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en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
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passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 
 
Betrouwbaarheid 
Opgemerkt wordt dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen 
van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid 
van deze informatie. 
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1 INLEIDING 
 
PartnersRO heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een historisch bodem-

onderzoek op de locatie Schooterweg te Veldhoven. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwij-

ziging evenals de voorgenomen nieuwbouw op de  onderzoekslocatie. 

 

Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel te komen tot een adequate invulling van het veld- en 

laboratoriumonderzoek (bepaling van de te volgen onderzoeksstrategie), door middel van een ar-

chiefonderzoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land-

bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". 

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 

afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 25.250 m²) is gelegen aan de aan de zuidwestzijde Schooterweg te Veldho-

ven (zie bijlage 1). Op deze locatie wordt het toekomstige tuincentrum gevestigd. De locatie van het 

toekomstige magazijn is gelegen aan de noordoostzijde van de Schooterweg (± 4.860 m²). 

 

De  percelen, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Veldho-

ven, sectie C, nummers  3061, 3676, 4670, 4676, 4677, 4978 en 4980. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 23 

m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 154.370, Y = 379.200. 
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3 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

In tabel 1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen 

weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gege-

vens verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventu-

eel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, ka-

bels en leidingen. 

 
Tabel 1. Geraadpleegde bronnen 

 

Onderdeel Bron 

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Opdrachtgever (contactpersoon mevrouw ), d.d. 28 februari 2021 

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,  

calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Gemeente Veldhoven, d.d. 18 juni 2021 

Locatiegegevens van internet: 

 

- historisch topografisch kaartmateriaal 

- basisregistratie grootschalige topografie 

- kadastrale gegevens 

- hoogtekaart 

- luchtfoto's & Google streetview 

- provinciale bodeminformatie 

- bodemopbouw 

- geo(hydro)logie 

- kabels en leidingen 

 

 

www.topotijdreis.nl 

www.pdok.nl 

www.kadaster.nl 

www.ahn.nl 

maps.google.nl 

www.bodemloket.nl 

maps.bodemdata.nl 

www.dinoloket.nl 

www.kadaster.nl/klic-wion 

Terreininspectie  Uitgevoerd door Econsultancy, d.d. 28 juni 2021  

 

 

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1950-2020  blijkt, dat het westelijke perceel bestond uit 

enkele weilanden en twee woonhuizen. Op oostelijke perceel heeft rond 1950 ook bebouwing ge-

staan. Rond 1960 zijn de stallen gebouwd, die nu nog op de locatie aanwezig zijn. 

 

In de huidige situatie bestaan de percelen vooral uit een weiland op een zandgrond. Ook zijn er op de 

percelen enkele woonhuizen met siertuinen en stallen terug te vinden.  

 

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Veldhoven bekend, heeft er op de onderzoeksloca-

tie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaats-

gevonden. 

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 

verwachten. 

 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.  

 

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 

 

 

 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://www.dinoloket.nl/
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5 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 

De initiatiefnemer is voornemens een tuincentrum op de locatie te bouwen. 

 

 

6 CALAMITEITEN 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan en zijn geen gegevens bekend dat op 

deze locatie, als ook in de directe nabijheid, met schuim is geblust. Ook uit informatie van de Omge-

vingsdienst Zuidoost- Brabant blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten 

hebben voorgedaan. 

 
 
7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

 

8 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN 

 

In hoofdstuk 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van 

de omliggende terreindelen is als volgt: 

 

 Westelijke deellocatie 

 aan de noordzijde bevindt zich een naaldbos; 

 aan de oostzijde bevindt zich de Schooterweg met daarachter de oostelijke deellocatie; 

 aan de zuidzijde bevindt zich nog een gedeelte weiland met aansluitend de Knegselseweg; 

 aan de westzijde bevindt zich de Zilverbaan. 

 

 Oostelijke deellocatie 

 aan de noordzijde bevindt zich een naaldbos; 

 aan de oostzijde bevindt zich een weiland met stallen; 

 aan de zuidzijde bevindt zich nog een gedeelte weiland met aansluitend de Knegselseweg; 

 aan de westzijde bevindt zich de Schooterweg met daarachter de westelijke deellocatie. 

 

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 

 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 

activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie plaats. 

 

Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 

verontreinigingen te verwachten zijn.  
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9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

Met het nieuwe handelingskader is heel Nederland verdacht op het voorkomen van deze stoffen. Als 

bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toepassing 

elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onderzoek te 

doen naar PFAS. 

 

De onderzoekslocatie is met betrekking tot de boven- en ondergrond gelegen binnen de bodemkwali-

teitszone ‘’ZA’’ van het gebied waarvoor de gemeente Veldhoven een ‘’Actualisatie bodemkwaliteits-
kaart en nota bodembeheer 2014’’ heeft opgesteld. Binnen deze zone kunnen verhoogde concentra-

ties aan molybdeen voorkomen. Bodemfunctie van het onderzoeksgebied valt onder ‘’Wonen’’ Regio-

naal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 

 

 

10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een enkeerdgrond, die volgens 

de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit fluvioperiglaciale afzettingen (leem 

en zand) met een zanddek. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch ge-

zien tot de Formatie van Boxtel. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 20 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 3,0 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 

isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in oostelijke richting.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

 

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 

 

11 TERREININSPECTIE 

 

Op 28 juni 2021 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, 

die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  

 

Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreini-

ging aangetroffen. 

 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Er zijn wel twee asbestver-

dachte daken zonder dakgoot aangetroffen. Deze zijn weergegeven in bijlage 2a. Deze asbestver-

dachte daken zonder goot hebben een zogenaamde inspoelzone, waarbij de vezels van het asbest-

verdacht dak met het regenwater mee in de bodem terecht kunnen zijn gekomen. Hierdoor is de bo-

dem aan de inspoelzones verdacht op het voorkomen van asbest in de bovenste grondlaag (0,1 m -

mv). 
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12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

PartnersRO heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een historisch bodemon-

derzoek op de locatie Schooterweg te Veldhoven. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijzi-

ging, alsmede de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

Er zijn wel aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de onder-

zoekslocatie te verwachten. 

 
Tabel 1. Onderzoeksstrategie 

 

Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeksstrategie 

A oostelijk erf ± 500 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest (inspoelzone) VED-HE-NL 

B westelijk erf ± 4.350 m2 metalen, minerale olie, PAK, asbest (inspoelzone) VED-HE-NL 

C westelijk onverdacht ± 17.000 m2 - ONV-GR 

D oostelijk onverdacht ± 3.400 m2 - ONV-NL 

 
Onderzoeksstrategieën volgens NEN 5740 / NEN 5707: 

ONV-NL : Onverdacht, niet lijnvormig 

ONV-GR : Grootschalig onverdacht 

VED-HE-NL: Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging, niet lijnvormig 

 

Uit de reeds bekende gegevens concludeert Econsultancy dat atmosferische depositie naar verwach-

ting de enige (beperkte) bron van PFAS-verontreiniging op de locatie is. Van atmosferische depositie 

is bekend dat dit tot beperkt verhoogde PFAS-gehalten in bodem en water kan leiden. 

 

Wanneer (op termijn) grond van de locatie wordt afgevoerd, is het raadzaam om in dit stadium ook de 

parameter PFAS in het onderzoek mee te nemen. De resultaten worden in dat geval indicatief ge-

toetst aan de toepassingsnormen uit het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecies”. 
 
Algemeen 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de 

regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing.  

 

Econsultancy 

Rotterdam, 7 juli 2021 



Bijlage 1     Topografische ligging van de locatie

Schaal 1:25.000

Deze kaart is noordgericht
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Foto 5.  
 

 
Foto 6.  

 

 



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

 
Foto 7.  
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