of het tegendeel is bewezen. Dit laatste is 

alleen mogelijk door middel van asbestonderzoek conform NEN 5707 (grond) en/of NEN 5897 (bouw- en 

sloopafval en recyclingsgranulaat). 

 BEDRIJFSACTIVITEITEN EN OPSLAGTANKS 

In de directe omgeving van de locatie vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. Ook zijn er geen 

tanks bekend.  

 VOORGAAND BODEMONDERZOEK 

Er zijn geen relevante bodemonderzoeken aanwezig binnen 25 meter van de onderzoekslocatie. 

 BODEMLOKET 

In het portaal van het Bodemloket is voor de locatie en de directe omgeving geen sprake van registratie 

van aanvullende relevante gegevens. 

 ARCHEOLOGIE EN NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN 

Omdat de grond pas naoorlogs bebouwd en geroerd is het aannemelijk dat er in het kader van archeologie 

of NGE geen beperkingen voor het uit te voeren veldwerk zijn. 

 PFAS 

PFAS betreft de verzamelnaam voor poly- en perfluoralkylverbindingen ; stoffen die breed zijn toegepast in 

industriële en huishoudelijke producten. De bekendste verbindingen betreffen PFOS 

(perfluoroctaansulfonzuur) en PFOA (perfluoroctaanzuur). De unieke oppervlakte-actieve eigenschappen 

maken deze stoffen, en dus de producten waarin ze verwerkt zijn, water- en olieafstotend en daarnaast 

zijn ze zeer bestendig tegen hoge temperaturen en zuren. Ze zijn dan ook toegepast als bijvoorbeeld 

vlekkenbeschermingsmiddelen, het waterafstotend maken van textiel, als antiaanbaklagen en als hulpstof 

in bepaalde soorten blusschuim. Lopend onderzoek (sinds 2000) brengt de stofgroep steeds meer onder 

de aandacht; PFAS blijkt persistent, bio-accumulatief en toxisch te zijn en komt daarnaast wijdverspreid in 

het milieu voor. Dit heeft in eerste instantie geleid tot een Tijdelijk handelingskader . Op 1 december 2019 

is een ‘geactualiseerd Tijdelijk Handelingskader PFAS’  gepubliceerd, aangevuld met ‘tijdelijke landelijke 

achtergrondwaarden in de landbodem en een ‘voorlopig herverontreinigingsniveau voor de waterbodem’. 

Op 1 juli 2020 is het Tijdelijk Handelingskader PFAS opnieuw geactualiseerd. Hierdoor is meer ruimte 

ontstaan voor grondverzet en baggerwerkzaamheden. Door de unieke eigenschappen van PFAS dient voor 

uitvoering van bodemonderzoek rekening te worden gehouden met specifieke onderzoeksstrategieën en 

bemonsteringsmethoden.  

 

De locatie kan enkel een PFAS-verhoging hebben in de bodem als gevolg van luchtdepositie of het 

toepassen van PFAS-verontreinigde grond binnen de grenzen van de onderzoekslocatie.  
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 TERREINVERKENNING 

Op 27 november 2020 is door Veldwerkbureau b.v. (verder VWB) een verkenning van de locatie 

uitgevoerd. Hierbij zijn geen verdachte elementen naar voren gekomen. 

Foto’s van de locatie en een locatietekening zijn opgenomen in bijlage 3. 

 CONCLUSIES VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSHYPOTHESE 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 

 

1. De dimensionering van de onderzoekslocatie is voldoende in beeld, 

2. Op de locatie is geen sprake van een bekend geval van ernstige bodemverontreiniging. 

3. Er is geen sprake van een verwachting op bodemverontreiniging, 

4. Op basis van de bodemkwaliteitskaart is de achtergrondkwaliteit van de grondlagen bekend, de 

verwachting is dat er sprake is van ‘Achtergrondwaarde’ waarbij hooguit lichte verontreinigingen van 

zware metalen en PCB aanwezig zijn. 

5. De bodem op de locatie is, bij het aantreffen van antropogene bijmenging, verdacht voor 

aanwezigheid van asbest. 

6. Voor het onderzoek is geen sprake van een bodemopbouw die naar verwachting van invloed kan zijn 

op het onderzoek. 

 

Voor het aansluitend verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740 zijn de volgende 

onderzoekshypotheses van toepassing: 

 

• De bodem is licht verontreinigd met de parameters uit het standaardpakket (NEN 5740). 

• Het gehalte PFAS in grond overschrijdt het gehalte voor ‘Wonen’ uit het THP niet. 

• In grondlagen (met antropogene bodemvreemde bijmenging) kan asbest voorkomen. 
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 UITVOERING 

 OPZET 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de strategie onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL). In de 

onderstaande tabel is de specifieke onderzoeksopzet weergegeven, die voor de onderzoeklocatie is 

gehanteerd. 

 

Tabel 2 Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek 

Deellocatie 
Oppervlakte 

(m2) 

Boringen (BRL SIKB 2000) Analyses (AS SIKB 3000) 

tot 0,5 m-mv tot 2,0 m-mv én peilbuis bovengrond ondergrond grondwater 

1 1.997 8 2 1 
2x Pakket A 
1x PFAS-gr 

1x Pakket A 
1x PFAS-gr 

1x Pakket B 

  

Pakket A:  Voorbehandeling AS 3000, droge stof, organische stof, lutum, 9 zware metalen, polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK[10VROM]), polychloorbifenylen (PCB’s), minerale olie 

Pakket B:  Voorbehandeling AS3000, 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende oplosmiddelen (VOCl), 

minerale olie 

PFAS-gr: PFAS (30), inclusief organische stof 

 

 OPZET ASBEST IN BODEM 

Op basis van de beschikbare informatie en gehanteerde onderzoekshypothese(s), is de 

onderzoeksstrategie per deellocatie uitgewerkt volgens de eisen uit NEN 5707 (paragraaf 6.4). In 

onderstaande tabel is de uitwerking van het veld- en laboratoriumonderzoek uitgewerkt.  

 

Tabel 3 Onderzoeksopzet verkennend asbest in bodemonderzoek 

Locatie Inrichting 
Oppervlakte 

(m2) 

Aantal inspectiepunten Aantal analyses (AS3000) # 

Gaten 
(30x30x50 cm) 

Gaten/boringen 
tot onverdachte 

ondergrond 
(tot 2,0 m-mv) 

NEN 5898 
(grond) 

NEN 5898 
(puin) 

NEN 5896 
(materiaal) 

1 Flat en groen 1.997 9 2 2 - - 

 

 

NEN 5898 (grond):  Droge stof, asbestgehalte grond kwantitatief (mg/kg.ds.) en kwalitatief (minimaal 10 kg) 

NEN 5898 (puin): Droge stof, asbestgehalte puin (of vergelijkbaar materiaal) kwantitatief (mg/kg.ds.) en kwalitatief   

  (minimaal 25 kg) 

NEN 5896 (materiaal):  Materiaalmonster (kwalitatief) 

 

 VELDWERK 

3.3.1 Uitvoering 

De boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 27 november 2020. De positionering van de boringen is 

weergegeven op de situatietekening in bijlage 3. De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 4.  
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Er zijn in totaal aantal boringen 12 boringen uitgevoerd (1-1 t/m 1-12) tot een maximale diepte van 5,0 m-

mv. Hierbij is tot de maximale boordiepte geen grondwater is aangetroffen.  

 

Ten behoeve van het asbest in bodemonderzoek zijn eveneens 11 inspectiegaten gegraven tot maximaal 

0,5 m-mv., deze locaties komen overeen met boorpunten 1-1 t/m 1-11 (DL1). 

 

Op 5 januari zijn ten behoeve van een horizontale afperking van het aangetroffen verhoogde PFAS gehalte, 

3 aanvullende boringen (101 t/m 103) geplaatst . 

 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben geen afwijkingen plaatsgevonden die een negatieve 

invloed kunnen hebben op het onderzoeksresultaat.  

3.3.2 Resultaten 

In onderstaande tabellen zijn de (schematische) bodemopbouw, zintuiglijke afwijkingen aan bodemlagen 

en kenmerken van peilbuizen en grondwatermetingen beschreven.  

 

Tabel 4 Bodemopbouw 
Traject (m-mv) Grondsoort Opmerking 

0,00-0,50 Zand Heterogeen antropogene bijmenging van baksteen/beton 

0,50-5,00 Zand Zintuiglijk schoon 

 

Tabel 5 Afwijkingen aan bodemlagen 
Boring Diepte boring (m-mv) Traject (m-mv) Grondsoort Waarneming  

1-1 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen, sporen beton 

1-6 2,00 0,00 - 0,50 Zand resten beton, resten baksteen 

1-7 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten beton, resten baksteen 

1-10 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

1-11 2,00 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

Toelichting: resten tot zwakke bijmenging: < 5%, matige bijmenging: < 15%, sterke bijmenging: < 30%. 

 

3.3.3 Asbest veldresultaten 

Op het maaiveld en in de opgegraven grond is geen (potentieel) asbestverdacht materiaal waargenomen. 

De aanwezige opstallen zijn alleen aan de zichtbare buitenzijde beoordeeld op de aanwezigheid van 

asbest(materiaal). Er is geen aanwezigheid van asbestverdacht materiaal geconstateerd.  

 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden waren de weersomstandigheden goed (minder dan 10 mm 

neerslag gedurende de dag en meer dan 50 meter zicht). Het bodemvochtgehalte was meer dan 10%. 

Meer dan 25% van het maaiveld was zichtbaar en inspecteerbaar. De inspectie-efficiëntie is ingeschat op 

50%-70%. 

 

Aangezien er geen asbestverdacht materiaal in de grond is aangetroffen is het niet noodzakelijk een 

homogeniteitstoets uit te voeren. 
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 ANALYSEPROGRAMMA 

De analyses zijn (voor zover van toepassing) uitgevoerd onder AS3000-erkenning. Het analyseprogramma 

is per onderdeel in deze paragraaf uitgewerkt. 

3.4.1 Grond 

Het laboratoriumonderzoek naar de kwaliteit van de grond is weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Tabel 6 Analyseprogramma grond 
Monster-
code 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters 
(m-mv) 

Analysepakket Grondsoort Motivatie 

MM1.01 0,00 - 0,50 1-1 (0,00 - 0,50) 

1-6 (0,00 - 0,50) 

1-7 (0,00 - 0,50) 

Pakket A, PFAS (28) Zand Antropogene bijmenging van 

baksteen/beton  

MM1.01-1 0,00 - 0,50 1-1 (0,00 - 0,50) PFAS (28), Organische stof Zand Uitsplitsing MM1.01 t.b.v. PFAS 

MM1.01-6 0,00 - 0,50 1-6 (0,00 - 0,50) PFAS (28), Organische stof Zand Uitsplitsing MM1.01 t.b.v. PFAS 

MM1.01-7 0,00 - 0,50 1-7 (0,00 - 0,50) PFAS (28), Organische stof Zand Uitsplitsing MM1.01 t.b.v. PFAS 

MM1.02 0,00 - 0,50 1-10 (0,00 - 0,50) 

1-11 (0,00 - 0,50) 

Pakket A Zand Antropogene bijmenging van 

baksteen/beton 

MM1.03(OG) 0,50 - 1,00 1-11 (0,50 - 1,00) 

1-2 (0,60 - 1,00) 

1-6 (0,50 - 1,00) 

Pakket A, PFAS (28) Zand Zintuiglijk schone ondergrond  

PFAS-M-1.5 0,00 - 0,50 1-5 (0,00 - 0,50) PFAS (28), Organische stof Zand PFAS afperking in border tegen flat  

PFAS-M-1.8 0,00 - 0,50 1-8 (0,00 - 0,50) PFAS (28), Organische stof Zand PFAS afperking groenstrook tussen 

flat en woonhuizen  

PFAS-M-1.9 0,00 - 0,50 1-9 (0,00 - 0,50) PFAS (28), Organische stof Zand PFAS afperking groenstrook tussen 

flat en woonhuizen  

101-PFAS-BG 0,00 - 0,50 101 (0,00 - 0,50) PFAS (28), Organische stof Zand PFAS afperking grasstrook direct 

achter flat  

102-PFAS-BG 0,00 - 0,30 102 (0,00 - 0,30) PFAS (28), Organische stof Zand PFAS afperking border grenzend aan 

oostzijde van flat  

103-PFAS-BG 0,00 - 0,50 103 (0,00 - 0,50) PFAS (28), Organische stof Zand PFAS afperking groenstrook tussen 

flat en woonhuizen  

      

Pakket A:  Standaardpakket grond (NEN 5740): lutum, droge en organische stof, zware metalen, PAK, PCB en  

  minerale olie 

PFAS-gr:  PFAS(30 verbindingen): conform eisen uit de advieslijst PFAS (Tijdelijk Handelingskader PFAS, juli 2020) 

 

3.4.2 Grondwater 

Omdat er geen grondwater tot de maximale boordiepte van 5,0 m-mv is aangetroffen is er geen 

grondwateranalyse uitgevoerd.  

 

3.4.3 Asbest 

Er zijn mengmonsters samengesteld rekening houdend met de samenstelling van het opgeboorde 

materiaal. In onderstaande tabel is de samenstelling van de (meng)monsters weergegeven. 
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Tabel 7 Analyseprogramma asbest  

Deellocatie Inspectie-punt 
Traject 

(cm-mv) 
Matrix Analyse Opmerkingen 

Monstercode 

fractie < 20 mm 

1 1-10, 1-11 0 – 50 Zand NEN 5898-g Bovengrond diffuus belast met baksteen AGM1.01 

1 1-1, 1-6, 1-7 0 – 50 Zand NEN 5898-g 
Bovengrond diffuus belast met beton en 

baksteen 
AGM1.02 

       

NEN 5898-g:  (grond)  droge stof, asbestgehalte grond kwantitatief (mg/kgds) en kwalitatief (minimaal 10 kgds). 

 ANALYSERESULTATEN 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. De certificaten zijn gecombineerd met deellocatie 2 

(gerapporteerd in gelijktijdige rapportage 20201141/rap02). In hoofdstuk 4 worden de resultaten 

geïnterpreteerd. 
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 TOETSING EN INTERPRETATIE 

 TOETSINGSKADER NEN5740 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de Circulaire bodemsanering (streef- en 

interventiewaarden) en de Regeling bodemkwaliteit (achtergrondwaarden). Voor de toetsing is 

gebruikgemaakt van de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). BoToVa is een instrument dat het 

toetsen aan bodemnormen uniformeert. Scope is de toetsing aan normen voor land- en waterbodem, 

grond en baggerspecie, grondwater en bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire 

bodemsanering.  

 

Voor grond is de toetsing aan de achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) uitgevoerd door de 

vastgestelde gehalten om te rekenen naar standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) en 

vervolgens te toetsen aan de normwaarden voor standaardbodem. Voor de berekening van de 

locatiespecifieke gehalten (bij standaardbodem) is gebruikgemaakt van de door het laboratorium 

vastgestelde percentages lutum en organische stof. Voor grondwaterconcentraties vindt geen correctie 

plaats en wordt direct getoetst aan de streef- (S) en interventiewaarden (I). 

 

Naast toetsing aan de normwaarden wordt de ‘bodemindex’ per parameter berekend. Deze index geeft de 

mate van overschrijding van de referentiewaarden weer en wordt als volgt berekend: Bodemindex = 

(BoToVa-gecorrigeerd resultaat – AW of S) / (I – AW of S). De index geeft inzicht in de mate van 

overschrijding van de normwaarden.  

 

De beschrijving van een verontreiniging in relatie tot het vastgestelde gehalte (grond) of de vastgestelde 

concentratie (grondwater) en de hiervoor berekende bodemindex (BoToVa) is in onderstaande tabel 

uiteengezet.  

 

Tabel 8 Toetsingskader 

Vastgestelde waarde in relatie tot normwaarden 
Bodemindex Beschrijving van verontreiniging 

Grond  Grondwater  

 

≤ AW ≤ S ≤ 0 Geen 

> AW en ≤ I > S en ≤ I > 0 en ≤ 0,5 Licht 

> AW en ≤ I > S en ≤ I > 0,5 en ≤ 1 Matig 

> I > I > 1 Sterk 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat matige verontreiniging (bodemindex: > 0,5 en ≤ 1) geen wettelijke grondslag 

heeft, maar overschrijding van deze waarde wel aanleiding vormt voor de afweging of nader onderzoek 

noodzakelijk is. Uitvoering van nader onderzoek is onder andere afhankelijk van de locatiespecifieke 

omstandigheden (aard, mate en verdeling van verontreiniging), de bekende achtergrondkwaliteit 

(bodemkwaliteitskaart) en onderzoeksdoelstelling en specifieke eisen vanuit de bevoegde instantie (in het 

kader van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit).  
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Wanneer van toepassing dan zijn voor het project de uitvoeringsklassen bepaald op basis van CROW-

publicatie 400. Hierbij is rekening gehouden met kwalitatief te onderscheiden bodemlagen. Het is 

uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de aannemer van de werkzaamheden om de veiligheidsklassen 

definitief vast te (laten) stellen. Wanneer geen sprake is van uitvoeringsklassen dan dient altijd rekening te 

worden gehouden met Basishygiëne (§ 4.2 van de CROW-publicatie 400). Bij de uitvoerenden dient een 

basiskennisniveau aanwezig te zijn over werken met verontreinigde grond, zodat eventuele afwijkingen 

van de verwachte omstandigheden tijdig kunnen worden herkend. 

 TOETSINGSKADER ASBEST IN BODEM 

Voor asbest geldt alleen een interventiewaarde ofwel restconcentratienorm. Deze norm is vastgesteld op 

100 mg/kgds asbest (gewogen) en is gebaseerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Het gewogen 

gehalte aan asbest betreft de som van eenmaal het gemeten gehalte aan serpentijn-asbest en tienmaal 

het gemeten gehalte aan (het meer carcinogene) amfibool-asbest. Wanneer de norm van 100 mg/kgds 

(gewogen) asbest wordt overschreden is sprake van asbestverontreiniging. In de meeste gevallen dient het 

gewogen gehalte conform de strategie voor nader onderzoek per te onderscheiden ruimtelijke eenheid te 

worden vastgesteld. Alleen na die onderzoeksfase mogen conclusies aan het onderzoek worden 

verbonden. 

 

In eerste instantie wordt gestart met het uitvoeren van verkennend onderzoek. Het onderzoek wordt in 

dat geval verricht om de te onderscheiden deellocaties binnen het projectgebied vast te stellen. Indien 

blijkt dat tijdens het verkennend onderzoek sprake is van een gewogen asbestgehalte van < 50 mg/kgds is 

geen sprake van noodzaak tot nader onderzoek. Het is dan statistisch aannemelijk dat de 

interventiewaarde ook in een nader onderzoek niet zal worden overschreden. Wanneer deze grens wel 

wordt overschreden, dan dient aansluitend nader onderzoek te worden uitgevoerd om in beeld te brengen 

of sprake is van asbestverontreiniging.  

 

In tegenspraak met de interventiewaarde van 100 mg/kgds gewogen aan asbest is de risicogrens voor de 

respirabele asbestvezels vastgesteld op 10 mg/kgds gewogen. In theorie kan sprake zijn van een 

verontreiniging met meer dan 10 mg/kgds aan respirabele asbestvezels, maar met een totaalgehalte aan 

asbest onder de interventiewaarde.  

 

In de meeste gevallen, zo blijkt uit de onderbouwing van de interventiewaarde voor asbest (zie RIVM- 

rapport 7117011034/2003) zal, indien de interventiewaarde niet is overschreden, deze grens voor 

respirabele vezels ook niet worden overschreden. In specifieke gevallen, denk aan de druppelzone van 

asbesthoudende golfplaten-daken zonder dakgoot, locaties waar leidingisolatie is toegepast en/of 

opgebracht havenslib, is het mogelijk dat ondanks dat de interventiewaarde niet wordt overschreden toch 

sprake is van risico als gevolg van een hoog gehalte aan respirabele vezels in de contactzone. Wanneer uit 

de analyseresultaten van de fijne fractie (< 20 mm) door het laboratorium wordt geconcludeerd dat sprake 

is van asbestbundels in de fractie < 0,5 mm (respirabele fractie) dient hier aanvullend onderzoek naar 

plaats te vinden. 
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 PFAS 

Voor PFAS zijn (nog) geen normwaarden opgesteld in de Circulaire bodemsanering en de Regeling 

bodemkwaliteit. In bijlage 6 van de Circulaire bodemsanering zijn richtlijnen voor het omgaan met niet 

genormeerde stoffen opgenomen. Indien een stof niet van nature in de bodem en/of grondwater 

aanwezig is en er is geen streefwaarde beschikbaar, dan kan de bepalingsgrens als achtergrondwaarde 

voor grond/grondwater worden gebruikt. 

 

Uit onderzoek blijkt dat PFAS (en in mindere mate GenX) diffuus verspreid voorkomt in de bodem en wordt 

op veel plaatsen in gehalten boven de bepalingsgrens in de grond aangetroffen. De huidige regelgeving 

voorziet nog niet volledig in het hergebruik en verwerking van PFAS-houdende grond. Sinds 8 juli 2019 is 

een Tijdelijk Handelingskader PFAS (ThP) van kracht geworden, vooruitlopend op de wijziging van Regeling 

bodemkwaliteit. In dit tijdelijk handelingskader zijn toepassingsnormen opgenomen voor hergebruik van 

grond met betrekking tot PFAS en GenX. De toepassingsnormen zijn sinds 1 juli 2020 aangepast. Bij de 

acceptatie van niet toepasbare grond door verwerkers wordt vooralsnog getoetst aan de maximale 

toepassingsnormen voor PFAS en GenX.  

 

Op 1 december 2019 is een geactualiseerde versie van het Tijdelijk Handelingskader PFAS gepubliceerd. Op 

basis van onderzoeken uitgevoerd door RIVM (landbodem) en Deltares (diepe plassen) is het tijdelijk 

handelingskader aangevuld met tijdelijke landelijke achtergrondwaarden in de landbodem en een 

voorlopig herverontreinigingsniveau voor de waterbodem. 

 

De analyseresultaten voor PFAS zijn getoetst aan de tijdelijke landelijke achtergrondwaarden en 

toepassingsnormen (maximale waarden per functieklasse) uit het Tijdelijk Handelingskader PFAS. Een 

overzicht van de normen is opgenomen in tabel 10. 

 

Tabel 9 Toepassingsnormen voor PFAS (boven grondwater) 
Toepassingsklasse in de zin van het  

Besluit bodemkwaliteit 

PFOS  

(µg/kgds) 

PFOA 

(µg/kgds) 

GenX 

(µg/kgds) 

Overige PFAS 

(µg/kgds) 

Landbouw/Natuur <1,4 <1,9 <0,8 <1,4 

Wonen 3,0 7,0 3,0 3,0 

Industrie 3,0 7,0 3,0 3,0 

Niet toepasbaar >3,0 >7,0 >3,0 >3,0 

 

Voor PFAS in grondwater wordt overeenkomstig bijlage 6 van de Circulaire bodemsanering de 

bepalingsgrens als streefwaarde aangehouden. Interventiewaarden zijn vooralsnog niet beschikbaar.  
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 GROND 

In de onderstaande tabellen zijn de relevante toetsingsresultaten voor grond weergegeven. Voor een 

volledig toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6. 

 

Tabel 10 Toetsingsresultaat grond 
Monstercode Traject 

(m-mv) 
Deelmonsters 
(m-mv) 

Bodem-
type 

Motivatie Toetsingsresultaat 

>AW (+index) >I(+index) 

MM1.01 0,00 - 0,50 1-1 (0,00 - 0,50) 

1-6 (0,00 - 0,50) 

1-7 (0,00 - 0,50) 

Zand Antropogene bijmenging van 

baksteen/beton  

PAK 10 VROM (0,15)

  

- 

MM1.02 0,00 - 0,50 1-10 (0,00 - 0,50) 

1-11 (0,00 - 0,50) 

Zand Antropogene bijmenging van 

baksteen/beton 

- - 

MM1.03(OG) 0,50 - 1,00 1-11 (0,50 - 1,00) 

1-2 (0,60 - 1,00) 

1-6 (0,50 - 1,00) 

Zand Zintuiglijk schone ondergrond  - - 

 

Voor de geanalyseerde parameters zijn zowel in de boven- als de ondergrond grotendeels geen 

verontreinigingen vastgesteld. Enkel MM1.01 van de bovengrond heeft een licht verhoogd gehalte aan 

PAK. Mogelijk is dit gerelateerd aan later aangebrachte grond ter hoogte van boorpunt 1-6 en 1-7.  

 

Tabel 11 Toetsingsresultaat grond PFAS 
Monstercode Traject 

(m-mv) 
Deelmonsters 
(m-mv) 

Bodem-
type 

Motivatie Toetsingsresultaat 

Voldoet aan 
toepassingsklasse 

Maatgevende 
parameter(s) 

MM1.01 0,00 - 0,50 1-1 (0,00 - 0,50) 

1-6 (0,00 - 0,50) 

1-7 (0,00 - 0,50) 

Zand Antropogene bijmenging van 

baksteen/beton deellocatie 1 

Niet Toepasbaar PFOS 

MM1.01-1 0,00 - 0,50 1-1 (0,00 - 0,50) Zand Uitsplitsing MM1.01 t.b.v. PFAS Altijd Toepasbaar - 

MM1.01-6 0,00 - 0,50 1-6 (0,00 - 0,50) Zand Uitsplitsing MM1.01 t.b.v. PFAS Niet Toepasbaar PFOS 

MM1.01-7 0,00 - 0,50 1-7 (0,00 - 0,50) Zand Uitsplitsing MM1.01 t.b.v. PFAS Niet Toepasbaar PFOS 

MM1.03(OG) 0,50 - 1,00 1-11 (0,50-1,00) 

1-2 (0,60 - 1,00) 

1-6 (0,50 - 1,00) 

Zand Zintuiglijk schone ondergrond 

deellocatie 1 

Altijd Toepasbaar - 

PFAS-M-1.5 0,00 - 0,50 1-5 (0,00 - 0,50) Zand PFAS afperking in border tegen flat 

deellocatie 1 

Wonen / Industrie PFOS 

PFAS-M-1.8 0,00 - 0,50 1-8 (0,00 - 0,50) Zand PFAS afperking groenstrook tussen 

flat en woonhuizen deellocatie 1 

Altijd Toepasbaar - 

PFAS-M-1.9 0,00 - 0,50 1-9 (0,00 - 0,50) Zand PFAS afperking groenstrook tussen 

flat en woonhuizen deellocatie 1 

Altijd Toepasbaar - 

101-PFAS-BG 0,00 - 0,50 101 (0,00 - 0,50) Zand PFAS afperking grasstrook direct 

achter flat deellocatie 1 

Altijd Toepasbaar - 

102-PFAS-BG 0,00 - 0,30 102 (0,00 - 0,30) Zand PFAS afperking border grenzend aan 

oostzijde van flat deellocatie 1 

Wonen / Industrie PFOS 

103-PFAS-BG 0,00 - 0,50 103 (0,00 - 0,50) Zand PFAS afperking groenstrook tussen 

flat en woonhuizen deellocatie 1 

Altijd Toepasbaar - 

 

Na vaststelling van een niet toepasbaar gehalte in MM1.01 is gezocht naar de oorzaak. Bij uitsplitsing bleek 

dat 2 monsters, die niet toepasbaar zijn, zich bevonden in de border voor de flat. Aanvullende boringen in 

de border rond de flat (1-5 en 102) alsmede de afperkende boringen buiten de borders (1-1, 101 en 103) 

bevestigingen dit resultaat. Vermoedelijk is de border opnieuw aangelegd met een halve meter grondlaag 
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vanaf een andere locatie. Hierbij is PFAS-houdende grond toegepast met een verhoogd gehalte van 

wonen/industrie tot niet toepasbare gehalten. 

 

In de ondergrond vanaf 0,5 m-mv zijn geen verhoogde PFAS gehalten aangetroffen (mengmonster 1.03) 

 ASBEST 

In bijlage 5 is het certificaat van de uitgevoerde analyses opgenomen.  

 

Op het maaiveld zijn geen asbesthoudende materialen waargenomen. 

 

Fractie > 20 mm 

In de fractie groter dan 2 cm is zintuiglijk geen asbest(plaat)materiaal waargenomen.  

 

Fractie < 20 mm 

In Tabel 12 zijn per mengmonster de resultaten met betrekking tot asbest in de fracties kleiner dan 2 cm 

weergegeven. 

 

Tabel 12 Totaal asbestgehalte (fractie < 20 mm) 

Deellocatie 
Monster-

code 

Inspectie-

gaten 

Traject 

(cm-mv) 

Massa-% 

< 20 mm 

Binding 

asbest[a] 

Gewogen asbestgehalte 

(mg/kgds) 

Niet gecorrigeerd voor 

massa-% 

Gecorrigeerd voor 

massa-% < 20 mm 

1 AGM1.01 1-10, 1-11 0 – 50 n.v.t. n.v.t. <0,4 n.v.t. 

1 AGM1.02 1-1, 1-6, 1-7 0 – 50 100% H 1,5 1,5 

 

[a] H = hechtgebonden / NH = niet-hechtgebonden 

 

In onderstaande tabel is het berekende gemiddelde gehalte aan asbest per deellocatie weergegeven.  

 

Tabel 13  Totaal asbestgehalte in inspectiepunten per deellocatie (mg/kgds) 

Deellocatie Oppervlakte Matrix 

Asbestgehalte in mg/kgds Gemiddeld totaal  

gewogen asbest  

(mg/kgds)  

Binding asbest Materiaal 

(> 20 mm) 

Bodem 

(< 20 mm)  

1 1.997 m2 Grond 0 1,5 1,5 H 

 

Het gehalte aan asbest in deelgebied 1 is berekend op 1,5 mg/kg ds. Het gewogen gehalte is kleiner dan de 

helft van de interventiewaarde (< 50 mg/kgds). Conform de NEN 5707 is het niet noodzakelijk verder 

onderzoek uit te voeren. Het is statistisch aannemelijk dat de interventiewaarde ook in een nader 

onderzoek niet zal worden overschreden. 
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 CONCLUSIES 

• De bodem op de locatie bestaat tot de maximale boordiepte uit zand. Grondwater is tot een diepte van 

5,0 m-mv niet vastgesteld. In de bodem zijn bijmengingen bestaande uit baksteen en beton 

aangetroffen. 

• Op het maaiveld en in de grond is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Het gehalte aan asbest 

in de bodem is berekend op 1,5 mg/kg ds. Het gewogen gehalte is kleiner dan de helft van de 

interventiewaarde (< 50 mg/kgds). Conform de NEN 5707 is het niet noodzakelijk verder onderzoek uit 

te voeren.  

• De zandige bovengrond met bijmenging van bodemvreemd materiaal (puin) ter plaatse van MM1.01 is 

licht verontreinigd PAK. In de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen verontreinigingen vastgesteld. De 

lichte verontreinigingen zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de bodemvreemde bijmenging of aan de 

vermoedelijk toegepaste grond in de groenborders grenzend aan de woonflat.  

• De gehanteerde onderzoekshypothese “De bodem is licht verontreinigd met de parameters uit het 

standaardpakket (NEN 5740)” is bevestigd.  

• De gehanteerde onderzoekshypothese “Het gehalte PFAS in grond overschrijdt het gehalte voor 

‘Wonen’ uit het THP niet” is deels bevestigd. De bovengrond binnen de borders, grenzend aan de zuid 

en oostzijde van de flat voldoet indicatief op basis van PFAS ‘Wonen’ of ‘Niet Toepasbaar’. Vermoedelijk 

is er een nieuwe PFAS-houdende bovengrond aangebracht bij herinrichting van de borders. De overige 

bovengrond in het deelgebied en de ondergrond zijn indicatief altijd toepasbaar.  

• De gehanteerde onderzoekshypothese “In grondlagen (met antropogene bodemvreemde bijmenging) 

kan asbest voorkomen” is bevestigd. Er is een zeer laag gehalte aan asbest vastgesteld in de 

bovengrond ter hoogte van de zuidzijde van de flat. Er is geen sprake van een verontreiniging met 

asbest. 

• Nader onderzoek wordt in het kader van de doelstelling van het onderzoek niet noodzakelijk geacht.  

• Op basis van de verkregen resultaten wordt de bodemkwaliteit op de locatie geschikt geacht voor het 

voorgenomen gebruik, namelijk Wonen. Hierbij wordt opgemerkt dat bij toekomstige wetswijzigingen 

wel een beperking kan ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van PFAS in de borders grenzend aan 

de flat. De bevoegde instantie in deze is gemeente Veldhoven (gemandateerd bevoegd gezag: 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant).   

• Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan voor vrijkomende grond alleen indicatief een uitspraak 

worden gedaan over de toepassingsmogelijkheden. De PFAS-houdende grond in de borders met 

heesters grenzend aan de zuidzijde en oostzijde van de flat dient separaat (van de rest van de 

deellocatie) ontgraven en gekeurd te worden om de mogelijke toepassingsmogelijkheden van de grond 

te toetsen, onderhavig onderzoek weergeeft dat het gehalte tussen Wonen/industrie en Niet-

Toepasbaar ligt. 
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 BETROUWBAARHEID ONDERZOEK 

ATKB is in het bezit van een kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO9001:2015, een 

veiligheidsmanagementsysteem conform VCA** en is gecertificeerd volgens trede 3 van de  

CO2-Prestatieladder. Tevens is ATKB lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer. 

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door ATKB (tenzij anders vermeld). ATKB is geen eigenaar van de 

onderzochte locatie en is onafhankelijk van de opdrachtgever, locatiegebruiker en -eigenaar.  

 

De veldwerkzaamheden zijn deels uitgevoerd onder het procescertificaat van ATKB te Zoetermeer en zijn 

deels uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van ATKB onder het procescertificaat van Veldwerkbureau B.v. 

voor de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek); Protocol 2001 

(Plaatsen van handboringen, peilbuizen), Protocol 2018 (Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in 

bodem). 

 

Bemonstering ten behoeve van onderzoek naar PFAS is uitgevoerd volgens de Handreiking PFAS 

bemonsteren - versie 1.0 d.d. 25 juni 2020. 

 

Het veldwerk onder certificaat is uitgevoerd door: 

• Harm Wesselink (VWB B.V.) (Protocol 2001 en 2018); 

• Jan Vermeer (ATKB B.V.) (Protocol 2001). 

 

De analyses zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium.  

 

De certificaten van ATKB zijn in te zien via https://www.at-kb.nl/kwaliteit. Erkenningen zijn in te zien via de 

website van RWS Leefomgeving. 

 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht, door het steekproefsgewijs bemonsteren van bodemlagen, 

volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel ATKB de grootste zorgvuldigheid 

betracht bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het, juist door deze steekproefsgewijze bemonstering, 

mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in de samenstelling van de bodem aanwezig zijn, die tijdens het 

onderzoek niet naar voren zijn gekomen. ATKB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit 

voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.  

 

In dit kader wordt tevens opgemerkt dat ATKB niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van door 

derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. Hierbij wordt er 

op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van 

bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere 

tijd is verstreken na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het 

gebruik van de onderzoeksresultaten. 

 

https://www.at-kb.nl/kwaliteit
https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/


  

  

 

Verkennend bodemonderzoek | “Thuis” Ambachtslaan te Veldhoven |  

20201141/rap01 | versie 1 | 15 januari 2021 17 van 1 
 

 



 

  

 

BIJLAGE 1 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 20 november 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Veldhoven
E
6543

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 20201141



BETREFT

Veldhoven E 5031
UW REFERENTIE

20201141
GELEVERD OP

20-11-2020 - 15:38
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11081092072
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-11-2020 - 13:38
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

20-11-2020 - 13:38
BLAD

1 van 4

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Veldhoven E 5031
Kadastrale objectidentificatie : 045660503170000

Locaties Ambachtslaan 102
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378590

Ambachtslaan 102 A
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378588

Ambachtslaan 104
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378592

Ambachtslaan 106
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378594

Ambachtslaan 108
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378596

Ambachtslaan 110
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378598

Ambachtslaan 112
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378600

Ambachtslaan 114
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000420028

Ambachtslaan 114 A
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378602

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.45660503170000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378590
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378588
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378592
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378594
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378596
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378598
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378600
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000420028
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378602


BETREFT

Veldhoven E 5031
UW REFERENTIE

20201141
GELEVERD OP

20-11-2020 - 15:38
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11081092072
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-11-2020 - 13:38
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

20-11-2020 - 13:38
BLAD

2 van 4

Ambachtslaan 116
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378604

Ambachtslaan 118
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378606

Ambachtslaan 120
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378608

Ambachtslaan 122
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378610

Ambachtslaan 124
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378612

Ambachtslaan 126
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378614

Ambachtslaan 128
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378618

Ambachtslaan 128 A
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378616

Ambachtslaan 130
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378620

Ambachtslaan 132
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378622

Ambachtslaan 134
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378624

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378604
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378606
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378608
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378610
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378612
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378614
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378618
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378616
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378620
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378622
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378624


BETREFT

Veldhoven E 5031
UW REFERENTIE

20201141
GELEVERD OP

20-11-2020 - 15:38
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11081092072
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-11-2020 - 13:38
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

20-11-2020 - 13:38
BLAD

3 van 4

Ambachtslaan 136
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378626

Ambachtslaan 138
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000411140

Ambachtslaan 140
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378630

Ambachtslaan 140 A
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378628

Ambachtslaan 142
5506 AK  Veldhoven
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0861010000378632

Er zijn meer locaties bij dit object
Kadastrale grootte 786 m²

Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 155304 - 381096

Omschrijving Wonen

Erf - tuin

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 62429/154 Ingeschreven op 02-01-2013 om 10:53

Hyp4 2221/69 Eindhoven
Naam gerechtigde Woonstichting 'thuis

Adres Flight Forum 1
5657 DA  EINDHOVEN

Statutaire zetel EINDHOVEN

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378626
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000411140
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378630
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378628
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0861010000378632
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62429_154
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_2221_69_EHV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.83247276


BETREFT

Veldhoven E 5031
UW REFERENTIE

20201141
GELEVERD OP

20-11-2020 - 15:38
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11081092072
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-11-2020 - 13:38
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

20-11-2020 - 13:38
BLAD

4 van 4

KvK-nummer 17024184 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stuk Hyp4 62429/154 Ingeschreven op 02-01-2013 om 10:53

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=17024184
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62429_154
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Veldhoven E 6407
UW REFERENTIE

20201141
GELEVERD OP

20-11-2020 - 15:38
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11081092123
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-11-2020 - 13:38
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

20-11-2020 - 13:38
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Veldhoven E 6407
Kadastrale objectidentificatie : 045660640770000

Kadastrale grootte 33.744 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 155314 - 381005
Omschrijving Wegen

Ontstaan uit Veldhoven E 2827

Veldhoven E 4643

Veldhoven E 5023

Veldhoven E 5026

Veldhoven E 5677

Veldhoven E 5929

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 10568/32 Eindhoven Ingeschreven op 27-10-1993

Hyp4 7924/23 Eindhoven

Hyp4 6323/20 Eindhoven

Hyp4 5269/30 Eindhoven

84 VHV01/18930 EHV

84 VHV01/18927 EHV

84 VHV01/18476 EHV

84 VHV01/18474 EHV

84 VHV01/11240 EHV
Naam gerechtigde Gemeente Veldhoven

Adres Meiveld 1
5501 KA  VELDHOVEN

Postadres Postbus 10101
5500 GA  VELDHOVEN

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.45660640770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.45660282770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.45660464370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.45660502370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.45660502670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.45660567770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.45660592970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_10568_32_EHV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7924_23_EHV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6323_20_EHV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_5269_30_EHV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.83243367


BETREFT

Veldhoven E 6407
UW REFERENTIE

20201141
GELEVERD OP

20-11-2020 - 15:38
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11081092123
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-11-2020 - 13:38
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

20-11-2020 - 13:38
BLAD

2 van 2

KvK-nummer 17272483 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=17272483
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Veldhoven E 6543
UW REFERENTIE

20201350
GELEVERD OP

15-01-2021 - 15:33
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11086980201
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

14-01-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-01-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Veldhoven E 6543
Kadastrale objectidentificatie : 045660654370000

Kadastrale grootte 7.506 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 155409 - 381084
Omschrijving Wegen

Ontstaan uit Veldhoven E 6408

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken 84 VHV01/18929 EHV

84 VHV01/18476 EHV
Naam gerechtigde Gemeente Veldhoven

Adres Meiveld 1
5501 KA  VELDHOVEN

Postadres Postbus 10101
5500 GA  VELDHOVEN

KvK-nummer 17272483 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.45660654370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.45660640870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.83243367
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=17272483
https://www.kadaster.nl/contact
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Kaartmateriaal Ambachtslaan (Thuis en Lunet)  te Veldhoven, d.d. november 2020 Blz. 1 van 1 
 

 

 

Historisch Kaartmateriaal 
Ambachtlaan te Veldhoven (rapport 20201141) 
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BIJLAGE 3 



Legenda

< boring tot 0,5 m-mv

< boring tot 2,0 m-mv

A peilbuis (NEN)

) asbestgat tot 0,5 m-mv

) asbestgat tot oz verdachte laag (max 2 m-mv)

locatiegrens

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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<

<

<
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Plangebied nabij de Ambachtslaan / Sterrenlaan 

te Veldhoven

Bijlage: Situatietekening
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deellocatie 1



 

Fotorapportage Deellocatie 1 ‘Thuis’ Ambachtslaan te Veldhoven,  
d.d. 27-11-2020 

Blz. 1 van 4 
 

 

 

PROJECT/ASBESTGATFOTOS ‘THUIS’ AMBACHTSLAAN TE VELDHOVEN  
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Locatiefoto 1 Locatiefoto 2 

  

Locatiefoto 3 Locatiefoto 4 

  

Locatiefoto 5 Locatiefoto 6 
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Pagina 1 van 4Projectnummer: 20201141

Getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Boring: 1-1

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 27-11-2020

0,00

0,25

0,50

1

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten wortels, sporen

baksteen, sporen beton,

neutraalbruin, Schep

0,50

Boring: 1-2

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 26-11-2020

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten wortels,

donkerbruin, Schep0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

0,60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten

roest, lichtbeige, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

roesthoudend, licht roestbeige,

Edelmanboor

1,30

Zand, matig fijn, zwak siltig,

sporen roest, licht beigegeel,

Edelmanboor

2,10

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

roesthoudend, neutraal bruinroest,

Edelmanboor

2,30

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak

roesthoudend, licht beigebruin,

Edelmanboor

2,80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

roesthoudend, licht beigebruin,

Edelmanboor

3,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk

roesthoudend, licht roestbeige,

Edelmanboor

4,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

5,00

Boring: 1-3

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 27-11-2020

0,00

0,25

0,50

1

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend,

neutraalbruin, Schep0,50

Boring: 1-4

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 27-11-2020

0,00

0,25

0,50

1

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend,

neutraalbruin, Schep0,50



Pagina 2 van 4Projectnummer: 20201141

Getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Boring: 1-5

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 27-11-2020

0,00

0,25

0,50

1

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend,

neutraalbruin, Schep0,50

Boring: 1-6

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 27-11-2020

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1 6

2

3

4

5

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten wortels, resten

beton, resten baksteen,

neutraalbruin, Schep

0,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen

wortels, licht bruinbeige,

Edelmanboor
1,30

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

roesthoudend, neutraal roestbeige,

Edelmanboor

2,00

Boring: 1-7

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 27-11-2020

0,00

0,25

0,50

1 2

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten wortels, resten

beton, resten baksteen,

neutraalbruin, Schep

0,50

Boring: 1-8

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 27-11-2020

0,00

0,25

0,50

1

berm0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend,

neutraalbruin, Schep0,50



Pagina 3 van 4Projectnummer: 20201141

Getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Boring: 1-9

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 27-11-2020

0,00

0,25

0,50

1

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend,

neutraalbruin, Schep0,50

Boring: 1-10

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 27-11-2020

0,00

0,25

0,50

1 2

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend,

sporen baksteen, neutraalbruin,

Schep

0,50

Boring: 1-11

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 27-11-2020

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1 6

2

3

4

5

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend,

sporen baksteen, neutraalbruin,

Schep

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, resten wortels,

neutraalbruin, Edelmanboor
1,30

Zand, zeer fijn, matig siltig,

lichtbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: 1-12

Boormeester: Harm Wesselink
Datum: 27-11-2020

0,00

0,25

0,50

1

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak wortelhoudend,

neutraalbruin, Schep0,50



Pagina 4 van 4Projectnummer: 20201141

Getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

X: 155367,10

Boring: 101

Y: 381125,20

Boormeester: Jan Vermeer
Datum: 5-1-2021

Opmerking: boring tot 0,5 m-mv

0,00

0,25

0,50

1

gazon0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, resten wortels,

donkerbruin, Edelmanboor0,50

X: 155370,00

Boring: 102

Y: 381117,51

Boormeester: Jan Vermeer
Datum: 5-1-2021

Opmerking: boring tot 0,5 m-mv

0,00

0,25

0,50

1

2

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig

humeus, resten wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten wortels, brokken

zand, donker bruinbeige,

Edelmanboor, Geroerd

0,50

X: 155377,40

Boring: 103

Y: 381115,70

Boormeester: Jan Vermeer
Datum: 5-1-2021

Opmerking: boring tot 0,5 m-mv

0,00

0,25

0,50

1

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, resten wortels,

donkerbruin, Edelmanboor0,50



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

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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T.a.v. Fabian Koch
Prins Bernhardlaan 147
3241 TA  MIDDELHARNIS

Datum: 03-Dec-2020

ATKB

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Nov-2020

20201141_STAP_A_PFAS

VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

20201141
2020191161/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

1 2 3 4 5

Harm Wesselink

1/5

20201141

20201141_STAP_A_PFAS

Analysecertificaat

03-Dec-2020/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Nov-2020

2020191161/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Dec-2020

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.0% (m/m) 91.2 92.6 89.4 91.5Droge stof

S 1.4% (m/m) ds 2.2 1.1 2.0 1.9Organische stof

98% (m/m) ds 98 99 98 98Gloeirest

S 3.5% (m/m) ds 3.4 2.4 4.0 3.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 22mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S 0.26mg/kg ds 0.26 <0.20 0.25 0.24Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 9.8mg/kg ds 5.9 <5.0 5.6 5.3Koper (Cu)

S 0.052mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.3mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 21mg/kg ds 15 <10 15 14Lood (Pb)

S 38mg/kg ds 27 <20 22 20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

8.7mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.2mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

MM1.01 1-1 (0-50) 1-6 (0-50) 1-7 (0-50)

MM1.02 1-10 (0-50) 1-11 (0-50)

MM1.03(OG) 1-2 (60-100) 1-6 (50-100) 1-11 (50-100)

MM2.01 2-6 (0-50) 2-12 (0-50)

MM2.02 2-1 (0-50) 2-3 (20-70) 2-4 (0-50) 2-7 (6-15) 2-9 (0-50) 2-11 (0-50) 11732259

11732258

11732257

11732256

11732255

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

1 2 3 4 5

Harm Wesselink

2/5

20201141

20201141_STAP_A_PFAS

Analysecertificaat

03-Dec-2020/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Nov-2020

2020191161/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Dec-2020

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.2perfluorbutaanzuur (PFBA)

0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.3µg/kg ds 0.3 0.5perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

4.9µg/kg ds 0.5 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

1.0µg/kg ds 0.6 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

1

2

3

4

5

MM1.01 1-1 (0-50) 1-6 (0-50) 1-7 (0-50)

MM1.02 1-10 (0-50) 1-11 (0-50)

MM1.03(OG) 1-2 (60-100) 1-6 (50-100) 1-11 (50-100)

MM2.01 2-6 (0-50) 2-12 (0-50)

MM2.02 2-1 (0-50) 2-3 (20-70) 2-4 (0-50) 2-7 (6-15) 2-9 (0-50) 2-11 (0-50) 11732259

11732258

11732257

11732256

11732255

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

1 2 3 4 5

Harm Wesselink

3/5

20201141

20201141_STAP_A_PFAS

Analysecertificaat

03-Dec-2020/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Nov-2020

2020191161/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Dec-2020

A,B,C

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

0.4µg/kg ds 0.4 0.6som PFOA (*0,7)

5.9µg/kg ds 1.0 0.5som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.084mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 1.4mg/kg ds 0.086 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.34mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 2.3mg/kg ds 0.16 <0.050 0.093 <0.050Fluorantheen

S 0.81mg/kg ds 0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.73mg/kg ds 0.052 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.29mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.59mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.29mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.29mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

7.1mg/kg ds 0.56 0.35 0.41 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1.01 1-1 (0-50) 1-6 (0-50) 1-7 (0-50)

MM1.02 1-10 (0-50) 1-11 (0-50)

MM1.03(OG) 1-2 (60-100) 1-6 (50-100) 1-11 (50-100)

MM2.01 2-6 (0-50) 2-12 (0-50)

MM2.02 2-1 (0-50) 2-3 (20-70) 2-4 (0-50) 2-7 (6-15) 2-9 (0-50) 2-11 (0-50) 11732259

11732258

11732257

11732256

11732255

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

6

Harm Wesselink

4/5

20201141

20201141_STAP_A_PFAS

Analysecertificaat

03-Dec-2020/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Nov-2020

2020191161/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Dec-2020

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.2% (m/m)Droge stof

S 1.8% (m/m) dsOrganische stof

98% (m/m) dsGloeirest

S 4.3% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 MM2.03(OG) 2-2 (70-110) 2-5 (50-100) 2-8 (50-100) 11732260

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

6

Harm Wesselink

5/5

20201141

20201141_STAP_A_PFAS

Analysecertificaat

03-Dec-2020/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Nov-2020

2020191161/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Dec-2020

A,B,C

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 MM2.03(OG) 2-2 (70-110) 2-5 (50-100) 2-8 (50-100) 11732260

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020191161/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11732255 MM1.01 1-1 (0-50) 1-6 (0-50) 1-7 (0-50)

1-70537542737 1 0  50 27-Nov-2020

1-60537542746 1 0  50 27-Nov-2020

1-10537542439 1 0  50 27-Nov-2020

 11732256 MM1.02 1-10 (0-50) 1-11 (0-50)

1-110537542253 1 0  50 27-Nov-2020

1-100537542733 1 0  50 27-Nov-2020

 11732257 MM1.03(OG) 1-2 (60-100) 1-6 (50-100) 1-11 (50-100)

1-20537542834 3 60  100 26-Nov-2020

1-110537542434 2 50  100 27-Nov-2020

1-60537542429 2 50  100 27-Nov-2020

 11732258 MM2.01 2-6 (0-50) 2-12 (0-50)

2-120537542209 1 0  50 26-Nov-2020

2-60537542205 1 0  50 26-Nov-2020

 11732259 MM2.02 2-1 (0-50) 2-3 (20-70) 2-4 (0-50) 2-7 (6-15 ) 2-9 (0-50) 2-11 (0-50)

2-30537542206 2 20  70 26-Nov-2020

2-70537542202 1 6  15 26-Nov-2020

2-110537542204 1 0  50 26-Nov-2020

2-90537542189 1 0  50 26-Nov-2020

2-10537542213 1 0  50 26-Nov-2020

2-40537542833 1 0  50 26-Nov-2020

 11732260 MM2.03(OG) 2-2 (70-110) 2-5 (50-100) 2-8 (50-100)

2-20537542124 3 70  110 26-Nov-2020

2-80537542214 2 50  100 26-Nov-2020

2-50537542095 2 50  100 26-Nov-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020191161/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020191161/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Fabian Koch
Prins Bernhardlaan 147
3241 TA  MIDDELHARNIS

Datum: 14-Dec-2020

ATKB

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Nov-2020

PFAS_MM01_20201141_JKR

VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

20201141
2020197489/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

1 2 3

Harm Wesselink

1/2

20201141

PFAS_MM01_20201141_JKR

Analysecertificaat

14-Dec-2020/09:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Dec-2020

2020197489/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Dec-2020

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.7% (m/m) 90.4 88.2Droge stof

S
1)1)1)

1.8% (m/m) ds 1.0 1.7Organische stof

98% (m/m) ds 99 98Gloeirest

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

0.3µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.2perfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.5µg/kg ds 0.1 0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg ds 0.1 0.2perfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg ds 0.2 0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

0.1µg/kg ds 6.4 6.5perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

0.2µg/kg ds 0.9 1.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1

2

3

MM1.01-1 1-1 (0-50)

MM1.01-6 1-6 (0-50)

MM1.01-7 1-7 (0-50) 11751794

11751793

11751792

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

1 2 3

Harm Wesselink

2/2

20201141

PFAS_MM01_20201141_JKR

Analysecertificaat

14-Dec-2020/09:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Dec-2020

2020197489/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Dec-2020

A,B,C

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

0.6µg/kg ds 0.2 0.2som PFOA (*0,7)

0.3µg/kg ds 7.3 7.6som PFOS (*0,7)

1

2

3

MM1.01-1 1-1 (0-50)

MM1.01-6 1-6 (0-50)

MM1.01-7 1-7 (0-50) 11751794

11751793

11751792

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020197489/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11751792 MM1.01-1 1-1 (0-50)

1-10537542439 1 0  50 27-Nov-2020

 11751793 MM1.01-6 1-6 (0-50)

1-60537542746 1 0  50 27-Nov-2020

 11751794 MM1.01-7 1-7 (0-50)

1-70537542737 1 0  50 27-Nov-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020197489/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020197489/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Fabian Koch
Prins Bernhardlaan 147
3241 TA  MIDDELHARNIS

Datum: 22-Dec-2020

ATKB

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Nov-2020

20201141_verderePFAS_afp.

VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

20201141
2020204953/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

1 2 3

Harm Wesselink

1/2

20201141

20201141_verderePFAS_afp.

Analysecertificaat

22-Dec-2020/15:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-Dec-2020

2020204953/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Dec-2020

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.7% (m/m) 89.8 90.3Droge stof

S
1)1)1)

2.0% (m/m) ds 1.7 1.7Organische stof

98% (m/m) ds 98 98Gloeirest

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

0.1µg/kg ds 0.5 0.2perfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg ds 0.2 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg ds 0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg ds 0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.8µg/kg ds 0.8 0.6perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg ds 0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

1.4µg/kg ds 0.9 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

0.5µg/kg ds 0.5 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1

2

3

PFAS-M-1.5 1-5 (0-50)

PFAS-M-1.8 1-8 (0-50)

PFAS-M-1.9 1-9 (0-50) 11776368

11776367

11776366

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

1 2 3

Harm Wesselink

2/2

20201141

20201141_verderePFAS_afp.

Analysecertificaat

22-Dec-2020/15:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-Dec-2020

2020204953/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Dec-2020

A,B,C

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

0.9µg/kg ds 0.9 0.7som PFOA (*0,7)

1.9µg/kg ds 1.4 0.6som PFOS (*0,7)

1

2

3

PFAS-M-1.5 1-5 (0-50)

PFAS-M-1.8 1-8 (0-50)

PFAS-M-1.9 1-9 (0-50) 11776368

11776367

11776366

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020204953/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11776366 PFAS-M-1.5 1-5 (0-50)

1-50537542745 1 0  50 27-Nov-2020

 11776367 PFAS-M-1.8 1-8 (0-50)

1-80537542441 1 0  50 27-Nov-2020

 11776368 PFAS-M-1.9 1-9 (0-50)

1-90537542422 1 0  50 27-Nov-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020204953/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020204953/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Fabian Koch
Prins Bernhardlaan 147
3241 TA  MIDDELHARNIS

Datum: 08-Jan-2021

ATKB

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-Jan-2021

PFAS_afperk_20201141JKR

VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

20201141
2021000956/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

1 2 3

1/2

20201141

PFAS_afperk_20201141JKR

Analysecertificaat

08-Jan-2021/11:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-Jan-2021

2021000956/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Jan-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.2% (m/m) 89.0 88.8Droge stof

S
1)1)1)

1.7% (m/m) ds 1.6 2.2Organische stof

98% (m/m) ds 98 97Gloeirest

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
2)

0.1µg/kg ds 0.2 0.4perfluorbutaanzuur (PFBA)
2)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg ds 0.1 0.2perfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.6µg/kg ds 0.6 1.0perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg ds 0.2 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

0.3µg/kg ds 1.1 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

0.4µg/kg ds 0.6 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1

2

3

101-PFAS-BG 101 (0-50)

102-PFAS-BG 102 (0-30)

103-PFAS-BG 103 (0-50) 11793106

11793105

11793104

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

1 2 3

2/2

20201141

PFAS_afperk_20201141JKR

Analysecertificaat

08-Jan-2021/11:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-Jan-2021

2021000956/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Jan-2021

A,B,C

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

0.6µg/kg ds 0.7 1.0som PFOA (*0,7)

0.7µg/kg ds 1.7 0.6som PFOS (*0,7)

1

2

3

101-PFAS-BG 101 (0-50)

102-PFAS-BG 102 (0-30)

103-PFAS-BG 103 (0-50) 11793106

11793105

11793104

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021000956/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11793104 101-PFAS-BG 101 (0-50)

1010538043367 1 0  50 05-Jan-2021

 11793105 102-PFAS-BG 102 (0-30)

1020538043393 1 0  30 05-Jan-2021

 11793106 103-PFAS-BG 103 (0-50)

1030538043331 1 0  50 05-Jan-2021
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021000956/1
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021000956/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Fabian Koch
Prins Bernhardlaan 147
3241 TA  MIDDELHARNIS

Datum: 03-Dec-2020

ATKB

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Nov-2020

20201141_asbest_JKR

VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

20201141
2020191087/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

1 2 3 4 5

Harm Wesselink

1/1

20201141

20201141_asbest_JKR

Analysecertificaat

03-Dec-2020/22:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Nov-2020

2020191087/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Dec-2020

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)1)1)

90.2% (m/m) 88.8 93.6 90.8 92.2Droge stof (Extern)
2)2)2)2)

13.7kg 14.3 13.1 12.5In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)

0.0mg 6.3 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)

<4.1mg 6.3 <4.9 <3.6Asbest (som)
2)2)2)2)

<0.4mg/kg ds 1.5 <0.5 <0.4Asbest in grond
2)2)2)2)

<0.4mg/kg ds 0.5 <0.5 <0.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)

<0.4mg/kg ds 0.4 <0.5 <0.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.1 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.5 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden
3)

kg 28.7In behandeling genomen hoeveelheid
3)

mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
3)

mg 0.9Asbest fractie 2-4mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
3)

mg 0.0Asbest fractie >20mm
3)

mg 0.9Asbest (som)
3)

mg/kg ds 0.3Asbest in puin
3)

mg/kg ds 0.0Gemeten Asbestconcentratie
3)

mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Chrysotiel
3)

mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
3)

mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
3)

mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

5

AGM1.01 Mm03 (0-50)

AGM1.02 Mm04 (0-50)

AGM2.01 MM01 (0-50)

AGM2.02 Mm02 (0-50)

APM2.01 2-3 (2-20) 2-3 (2-20) 11732031

11732030

11732029

11732028

11732027

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020191087/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11732027 AGM1.01 Mm03 (0-50)

Mm031511387MG 1 0  50 27-Nov-2020

 11732028 AGM1.02 Mm04 (0-50)

Mm041511386MG 1 0  50 27-Nov-2020

 11732029 AGM2.01 MM01 (0-50)

MM011511388MG 1 0  50 26-Nov-2020

 11732030 AGM2.02 Mm02 (0-50)

Mm021511389MG 1 0  50 26-Nov-2020

 11732031 APM2.01 2-3 (2-20) 2-3 (2-20)

2-31511392MG 3 2  20 26-Nov-2020

2-31511391MG 5 2  20 26-Nov-2020
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020191087/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020191087/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 6541674
Uw referentie : AGM1.01 Mm03 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 02-12-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13720 g
Droge massa aangeleverde monster : 12375 g
Percentage droogrest : 90,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12102,6 99,7 7,9 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 15,6 0,1 2,5 16,03 0 0,0
1-2 mm 8,6 0,1 4,1 47,67 0 0,0
2-4 mm 5,9 0,0 5,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 4,4 0,0 4,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 3,8 0,0 3,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12140,9 100,0 28,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1121233
Uw project omschrijving : 2020191087-20201141
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BRWS-KLEI-MRJR-RFPZ Ref.: 1121233_certificaat_v1



Monstercode : 6541675
Uw referentie : AGM1.02 Mm04 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.Z.
Datum geanalyseerd : 02-12-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14290 g
Droge massa aangeleverde monster : 12690 g
Percentage droogrest : 88,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11905,9 95,4 13,3 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 88,3 0,7 14,8 16,76 0 0,0
1-2 mm 308,6 2,5 80,9 26,22 0 0,0
2-4 mm 81,9 0,7 81,9 100,00 1 39,5
4-8 mm 43,7 0,4 43,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 48,0 0,4 48,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12476,4 100,0 282,6 1 39,5

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,4 0,1 0,5
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,4 0,1

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1121233
Uw project omschrijving : 2020191087-20201141
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BRWS-KLEI-MRJR-RFPZ Ref.: 1121233_certificaat_v1



Monstercode : 6541675
Uw referentie : AGM1.02 Mm04 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/11/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 3 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1121233
Uw project omschrijving : 2020191087-20201141
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BRWS-KLEI-MRJR-RFPZ Ref.: 1121233_certificaat_v1



Monstercode : 6541676
Uw referentie : AGM2.01 MM01 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 02-12-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13100 g
Droge massa aangeleverde monster : 12262 g
Percentage droogrest : 93,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11817,7 98,3 19,3 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 37,1 0,3 8,3 22,37 0 0,0
1-2 mm 108,2 0,9 37,4 34,57 0 0,0
2-4 mm 25,1 0,2 25,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 16,3 0,1 16,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 20,2 0,2 20,2 100,00 0 0,0
>20 mm 3,0 0,0 3,0 100,00 0 0,0
Totaal 12027,6 100,0 129,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,8 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1121233
Uw project omschrijving : 2020191087-20201141
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BRWS-KLEI-MRJR-RFPZ Ref.: 1121233_certificaat_v1



Monstercode : 6541677
Uw referentie : AGM2.02 Mm02 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 02-12-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12500 g
Droge massa aangeleverde monster : 11350 g
Percentage droogrest : 90,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10982,2 98,7 13,3 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 51,5 0,5 14,2 27,57 0 0,0
1-2 mm 21,8 0,2 9,2 42,20 0 0,0
2-4 mm 42,8 0,4 42,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 16,7 0,2 16,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 5,7 0,1 5,7 100,00 0 0,0
>20 mm 2,3 0,0 2,3 100,00 0 0,0
Totaal 11123,0 100,0 104,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,6 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 5 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1121233
Uw project omschrijving : 2020191087-20201141
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BRWS-KLEI-MRJR-RFPZ Ref.: 1121233_certificaat_v1



Monstercode : 6541678
Uw referentie : APM2.01 2-3 (2-20) 2-3 (2-20)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Datum geanalyseerd : 03-12-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 28670 g
Droge massa aangeleverde monster : 26434 g
Percentage droogrest : 92,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 22192,5 84,8 12,8 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 240,3 0,9 37,1 15,44 0 0,0
1-2 mm 413,2 1,6 122,8 29,72 0 0,0
2-4 mm 378,0 1,4 199,4 52,75 1 1,0
4-8 mm 800,7 3,1 800,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 2141,7 8,2 2141,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 26166,4 100,0 3314,5 1 1,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Aangetroffen type asbest : Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 6 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1121233
Uw project omschrijving : 2020191087-20201141
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BRWS-KLEI-MRJR-RFPZ Ref.: 1121233_certificaat_v1



Monstercode : 6541678
Uw referentie : APM2.01 2-3 (2-20) 2-3 (2-20)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

Tabel 7 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1121233
Uw project omschrijving : 2020191087-20201141
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BRWS-KLEI-MRJR-RFPZ Ref.: 1121233_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1121233
Uw project omschrijving : 2020191087-20201141
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BRWS-KLEI-MRJR-RFPZ Ref.: 1121233_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6541674 AGM1.01 Mm03 (0-50) Mm03 0-.5 1511387MG

6541675 AGM1.02 Mm04 (0-50) Mm04 0-.5 1511386MG

6541676 AGM2.01 MM01 (0-50) MM01 0-.5 1511388MG

6541677 AGM2.02 Mm02 (0-50) Mm02 0-.5 1511389MG

6541678 APM2.01 2-3 (2-20) 2-3 (2-20) 2-3 .02-.2 1511392MG
2-3 .02-.2 1511391MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1121233
Uw project omschrijving : 2020191087-20201141
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BRWS-KLEI-MRJR-RFPZ Ref.: 1121233_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1121233
Uw project omschrijving : 2020191087-20201141
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BRWS-KLEI-MRJR-RFPZ Ref.: 1121233_certificaat_v1



 

  

 

BIJLAGE 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid >AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS - 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS - 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS - 50

mg/kg DS - 140

mg/kg DS - 190

mg/kg DS - 0.02

mg/kg DS 0.15 > AW 1.5

Monsteromschrijving

MM1.01 1-1 (0-50) 1-6 (0-50) 1-

7 (0-50)

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11732255 27-11-2020 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) 7.1 7.1 0.35 20.8 40

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.007 0.51 1

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 35 2600 5000

Minerale olie

Zink (Zn) 38 84 20 430 720

Lood (Pb) 21 32 10 290 530

Nikkel (Ni) 4.3 11 4 67.5 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 95.8 190

Kwik (Hg) 0.052 0.073 0.05 18.1 36

Koper (Cu) 9.8 19 5 115 190

Kobalt (Co) <3.0 6.3 3 102 190

Cadmium (Cd) 0.26 0.44 0.2 6.8 13

Barium (Ba) 22 72 20 555 920

Metalen

Organische stof 1.4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.5

Bodemtype correctie

Analyse MM1.01 1-1 (0-50) 1-6 (0-50) 1-7 (0-50) RG T I

G.W. G.S.S.D

VO Ambachtslaan 156 Veldhoven (20201141)

2020191161

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

03 December 2020 16:30
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid >AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS - 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS - 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS - 50

mg/kg DS - 140

mg/kg DS - 190

mg/kg DS - 0.02

mg/kg DS - 1.5

Monsteromschrijving

MM1.02 1-10 (0-50) 1-11 (0-

50)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11732256 27-11-2020 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.56 0.56 0.35 20.8 40

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.022 0.007 0.51 1

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 110 35 2600 5000

Minerale olie

Zink (Zn) 27 60 20 430 720

Lood (Pb) 15 23 10 290 530

Nikkel (Ni) <4.0 7.3 4 67.5 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 95.8 190

Kwik (Hg) <0.050 0.049 0.05 18.1 36

Koper (Cu) 5.9 12 5 115 190

Kobalt (Co) <3.0 6.4 3 102 190

Cadmium (Cd) 0.26 0.43 0.2 6.8 13

Barium (Ba) <20 46 20 555 920

Metalen

Organische stof 2.2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.4

Bodemtype correctie

Analyse MM1.02 1-10 (0-50) 1-11 (0-50) RG T I

G.W. G.S.S.D

VO Ambachtslaan 156 Veldhoven (20201141)

2020191161

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

03 December 2020 16:30

Page 2 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid >AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS - 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS - 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS - 50

mg/kg DS - 140

mg/kg DS - 190

mg/kg DS - 0.02

mg/kg DS - 1.5

Monsteromschrijving

MM1.03(OG) 1-2 (60-100) 1-6 

(50-100) 1-11 (50-100)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11732257 26-11-2020 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 0.35 0.35 20.8 40

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.007 0.51 1

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 35 2600 5000

Minerale olie

Zink (Zn) <20 33 20 430 720

Lood (Pb) <10 11 10 290 530

Nikkel (Ni) <4.0 7.9 4 67.5 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 95.8 190

Kwik (Hg) <0.050 0.05 0.05 18.1 36

Koper (Cu) <5.0 7.1 5 115 190

Kobalt (Co) <3.0 7.1 3 102 190

Cadmium (Cd) <0.20 0.24 0.2 6.8 13

Barium (Ba) <20 52 20 555 920

Metalen

Organische stof 1.1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.4

Bodemtype correctie

Analyse

MM1.03(OG) 1-2 (60-100) 1-6 (50-100) 1-11 (50-

100) RG T I

G.W. G.S.S.D

VO Ambachtslaan 156 Veldhoven (20201141)

2020191161

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

03 December 2020 16:30
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������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� '� "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� '� "#$ %

Monsteromschrijving

MM1.01 1-1 (0-50) 1-6 (0-50) 1-

7 (0-50)
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����������
��������
�
��(������������
�)����������*��)+
�	��,#�#�����	�
������
�-����
������)����-���������
����
�-�����(��
��
����#

.�	�
�������/��0)���������(��
��
����������)���������-��(������������-������)������
������
����-���������)#��)/����1�������#	��

- <= Achtergrondwaarde

NT > Industrie

Wonen > wonen

Industrie > Industrie

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

11732255 27-11-2020 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

�����23* "#4 "#4 $#5 &

�����23 6#5 6#5 $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)��������7.�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)����������
�����
���7:;<����*�8 9"#$ "#"& $#4 %

�!�
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7�
23 ** 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��������7�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

$";<�)���
�)��������)��(����7$";<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7.�23 * 9"#$ "#"& $#4 %

=;<�)���
�)��������)��(����7=;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)��������)��(����7:;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	�����)��(����7�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

4;<�)���
�)��������)��(����74;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�)������ 4#5 4#5 $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�-��
��
 $#" $ $#4 %

/��)�����>�����)��(����7�2?> 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
�����)��(����7�2?/ 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
�����)��(����7�2, 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���/��
�����)��(����7�2�� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���	���(����7�2?>�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���	���(����7�23�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
�
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���������(����7�2'*8 "#$ "#$ $#4 %

/��)�����	���(����7�2�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�)������ "#% "#% $#5 &

/��)����	
���(����7�23*8�-��
��
 9"#$ "#"& $#5 &

/��)�����>���(����7�2?>*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
���(����7�2?/*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
���(����7�2,*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���/��
���(����7�2��*8 "#$ "#$ $#4 %

3������	����
� $#4

�����	���
�������
�

�������������������

@����)����

��9�<����7A�
��8 %#6

*��)+�� ��������������������������������������� *� B����
���

 �!�  �"�"�#

$��%����&�'��������$���&�(���)�)���*��

)�)��+����

,�-����-.�&���.�����/��0���	�.���%"� ������00�������������������)�-	���)�)��

�
%",�)�����
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������� ! "#$ %
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������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

Monsteromschrijving

MM1.03(OG) 1-2 (60-100) 1-6 

(50-100) 1-11 (50-100)

- <= Achtergrondwaarde

��(��
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����������
��������
�
��(������������
�)����������*��)+
�	��,#�#�����	�
������
�-����
������)����-���������
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�-�����(��
��
����#

.�	�
�������/��0)���������(��
��
����������)���������-��(������������-������)������
������
����-���������)#��)/����1�������#	��

Wonen > wonen

Industrie > Industrie

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

11732257 26-11-2020 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

�����23* "#4 "#4 $#5 &

�����23 $#" $ $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)��������7.�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)����������
�����
���7:;<����*�8 9"#$ "#"& $#4 %

�!�
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7�
23 ** 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��������7�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

$";<�)���
�)��������)��(����7$";<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7.�23 * 9"#$ "#"& $#4 %

=;<�)���
�)��������)��(����7=;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)��������)��(����7:;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	�����)��(����7�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

4;<�)���
�)��������)��(����74;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�)������ "#6 "#6 $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�-��
��
 "#= "#= $#4 %

/��)�����>�����)��(����7�2?> 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
�����)��(����7�2?/ 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
�����)��(����7�2, 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���/��
�����)��(����7�2�� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���	���(����7�2?>�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���	���(����7�23�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
�
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���������(����7�2'*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	���(����7�2�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�)������ "#% "#% $#5 &

/��)����	
���(����7�23*8�-��
��
 9"#$ "#"& $#5 &

/��)�����>���(����7�2?>*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
���(����7�2?/*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
���(����7�2,*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���/��
���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

3������	����
� $#$
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�������������������

@����)����

��9�<����7A�
��8 <#4
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������� ! "#$ &

������� ! "#$ %
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������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

Monsteromschrijving

MM1.01-1 1-1 (0-50)

��(��
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������
����-���������)#��)/����1�������#	��

Industrie > Industrie

- <= Achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

Wonen > wonen

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11751792 27-11-2020 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Legenda

�����23 "#% "#% $#4 %

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

:;<�)���
�)����������
�����
���7:;<����*�8 9"#$ "#"& $#4 %

�����23* "#= "#= $#5 &

/��)����	
�����)��������7�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)��������7.�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7.�23 * 9"#$ "#"& $#4 %

�!�
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7�
23 ** 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)��������)��(����7:;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

$";<�)���
�)��������)��(����7$";<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

4;<�)���
�)��������)��(����74;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

=;<�)���
�)��������)��(����7=;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�-��
��
 "#< "#< $#4 %

/��)�����	�����)��(����7�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
�����)��(����7�2?/ 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�)������ "#$ "#$ $#4 %

/��)���/��
�����)��(����7�2�� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>�����)��(����7�2?> 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���	���(����7�23�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
�����)��(����7�2, 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
�
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���	���(����7�2?>�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	���(����7�2�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�-��
��
 "#$ "#$ $#5 &

/��)���������(����7�2'*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
���(����7�2?/*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�)������ "#6 "#6 $#5 &

/��)���/��
���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���(����7�2?>*8 9"#$ "#"& $#4 %

�����	���
�������
�

/��)���0�
���(����7�2,*8 "#% "#% $#4 %
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������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� �� "#$ %

Monsteromschrijving

PFAS-M-1.5 1-5 (0-50)

Wo > achtergrondwaarde

��(��
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��(������������
�)����������*��)+
�	��,#�#�����	�
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�-�����(��
��
����#
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�������/��0)���������(��
��
����������)���������-��(������������-������)������
������
����-���������)#��)/����1�������#	��

Industrie > Industrie

- <= Achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

Wonen > wonen

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11776366 27-11-2020 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Legenda

�����23 $#5 $#5 $#4 %

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

:;<�)���
�)����������
�����
���7:;<����*�8 9"#$ "#"& $#4 %

�����23* "#5 "#5 $#5 &

/��)����	
�����)��������7�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)��������7.�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7.�23 * 9"#$ "#"& $#4 %

�!�
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7�
23 ** 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)��������)��(����7:;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

$";<�)���
�)��������)��(����7$";<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

4;<�)���
�)��������)��(����74;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

=;<�)���
�)��������)��(����7=;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�-��
��
 "#6 "#6 $#4 %

/��)�����	�����)��(����7�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
�����)��(����7�2?/ 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�)������ $#4 $#4 $#4 %

/��)���/��
�����)��(����7�2�� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>�����)��(����7�2?> 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���	���(����7�23�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
�����)��(����7�2, 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
�
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���	���(����7�2?>�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	���(����7�2�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�-��
��
 9"#$ "#"& $#5 &

/��)���������(����7�2'*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
���(����7�2?/*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�)������ "#: "#: $#5 &

/��)���/��
���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���(����7�2?>*8 9"#$ "#"& $#4 %

�����	���
�������
�

/��)���0�
���(����7�2,*8 "#$ "#$ $#4 %

�������������������

3������	����
� <#"

*��)+�� ��%"����������������� *� B����
���

 �!�  �"�"�#

$��%����&�'��������$���&�(���)�)���*��

)�)�)�*+�3

,�-����-.�&���.�����/��0���	�.���%"� ������00�������������������)�-	���)�)��

�
%",�)�����

���1�	����)�)����2��
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������� ������ �����

�������

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� '� "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� '� "#$ %

Monsteromschrijving

MM1.01-6 1-6 (0-50)

NT > Industrie

��(��
��
����������
��������
�
��(������������
�)����������*��)+
�	��,#�#�����	�
������
�-����
������)����-���������
����
�-�����(��
��
����#

.�	�
�������/��0)���������(��
��
����������)���������-��(������������-������)������
������
����-���������)#��)/����1�������#	��

Industrie > Industrie

- <= Achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

Wonen > wonen

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11751793 27-11-2020 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Legenda

�����23 &#% &#% $#4 %

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

:;<�)���
�)����������
�����
���7:;<����*�8 9"#$ "#"& $#4 %

�����23* "#< "#< $#5 &

/��)����	
�����)��������7�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)��������7.�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7.�23 * 9"#$ "#"& $#4 %

�!�
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7�
23 ** 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)��������)��(����7:;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

$";<�)���
�)��������)��(����7$";<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

4;<�)���
�)��������)��(����74;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

=;<�)���
�)��������)��(����7=;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�-��
��
 "#5 "#5 $#4 %

/��)�����	�����)��(����7�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
�����)��(����7�2?/ 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�)������ =#4 =#4 $#4 %

/��)���/��
�����)��(����7�2�� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>�����)��(����7�2?> 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���	���(����7�23�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
�����)��(����7�2, 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
�
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���	���(����7�2?>�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	���(����7�2�*8 "#< "#< $#4 %

/��)�������	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�-��
��
 9"#$ "#"& $#5 &

/��)���������(����7�2'*8 "#$ "#$ $#4 %

/��)�����/
���(����7�2?/*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�)������ "#$ "#$ $#5 &

/��)���/��
���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���(����7�2?>*8 9"#$ "#"& $#4 %

�����	���
�������
�

/��)���0�
���(����7�2,*8 9"#$ "#"& $#4 %

�������������������

3������	����
� $#"

*��)+�� ������������������� *� B����
���

 �!�  �"�"�#

$��%����&�'��������$���&�(���)�)���*��

)�)��+�*4+

,�-����-.�&���.�����/��0���	�.���%"� ������00�������������������)�-	���)�)��

�
%",�)�����

���1�	����)�)����2��
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������� ������ �����

�������

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� '� "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� '� "#$ %

Monsteromschrijving

MM1.01-7 1-7 (0-50)

NT > Industrie

��(��
��
����������
��������
�
��(������������
�)����������*��)+
�	��,#�#�����	�
������
�-����
������)����-���������
����
�-�����(��
��
����#

.�	�
�������/��0)���������(��
��
����������)���������-��(������������-������)������
������
����-���������)#��)/����1�������#	��

Industrie > Industrie

- <= Achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

Wonen > wonen

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11751794 27-11-2020 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Legenda

�����23 &#= &#= $#4 %

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

:;<�)���
�)����������
�����
���7:;<����*�8 9"#$ "#"& $#4 %

�����23* "#< "#< $#5 &

/��)����	
�����)��������7�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)��������7.�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7.�23 * 9"#$ "#"& $#4 %

�!�
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7�
23 ** 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)��������)��(����7:;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

$";<�)���
�)��������)��(����7$";<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

4;<�)���
�)��������)��(����74;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

=;<�)���
�)��������)��(����7=;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�-��
��
 $#$ $#$ $#4 %

/��)�����	�����)��(����7�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
�����)��(����7�2?/ 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�)������ =#6 =#6 $#4 %

/��)���/��
�����)��(����7�2�� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>�����)��(����7�2?> 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���	���(����7�23�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
�����)��(����7�2, 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
�
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���	���(����7�2?>�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	���(����7�2�*8 "#$ "#$ $#4 %

/��)�������	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�-��
��
 9"#$ "#"& $#5 &

/��)���������(����7�2'*8 "#< "#< $#4 %

/��)�����/
���(����7�2?/*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�)������ "#$ "#$ $#5 &

/��)���/��
���(����7�2��*8 "#< "#< $#4 %

/��)�����>���(����7�2?>*8 9"#$ "#"& $#4 %

�����	���
�������
�

/��)���0�
���(����7�2,*8 9"#$ "#"& $#4 %

�������������������

3������	����
� $#&

*��)+�� ������������������� *� B����
���

 �!�  �"�"�#

$��%����&�'��������$���&�(���)�)���*��

)�)��+�*4+

,�-����-.�&���.�����/��0���	�.���%"� ������00�������������������)�-	���)�)��

�
%",�)�����

���1�	����)�)����2��
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������� ������ �����

�������

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

Monsteromschrijving

PFAS-M-1.8 1-8 (0-50)

��(��
��
����������
��������
�
��(������������
�)����������*��)+
�	��,#�#�����	�
������
�-����
������)����-���������
����
�-�����(��
��
����#

.�	�
�������/��0)���������(��
��
����������)���������-��(������������-������)������
������
����-���������)#��)/����1�������#	��

Industrie > Industrie

- <= Achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

Wonen > wonen

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11776367 27-11-2020 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Legenda

�����23 $#4 $#4 $#4 %

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

:;<�)���
�)����������
�����
���7:;<����*�8 9"#$ "#"& $#4 %

�����23* "#5 "#5 $#5 &

/��)����	
�����)��������7�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)��������7.�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7.�23 * 9"#$ "#"& $#4 %

�!�
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7�
23 ** 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)��������)��(����7:;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

$";<�)���
�)��������)��(����7$";<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

4;<�)���
�)��������)��(����74;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

=;<�)���
�)��������)��(����7=;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�-��
��
 "#6 "#6 $#4 %

/��)�����	�����)��(����7�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
�����)��(����7�2?/ 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�)������ "#5 "#5 $#4 %

/��)���/��
�����)��(����7�2�� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>�����)��(����7�2?> 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���	���(����7�23�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
�����)��(����7�2, 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
�
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���	���(����7�2?>�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	���(����7�2�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�-��
��
 9"#$ "#"& $#5 &

/��)���������(����7�2'*8 "#$ "#$ $#4 %

/��)�����/
���(����7�2?/*8 "#$ "#$ $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�)������ "#: "#: $#5 &

/��)���/��
���(����7�2��*8 "#< "#< $#4 %

/��)�����>���(����7�2?>*8 "#$ "#$ $#4 %

�����	���
�������
�

/��)���0�
���(����7�2,*8 "#6 "#6 $#4 %

�������������������

3������	����
� $#&

*��)+�� ��%"�����4���4������� *� B����
���

 �!�  �"�"�#

$��%����&�'��������$���&�(���)�)���*��

)�)�)�*+�3

,�-����-.�&���.�����/��0���	�.���%"� ������00�������������������)�-	���)�)��

�
%",�)�����

���1�	����)�)����2��
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������� ������ �����

�������

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

Monsteromschrijving

PFAS-M-1.9 1-9 (0-50)

��(��
��
����������
��������
�
��(������������
�)����������*��)+
�	��,#�#�����	�
������
�-����
������)����-���������
����
�-�����(��
��
����#

.�	�
�������/��0)���������(��
��
����������)���������-��(������������-������)������
������
����-���������)#��)/����1�������#	��

Industrie > Industrie

- <= Achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

Wonen > wonen

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11776368 27-11-2020 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Legenda

�����23 "#= "#= $#4 %

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

:;<�)���
�)����������
�����
���7:;<����*�8 9"#$ "#"& $#4 %

�����23* "#& "#& $#5 &

/��)����	
�����)��������7�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)��������7.�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7.�23 * 9"#$ "#"& $#4 %

�!�
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7�
23 ** 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)��������)��(����7:;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

$";<�)���
�)��������)��(����7$";<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

4;<�)���
�)��������)��(����74;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

=;<�)���
�)��������)��(����7=;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�-��
��
 "#% "#% $#4 %

/��)�����	�����)��(����7�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
�����)��(����7�2?/ 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�)������ "#% "#% $#4 %

/��)���/��
�����)��(����7�2�� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>�����)��(����7�2?> 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���	���(����7�23�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
�����)��(����7�2, 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
�
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���	���(����7�2?>�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	���(����7�2�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�-��
��
 9"#$ "#"& $#5 &

/��)���������(����7�2'*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
���(����7�2?/*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�)������ "#= "#= $#5 &

/��)���/��
���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���(����7�2?>*8 9"#$ "#"& $#4 %

�����	���
�������
�

/��)���0�
���(����7�2,*8 "#< "#< $#4 %

�������������������

3������	����
� $#&

*��)+�� ��%"�����+���+������� *� B����
���

 �!�  �"�"�#

$��%����&�'��������$���&�(���)�)���*��

)�)�)�*+�3

,�-����-.�&���.�����/��0���	�.���%"� ������00�������������������)�-	���)�)��

�
%",�)�����

���1�	����)�)����2��
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�������
��

������� ������ �����

�������

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

Monsteromschrijving

101-PFAS-BG 101 (0-50)

��(��
��
����������
��������
�
��(������������
�)����������*��)+
�	��,#�#�����	�
������
�-����
������)����-���������
����
�-�����(��
��
����#

.�	�
�������/��0)���������(��
��
����������)���������-��(������������-������)������
������
����-���������)#��)/����1�������#	��

Industrie > Industrie

- <= Achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

Wonen > wonen

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11793104 05-01-2021 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Legenda

�����23 "#& "#& $#4 %

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

:;<�)���
�)����������
�����
���7:;<����*�8 9"#$ "#"& $#4 %

�����23* "#= "#= $#5 &

/��)����	
�����)��������7�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)��������7.�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7.�23 * 9"#$ "#"& $#4 %

�!�
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7�
23 ** 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)��������)��(����7:;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

$";<�)���
�)��������)��(����7$";<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

4;<�)���
�)��������)��(����74;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

=;<�)���
�)��������)��(����7=;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�-��
��
 "#4 "#4 $#4 %

/��)�����	�����)��(����7�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
�����)��(����7�2?/ 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�)������ "#% "#% $#4 %

/��)���/��
�����)��(����7�2�� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>�����)��(����7�2?> 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���	���(����7�23�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
�����)��(����7�2, 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
�
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���	���(����7�2?>�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	���(����7�2�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�-��
��
 9"#$ "#"& $#5 &

/��)���������(����7�2'*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
���(����7�2?/*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�)������ "#= "#= $#5 &

/��)���/��
���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���(����7�2?>*8 9"#$ "#"& $#4 %

�����	���
�������
�

/��)���0�
���(����7�2,*8 "#$ "#$ $#4 %

�������������������

3������	����
� $#&

*��)+�� ������%"�� ����������� *� B����
���

 �!�  �"�"�#

$��%����&�'��������$���&�(���)�)���*��

)�)����+��

,�-����-.�&���.�����/��0���	�.���%"� ������00�������������������)�-	���)�)��

�
%",�)�����

���1�	����)�)����2��
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������� ������ �����

�������

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� �� "#$ %

Monsteromschrijving

102-PFAS-BG 102 (0-30)

Wo > achtergrondwaarde

��(��
��
����������
��������
�
��(������������
�)����������*��)+
�	��,#�#�����	�
������
�-����
������)����-���������
����
�-�����(��
��
����#

.�	�
�������/��0)���������(��
��
����������)���������-��(������������-������)������
������
����-���������)#��)/����1�������#	��

Industrie > Industrie

- <= Achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

Wonen > wonen

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11793105 05-01-2021 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Legenda

�����23 $#& $#& $#4 %

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

:;<�)���
�)����������
�����
���7:;<����*�8 9"#$ "#"& $#4 %

�����23* "#& "#& $#5 &

/��)����	
�����)��������7�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)��������7.�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7.�23 * 9"#$ "#"& $#4 %

�!�
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7�
23 ** 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)��������)��(����7:;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

$";<�)���
�)��������)��(����7$";<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

4;<�)���
�)��������)��(����74;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

=;<�)���
�)��������)��(����7=;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�-��
��
 "#= "#= $#4 %

/��)�����	�����)��(����7�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
�����)��(����7�2?/ 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�)������ $#$ $#$ $#4 %

/��)���/��
�����)��(����7�2�� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>�����)��(����7�2?> 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���	���(����7�23�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
�����)��(����7�2, 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
�
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���	���(����7�2?>�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	���(����7�2�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�-��
��
 9"#$ "#"& $#5 &

/��)���������(����7�2'*8 "#< "#< $#4 %

/��)�����/
���(����7�2?/*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�)������ "#= "#= $#5 &

/��)���/��
���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���(����7�2?>*8 "#$ "#$ $#4 %

�����	���
�������
�

/��)���0�
���(����7�2,*8 "#< "#< $#4 %

�������������������

3������	����
� $#=

*��)+�� ��)���%"�� ���)����3�� *� B����
���

 �!�  �"�"�#

$��%����&�'��������$���&�(���)�)���*��

)�)����+��

,�-����-.�&���.�����/��0���	�.���%"� ������00�������������������)�-	���)�)��

�
%",�)�����

���1�	����)�)����2��
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������� ������ �����

�������

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ %

������� ! "#$ &

������� ! "#$ %

Monsteromschrijving

103-PFAS-BG 103 (0-50)

��(��
��
����������
��������
�
��(������������
�)����������*��)+
�	��,#�#�����	�
������
�-����
������)����-���������
����
�-�����(��
��
����#

.�	�
�������/��0)���������(��
��
����������)���������-��(������������-������)������
������
����-���������)#��)/����1�������#	��

Industrie > Industrie

- <= Achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

Wonen > wonen

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11793106 05-01-2021 VO Ambachtslaan 156 Veldhoven

Legenda

�����23 "#= "#= $#4 %

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

:;<�)���
�)����������
�����
���7:;<����*�8 9"#$ "#"& $#4 %

�����23* $#" $ $#5 &

/��)����	
�����)��������7�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)��������7.�23 *8 9"#$ "#"& $#4 %

�!��
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7.�23 * 9"#$ "#"& $#4 %

�!�
�+)�/��)����	
�����)���������	�
��
�7�
23 ** 9"#$ "#"& $#4 %

:;<�)���
�)��������)��(����7:;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

$";<�)���
�)��������)��(����7$";<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

4;<�)���
�)��������)��(����74;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

=;<�)���
�)��������)��(����7=;<�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�-��
��
 "#% "#% $#4 %

/��)�����	�����)��(����7�2� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
�����)��(����7�2?/ 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
�����)��(����7�23 8�)������ "#% "#% $#4 %

/��)���/��
�����)��(����7�2�� 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>�����)��(����7�2?> 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���	���(����7�23�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���0�
�����)��(����7�2, 8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
�
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����>���	���(����7�2?>�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2��*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)���
����	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����	���(����7�2�*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�������	���(����7�2���*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�-��
��
 9"#$ "#"& $#5 &

/��)���������(����7�2'*8 9"#$ "#"& $#4 %

/��)�����/
���(����7�2?/*8 "#$ "#$ $#4 %

/��)����	
���(����7�23*8�)������ $#" $ $#5 &

/��)���/��
���(����7�2��*8 "#$ "#$ $#4 %

/��)�����>���(����7�2?>*8 "#< "#< $#4 %

�����	���
�������
�

/��)���0�
���(����7�2,*8 "#4 "#4 $#4 %

�������������������

3������	����
� <#<

*��)+�� ��3���%"�� ���3������� *� B����
���

 �!�  �"�"�#

$��%����&�'��������$���&�(���)�)���*��

)�)����+��

,�-����-.�&���.�����/��0���	�.���%"� ������00�������������������)�-	���)�)��

�
%",�)�����

���1�	����)�)����2��
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