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Samenvatting 
 

In opdracht van de heer Van Hoof heeft Tritium Advies B.V. een verkennend bodemonderzoek en 

een nader asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard. 

 

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen verkoop van de 

onderzoekslocatie. Aanleiding voor het nader asbestonderzoek is het aantreffen van asbest in de 

bodem tijdens eerder uitgevoerd verkennend asbestonderzoek op de locatie. 

 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem (grond en grondwater) om te bepalen of er op de locatie sprake is van 

bodemverontreiniging. Doel van het nader asbestonderzoek is het vaststellen van de aard en 

omvang van de bodemverontreiniging en de bepaling van het gehalte aan asbest. Hiertoe wordt 

het gemiddelde gehalte asbest per ruimtelijke eenheid (RE) bepaald. 

 

Uit de resultaten van de onderzoeken blijkt het volgende. 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Zintuiglijk zijn in de bovengrond plaatselijk sporen tot sterke bijmengingen aangetroffen met 

puindeeltjes. Verder is op het maaiveld 1 stuk asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het betrof 

plaatmateriaal dat bestond uit hechtgebonden chrysotiel en crocidoliet. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond lichte verontreinigen zijn aangetoond met cadmium, 

koper, kwik, lood, zink, PAK en PCB. Het grondwater blijkt licht verontreinigd te zijn met barium. 

 

De aangetoonde lichte verontreinigingen met zware metalen, PAK en PCB in de grond en met 

barium in het grondwater zijn in overeenstemming met de hypothese dat de onderzoekslocatie 

verdacht is. De aangetroffen gehaltes zijn echter dermate laag, dat nader onderzoek hiernaar niet 

noodzakelijk wordt geacht. 

 

Tijdens het eerder uitgevoerde verkennend asbestonderzoek is al vastgesteld dat de grond, met 

uitzondering van de grond in de noordwesthoek van het perceel, niet verontreinigd is met asbest. 

 

Nader asbestonderzoek 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de aard en omvang van de verontreiniging met 

asbest afdoende is vastgesteld. 

 

In de puin-, baksteen- en glashoudende grond is een gewogen asbestconcentratie van 384 mg/kg 

d.s. aangetoond. Het aangetroffen materiaal betreft hechtgebonden chrysotiel (golfplaat en 

plaatmateriaal) en niet-hechtgebonden chrysotiel (losse bundels en golfplaat). Er zijn geen 

respirabele vezels aangetoond in de grond. 

 

Omdat binnen de onderzoekslocatie sprake is van een heterogeen verdeelde verontreiniging, moet 

conform de NEN 5707 uitgegaan worden van het maximale gehalte aan asbest. De gehele 

onderzoekslocatie (135 m2) dient derhalve als heterogeen verontreinigd met asbest te worden 

beschouwd. De dikte van de met asbest verontreinigde bodemlaag bedraagt 0,5 meter.  
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In de grond direct onder de puin-, baksteen- en glashoudende grond is zowel zintuiglijk als 

analytisch geen asbest aangetoond. 

 

De totale omvang van de met asbest verontreinigde grond wordt geraamd op 68 m³. Er is geen 

reden om aan te nemen dat de verontreiniging na 1 juli 1993 is ontstaan. 

 

Uit de beoordeling blijkt dat er geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. Dit betekent dat door 

het bevoegde gezag Wet bodembescherming geen tijdstip voor de start van de sanering wordt 

vastgesteld. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten van het verkennend bodemonderzoek leveren geen beperkingen op ten 

aanzien van het voorgenomen gebruik en vormen naar mening van Tritium Advies geen 

belemmering voor de voorgenomen verkoop van de locatie. Opgemerkt wordt dat er bij de 

transactie van de locatie wel rekening mee dient te worden gehouden dat er sprake is van een 

asbestverontreiniging op een gedeelte van de locatie. Dit betreft de voormalige oprit met een 

oppervlakte van 135 m2 in de noordwesthoek van het perceel. Deze asbestverontreiniging kan 

bijvoorbeeld een belemmering vormen voor een toekomstige aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor bouwen op dat gedeelte van de locatie. Indien de wens zich voordoet 

om de verontreiniging in de toekomst te saneren, dient voorafgaand een saneringsplan te worden 

opgesteld of een BUS-melding te worden verricht. Dit dient ter goedkeuring te worden voorgelegd 

aan het bevoegd gezag, in dezen de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De verontreiniging dient 

onder milieukundige begeleiding te worden gesaneerd. Tot die tijd mag de verontreinigde grond 

niet bewerkt worden. Indien er toch (graaf)werkzaamheden ter plaatse van de verontreiniging 

worden uitgevoerd, dient dit te worden gemeld bij het bevoegd gezag. 

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 

afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.  

 

Indien meer dan 50 m3 verontreinigde grond wordt ontgraven of meer dan 1.000 m3 verontreinigd 

grondwater wordt onttrokken, voor zover redelijkerwijs aangenomen kan worden dat er geen 

sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, geldt hiervoor in het kader van artikel 28 van 

de Wet bodembescherming een meldingsplicht bij het bevoegde gezag. Hierop zijn uitgezonderd de 

situaties zoals beschreven in het Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering. 
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1. Inleiding 
 

In opdracht van de heer Van Hoof heeft Tritium Advies B.V. een verkennend bodemonderzoek en 

een nader asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard. 

 

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen verkoop van de 

onderzoekslocatie. Aanleiding voor het nader asbestonderzoek is het aantreffen van asbest in de 

bodem tijdens eerder uitgevoerd verkennend asbestonderzoek op de locatie. 

 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem (grond en grondwater) om te bepalen of er op de locatie sprake is van 

bodemverontreiniging. Doel van het nader asbestonderzoek is het vaststellen van de aard en 

omvang van de bodemverontreiniging en de bepaling van het gehalte aan asbest. Hiertoe wordt 

het gemiddelde gehalte asbest per ruimtelijke eenheid (RE) bepaald. 

 

Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan 

als onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

Kwalibo 

Op de veldwerkzaamheden en de chemische analyses die in het voorliggende rapport worden 

beschreven, is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Voor nadere gegevens hierover wordt 

verwezen naar het veldwerkverslag en de analysecertificaten in de bijlagen. 
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2. Vooronderzoek 
 

Voor het vooronderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens uit het vooronderzoek van het eerder 

uitgevoerde verkennend asbestonderzoek [1]. Daarnaast zijn de in de navolgende tabel 

weergegeven bronnen geraadpleegd. 

 

De terreinverkenning is voorafgaand aan het veldwerk uitgevoerd. De resultaten van de 

terreinverkenning zijn weergegeven in hoofdstuk 4. 

 

Tabel 2.1: overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek. 

categorie bron geraadpleegd 

  datum contactpersoon 

internet    

kadastrale gegevens kadastralekaart.com 06-08-2018 n.v.t. 

actuele terreinsituatie bagviewer kadaster 06-08-2018 n.v.t. 

 google maps 06-08-2018 n.v.t. 

historische gegevens topotijdreis.nl 06-08-2018 n.v.t. 

archieven    

bodeminformatie archief Tritium Advies 06-08-2018 Ben Dorssers 

 

 

2.1 Locatiegegevens 
 

De topografische ligging en de kadastrale gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in 

bijlage 1. Een situatietekening is weergegeven in bijlage 2. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn 

weergegeven in bijlage 12. 

 

Figuur 2.1: luchtfoto onderzoekslocatie. 
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Tabel 2.2: overzicht onderzoekslocatie. 

actuele locatiegegevens 

adres  

straat Hoppenbrouwers 

huisnummer 19-21 

plaats Valkenswaard 

kadastraal  

gemeente Valkenswaard 

sectie E 

nummer(s) 3353 

locatie  

oppervlak totaal 2.230 m2 onbebouwd 

huidig gebruik braakliggend terrein 

voormalig gebruik in 1832 was reeds sprake van bebouwing op de locatie. Op het erf stonden destijds een 

boerderij, een grote schuur, twee kleine bijgebouwen en twee grote gebouwen. In de loop 

van de tijd hebben diverse veranderingen plaatsgevonden. In 2017 is de bebouwing, 

welke dateerde uit 1935, gesloopt.  

toekomstig gebruik wonen met tuin 

dempingen, ophogingen, 

bijmengingen met puin 

over het gehele terrein zijn tijdens eerder uitgevoerd verkennend asbestonderzoek sporen 

tot sterke bijmengingen met puin waargenomen. Verder was plaatselijk een volledige 

baksteenlaag aanwezig (traject 0,4 – 0,7 m-mv).  

bodembedreigende activiteiten 

en calamiteiten 

volgens informatie op Bodemloket zou op de locatie een baksteenfabriek aanwezig zijn 

geweest (periode 1898 – onbekend). Daarnaast zou een ondergrondse dieseltank 

aanwezig zijn geweest. Meer informatie hierover is niet bekend bij de gemeente 

Valkenswaard en Tritium Advies. 

kabels en leidingen geen bekend 

terreinsituatie  

bebouwing geen 

verhardingen braakliggend 

omgeving  

gebruik belendende percelen kinderopvang, sportterrein/speeltuin, openbare weg, agrarisch 

 

 

2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek 
 

Op de onderzoekslocatie zijn eerder de in de navolgende tabel vermelde bodemonderzoeken 

uitgevoerd en overige documenten en rapporten opgesteld.  

 

Tabel 2.3: eerder uitgevoerd onderzoek en overige documenten. 

onderzoek locatienaam opgesteld door datum kenmerk 

1. Asbestinventarisatie Hoppenbrouwers 19-21 

 

AA & C Nederland 22-05-2017 17-8926.A3 

2. Visuele Inspectie na asbestverwijdering RPS analyse bv 02-10-2017 17-191456_01 

3. Verkennend asbestonderzoek Tritium Advies 23-11-2017 1710/088/BD-01 

 

Uit de documenten in de voornoemde tabel blijkt het volgende. 

 

Ad 1 

De asbestinventarisatie is uitgevoerd vóór de sloop van de bebouwing. In de te slopen opstallen 

waren de volgende asbesthoudende materialen aanwezig: buismateriaal, vinylzeil, golfplaat, 

kunststeen (dakleien) en plaatmateriaal. Verder lagen op het maaiveld plaatselijk restanten zwaar 

beschadigde daklei. Geadviseerd werd om de asbestbronnen door een deskundig bedrijf te laten 
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verwijderen en de restanten daklei spoedig te saneren. 

 

Ad 2 

Na de sloop is een visuele inspectie van het maaiveld ter plaatse van de voormalige bebouwing 

uitgevoerd. In het inspectiegebied dat direct tegen het hekwerk van de kinderopvang ligt was nog 

asbesthoudend buismateriaal aanwezig (15-30% chrysotiel). De gemeente Valkenswaard heeft 

vervolgens geadviseerd om een verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707 te laten 

uitvoeren. 

 

Ad 3. 

Aanleiding voor het onderzoek was het aantreffen van asbestverdacht materiaal op of in de grond 

na afloop van sloopwerkzaamheden op de locatie. Doel van het onderzoek was het vaststellen of de 

locatie verdacht is op het voorkomen van een verontreiniging met asbest. Over het gehele terrein 

zijn bijmengingen met puin aangetroffen in de bodem. Plaatselijk was een volledige baksteenlaag 

aanwezig. Ter plaatse van twee inspectiegaten is asbesthoudend golfplaatmateriaal (fractie > 20 

mm) aangetroffen. Het materiaal bevatte 10-15% hechtgebonden chrysotiel (serpentijnasbest). In 

de grondfractie (<20 mm) is analytisch geen asbest aangetoond. De indicatief gewogen 

asbestconcentratie in de grond is berekend op 366 mg/kg d.s. Geadviseerd werd om een nader 

asbestonderzoek uit te voeren om de formele asbestconcentratie in de grond vast te stellen. Dit 

nader asbestonderzoek kon beperkt blijven tot de voormalige oprit (circa 135 m2), omdat alleen 

daar asbest werd aangetoond. 

 

 

2.3 Bodemopbouw 
 

Tabel 2.4: bodemopbouw en geohydrologie. 

bodemopbouw  

maaiveldhoogte  23,5 m+NAP 

deklaag dikte 9,5 m 

samenstelling zand, zeer fijn tot zeer grof, lokaal kleiig, 

grindig of humeus 

doorlatendheid matig 

1e watervoerende pakket dikte 31,5 m 

samenstelling zand, matig fijn tot uiterst grof, lokaal 

grindig 

doorlatendheid goed 

geohydrologie   

freatisch grondwater stijghoogte 21,5 m+NAP  

stromingsrichting noordwestelijk 

1e watervoerende pakket onbekend noordelijk 

waterhuishouding    

oppervlaktewater niet-aanwezig 

grondwaterbeschermingsbied de locatie is niet gelegen in de grondwaterbeschermingsgebied 

grondwateronttrekking op de onderzoekslocatie vindt geen grondwateronttrekking plaats. Van 

de omgeving zijn geen gegevens bekend 

 

 

2.4 Bodemkwaliteitskaart 
 

Tabel 2.5: regionale bodemkwaliteit. 
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bodemkwaliteitskaart  

kaart vastgesteld ja, per december 2013 

gemeente Valkenswaard 

geldig tot december 2018 

bodemkwaliteitszone overstromingsgebied Dommel 

kwaliteit bovengrond (0 - 0,5 m-mv) niet ingedeeld (cadmium > Industrie) 

kwaliteit ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv) 

 

 

2.5 Conclusies vooronderzoek 
 

Vanwege het voormalige gebruik van de locatie als agrarisch erf en de sloopactiviteiten wordt de 

gehele locatie als “verdacht” beschouwd op de aanwezigheid van verontreinigingen met zware 

metalen, PAK, PCB en minerale olie. 

 

Daarnaast wordt de voormalige oprit op het westelijke terreindeel (circa 135 m2) als verdacht 

beschouwd op de aanwezigheid van een verontreiniging met asbest. Hier dient de formele 

asbestconcentratie te worden bepaald. 
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3. Verkennend bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 

Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740+A1 (april 2016). De te 

volgen strategie is weergegeven in de navolgende tabel.   

 

Tabel 3.1: strategie verkennend bodemonderzoek. 

strategie 1) boorwerk asfalt- of  chemische analyses2) 

 (diepte in m-mv) betonboringen  

 boringen peilbuizen  grond grondwater 

VED-HE-NL 11 x (0,5) 1 - 4 x NEN-g3) 1 x NEN-gw 

 2 x (2,0)     

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring strategie: 

 VED-HE-NL : onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen 

verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig. 

2) verklaring analyses: 

 NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en 

minerale olie); 

 NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen en naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie). 

3) voor het onderzoeken van de onverdachte ondergrond is een extra analyse opgenomen. 

 

De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De grond- en 

grondwatermonsters worden conform AS3000 voorbewerkt. 

 

3.2 Uitvoering 
 

Voor zover van toepassing op dit onderzoek, zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd volgens: 

NEN 5706:2003 (juli 2003) : zintuiglijke waarnemingen 

NPR 5741:2015 : keuze en toepassing van boorsystemen 

NEN 5742:2001 (september 2001) : bemonstering grond en sediment 

NEN 5743:2001 (september 2001) : bemonstering grond en sediment (vluchtige verbindingen) 

NEN 5744:2011 (maart 2011) en  

NEN 5744/A1 (april 2013) 

: bemonstering grondwater 

NEN 5766:2003 (augustus 2003) : plaatsing van peilbuizen 

 

Eventuele afwijkingen op deze normen zijn weergeven in dit hoofdstuk. 

 

 

3.2.1 Terreinverkenning 
 

Voorafgaand aan het veldwerk is een terreinverkenning uitgevoerd. Hierbij is gecontroleerd of de 

gegevens in hoofdstuk 2 van dit rapport overeenkomen met de situatie in het veld. De resultaten 

van de terreinverkenning hebben geen aanleiding gegeven om de onderzoeksstrategie aan te 

passen.  
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3.2.2 Plaatsen boringen en peilbuizen 
 

De plaats van de boringen is weergegeven in bijlage 2. Tijdens het plaatsen van de boringen is op 

het maaiveld 1 stuk asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Het plaatmateriaal is bemonsterd 

en voor analyse aangeboden aan het laboratorium. Verder deden zich geen belemmeringen of 

bijzonderheden voor.  

 

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn de in de 

navolgende tabel weergegeven afwijkingen waargenomen die duiden op een mogelijke 

bodemverontreiniging. Voor de bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4. 

 

Tabel 3.2: waargenomen afwijkingen. 

boring traject 

(m-mv) 

zintuiglijke afwijking einddiepte 

(m-mv) 

01 0,00 – 0,70 zwak puinhoudend 3,50 

02 0,00 – 0,30 sterk puinhoudend 2,00 

0,30 – 0,80 sporen puin 

09 0,00 – 0,50 sterk puinhoudend 1,00 

11 0,00 – 0,20 sporen puin 0,70 

12 0,00 – 0,50 sporen puin 1,00 

13 0,00 – 0,50 sporen puin 1,00 

 

 

3.2.3 Bemonstering grondwater 
 

Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld de zuurgraad (pH), de troebelheid en de 

elektrische geleidbaarheid (Ec) van het grondwater bepaald. De meetresultaten zijn weergegeven 

in de navolgende tabel. De plaats van de peilbuis is weergegeven in bijlage 2. 

 

Tabel 3.3: peilbuisspecificaties. 

peilbuis datum filtertraject grondwaterstand  pH Ec troebelheid 

 bemonstering (m-mv) (m-mv) (-) (µS/cm) (ntu) 

01 7-9-2018 2,50 - 3,50 2,00 5,0 250 834 

 

Tijdens de bemonstering van het grondwater hebben zich de volgende afwijkingen op de NEN5744 

voorgedaan: 

• de troebelheid van het grondwater is groter dan 10 ntu. Hierdoor kunnen concentraties van 

organische parameters hoger uitvallen. 

 

Bij de interpretatie van de analyseresultaten van het grondwater is met de afwijking rekening 

gehouden. 

 

 

3.2.4 Analyses 
 

De grond- en grondwatermonsters en het plaatmateriaal zijn volgens de navolgende tabellen 

geanalyseerd. 
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Tabel 3.4: geanalyseerde monsters (grond). 

monster- traject deelmonsters chemische toelichting 

code (m-mv) 1)  analyses 2)  

MM01 0,00 - 0,50 02 (0,00 - 0,30), 09 (0,00 - 0,50) NEN-g sterk puinhoudende grond 

MM02 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50), 11 (0,00 - 0,20), 

12 (0,00 - 0,50), 13 (0,00 - 0,50) 

NEN-g sporen tot zwak puinhoudende grond 

MM03 0,00 - 0,50 03 (0,00 - 0,50), 05 (0,00 - 0,50), 

07 (0,00 - 0,50), 14 (0,00 - 0,50) 

NEN-g zintuiglijk schone bovengrond 

MM04 0,50 - 1,00 01 (0,70 - 1,00), 03 (0,50 - 1,00), 

09 (0,50 - 1,00), 12 (0,50 - 0,70), 

13 (0,50 - 1,00) 

NEN-g zintuiglijk schone ondergrond 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) het aangegeven traject betreft de minimale en maximale diepte van de deelmonsters in het betreffende mengmonster; 

2) verklaring analyses: 

 NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en  

minerale olie). 

 

Tabel 3.5: geanalyseerde monsters (grondwater). 

monster- peilbuis- filtertraject chemische motivatie 

code nummer (m-mv) analyses 1)  

01-1-1 01 2,50-3,50 NEN-gw onderzoek grondwater 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses: 

 NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en 

naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie). 

 

Tabel 3.6: geanalyseerde asbestverdachte monsters. 

monstercode vindplaats traject (m-mv) analyses1) motivatie 

AV01-1 maaiveld - asb-m asbestverdacht plaatmateriaal, 1 stuk, 164 gram 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses: 

 asb-m : asbest in materiaal(verzamelmonster). 

 

 

3.3 Analyseresultaten 
 

3.3.1 Toetsingskader  
 

Wet bodembescherming (Wbb) 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel 

'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire 

bodemsanering (Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013).  

 

Bij onderhavig onderzoek zijn het organische stof- en lutumgehalte analytisch bepaald en 

weergegeven op het analysecertificaat. Met behulp van de bodemtypecorrectieformules uit de 

Regeling bodemkwaliteit zijn de meetwaarden van de grond omgerekend naar waarden voor 

standaardbodem (met een lutum percentage van 25 % en een organische stof percentage van  

10 %). Voor de grond en het grondwater worden respectievelijk de achtergrondwaarde en de 

streefwaarde beschouwd als het niveau waaronder sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De 

interventiewaarde betreft het niveau waarboven voor zowel de grond als het grondwater sprake 

kan zijn van risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Een sanering van de bodem kan dan 

noodzakelijk zijn.  
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In voorliggende rapportage wordt als criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek de 

tussenwaarde gehanteerd. De tussenwaarde voor grond betreft het gemiddelde van de 

achtergrond- en de interventiewaarde en voor het grondwater het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde.  

 

De aanduiding van de mate van verontreiniging in het rapport is weergegeven in de onderstaande 

tabel. 

 

Tabel 3.5: aanduiding mate van verontreiniging. 

aanduiding in rapport betekenis voor grond betekenis voor grondwater 

- = niet verontreinigd de toetsingswaarden worden niet 

overschreden 

de toetsingswaarden worden niet 

overschreden 

>AW of >S = licht verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

achtergrond- en tussenwaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

streef- en tussenwaarde. 

>T = matig verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde. 

>I = sterk verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde. 

 

 

3.3.2 Grond 
 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 5. De toetsingsresultaten 

zijn weergegeven in bijlage 8. Een samenvatting is weergegeven in de navolgende tabel.  

 

Tabel 3.6: samenvatting toetsingsresultaten grond. 

monster-

code 

traject 1) 

(m-mv) 

deelmonsters motivatie toetsingsresultaten Wbb 2) 

> AW > T  > I  

MM01 0,00 - 0,50 02 (0,00 - 0,30) 

09 (0,00 - 0,50) 

sterk puinhoudende grond cadmium, koper, 

lood, zink, PCB 

- - 

MM02 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 

11 (0,00 - 0,20) 

12 (0,00 - 0,50) 

13 (0,00 - 0,50) 

sporen tot zwak 

puinhoudende grond 

cadmium, kwik, 

lood, zink, PAK 

- - 

MM03 0,00 - 0,50 03 (0,00 - 0,50) 

05 (0,00 - 0,50) 

07 (0,00 - 0,50) 

14 (0,00 - 0,50) 

zintuiglijk schone 

bovengrond 

cadmium, zink - - 

MM04 0,50 - 1,00 01 (0,70 - 1,00) 

03 (0,50 - 1,00) 

09 (0,50 - 1,00) 

12 (0,50 - 0,70) 

13 (0,50 - 1,00) 

zintuiglijk schone 

ondergrond 

kwik, zink 

 

- - 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) het aangegeven traject betreft de minimale en maximale diepte van de deelmonsters in het betreffende mengmonster. 

Voor het traject per boring wordt verwezen naar het analysecertificaat; 

2) verklaring afkortingen: 

 PAK : polycyclische aromatische koolwaterstoffen; 

 PCB : polychloorbifenylen. 
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3.3.3 Grondwater 
 

De analyseresultaten van het grondwatermonster zijn weergegeven in bijlage 6. De 

toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 9. Een samenvatting is weergegeven in de 

navolgende tabel. 

 

Tabel 3.7: samenvatting toetsingsresultaten grondwater. 

peilbuis-

nummer 

filtertraject 

(m-mv) 

motivatie toetsingsresultaten Wbb 

> S  > T > I  

01 2,50 – 3,50 onderzoek grondwater barium - - 

 

Vanwege de verhoogde troebelheid van het grondwater is aan de hand van de verwachtingen 

volgens het vooronderzoek, de overige waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk en de 

overige analyseresultaten beoordeeld of de resultaten voor organische parameters in het totale 

beeld van het onderzoek passen. Dit is wel het geval, omdat er geen verhoogde concentraties aan 

organische parameters zijn gemeten. De resultaten zijn derhalve als betrouwbaar beoordeeld.  

 

 

3.3.4 Asbestverdacht materiaal 
 

De analyseresultaten van het aangetroffen asbestverdachte materiaal zijn weergegeven in bijlage 

7. Een samenvatting hiervan is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 3.8: resultaten asbestverdachte materialen. 

vindplaats traject beschrijving resultaat 

 (m-mv)   

maaiveld - plaatmateriaal, 2 stuks, 154 gram 10-15% chrysotiel, hechtgebonden 

2-5% crocidoliet, hechtgebonden 
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4. Nader asbestonderzoek 
 

4.1 Onderzoeksstrategie 
 

Het nader bodemonderzoek van de grond wordt uitgevoerd conform de NEN 5707+C2:2017 

(december 2017). 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen. Indien asbestverdachte materialen worden aangetroffen, worden deze 

bemonsterd en ter verificatie aangeboden aan het laboratorium. 

 

De voormalige oprit bestaat uit één ruimtelijke eenheid (RE). Voor het onderzoek worden 4 sleuven 

gegraven. Alle sleuven worden gegraven met een breedte van circa 0,3 meter, een lengte van circa 

2 meter en, afhankelijk van de zintuiglijk waarnemingen, een diepte van 0,5 à 1,0 meter. De 

sleuven worden gegraven met behulp van een graafmachine.  

 

De te volgen strategie is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 4.1: strategie nader asbestonderzoek. 

deellocatie sleuven omschrijving laag diepte laag analyses1) 

  (m-mv)  

voormalige oprit 135 m2 4 sleuven bovengrond 0,0 - 0,5 4 x asb-g, 4 x asb-m 

ondergrond 0,5 – 1,0 1 x asb-g 

opmerking bij de tabel. 

1) verklaring analyses:  

asb-g : asbest in grond; 

asb-m : asbest in materiaal (verzamelmonster). 

  

4.2 Uitvoering 
 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens NEN5707+C2:2017. Eventuele afwijkingen op deze 

normen zijn weergeven in dit hoofdstuk. 

 

4.2.1 Terreinverkenning 
 

Voorafgaand aan het veldwerk is een terreinverkenning uitgevoerd. Hierbij is gecontroleerd of de 

gegevens in hoofdstuk 2 van dit rapport overeenkomen met de situatie in het veld. De resultaten 

van de terreinverkenning hebben geen aanleiding gegeven om de onderzoeksstrategie aan te 

passen.  

 

4.2.2 Maaiveldinspectie 
 

De maaiveldinspectie is uitgevoerd op 31 augustus 2018 door de heer V. Loderus. Het maaiveld 

van de locatie was bedekt met vegetatie (lang gras en struiken). Vanwege de toestand van het 

maaiveld wordt de efficiëntie van de maaiveldinspectie geschat op 70 - 90 %. De situatie van het 

maaiveld is op tekening weergegeven in bijlage 2. 

 

Tijdens de maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld.  
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4.2.3 Veldwerk 
 

De plaats van de sleuven is weergegeven in bijlage 2. Tijdens de uitvoering van het veldwerk 

deden zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor. 

 

De bij de werkzaamheden vrijkomende grond en overige materialen zijn in het veld zintuiglijk 

beoordeeld. Hierbij zijn de in de navolgende tabel weergegeven afwijkingen waargenomen die 

duiden op een mogelijke bodemverontreiniging met asbest. Voor de bodemopbouw wordt verwezen 

naar de profielbeschrijvingen in bijlage 4. 

 

Tabel 4.2: waargenomen afwijkingen. 

sleuf traject 

(m-mv) 

asbestverdacht materiaal 

1) 

overige afwijkingen einddiepte 

(m-mv) 

SL01 0,00 – 0,50 ja, 2 stuks, 32 gram sterk puinhoudend, zwak baksteenhoudend, sporen glas 1,00 

SL02 0,00 – 0,50 ja, 1 stuk, 15 gram uiterst puinhoudend, uiterst baksteenhoudend, sterk 

glashoudend 

1,00 

SL03 0,00 – 0,50 ja, 35 stuks, 490 gram uiterst puinhoudend, uiterst baksteenhoudend, sterk 

glashoudend 

1,00 

SL04 0,00 – 0,50 nee uiterst puinhoudend, uiterst baksteenhoudend, sterk 

glashoudend 

1,00 

Opmerking bij de tabel: 

1) Vermeld is het gewicht van de aangetroffen materialen zoals gemeten in het veld. De gewogen materialen zijn niet 

gedroogd, waardoor de vermelde gewichten kunnen afwijken van de analysecertificaten. 

 

4.2.4 Analyses 
 

De monsters zijn volgens de navolgende tabel geanalyseerd. 

 

Tabel 4.3: geanalyseerde monsters. 

vindplaats of 

sleuf 

monster- 

code 

traject 

(m-mv) 1) 

analyses 1) toelichting 

SL01 

 

SL01-1 0,00 – 0,50 asb-g sterk puinhoudende grond 

SL01-2 0,00 – 0,50 asb-m asbestverdacht materiaal, 2 stuks 

SL02 SL02-1 0,00 – 0,50 asb-g uiterst puinhoudende grond 

SL02-2 0,00 – 0,50 asb-m asbestverdacht materiaal, 1stuk 

SL03 SL03-1 0,00 – 0,50 asb-g uiterst puinhoudende grond 

SL03-2 0,00 – 0,50 asb-m asbestverdacht materiaal, 35 stuks 

SL04 SL04-1 0,00 – 0,50 asb-g uiterst puinhoudende grond 

SL01 t/m SL04 MMasb01-1 0,50 – 1,00 asb-g zintuiglijk schone ondergrond 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses: 

 asb-m : asbest in materiaal(verzamelmonster); 

 asb-g : asbest in grond NEN 5898. 
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4.3 Analyseresultaten 
 

4.3.1 Toetsingskader  
 

Wet bodembescherming (Wbb) 

De analyseresultaten zijn vergeleken met de toetsingstabel 'Streefwaarden grondwater en 

interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire bodemsanering (Nederlandse 

Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). De interventiewaarde voor asbest is vastgesteld op 100 

mg/kg d.s. gewogen asbest. Voor de toetsing wordt de concentratie serpentijnasbest vermeerderd 

met tienmaal de concentratie amfiboolasbest. De te toetsen concentratie wordt berekend uit de 

som van de gewogen concentratie aan asbest in asbesthoudend materiaal (fractie >20 mm) en de 

gewogen concentratie aan asbest in de grond (fractie < 20 mm).  

 

 

4.3.2 Analyseresultaten 
 

De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. De omrekening van de analyseresultaten van 

het asbesthoudende materiaal naar een concentratie in de bodem is weergegeven in bijlage 6. Een 

samenvatting is weergegeven in navolgende tabel.  

 

Tabel 4.4: analyseresultaten. 

vindplaats 

sleuf 

monster- 

code 

traject 

(m-mv) 1) 

 

monster- 

type 

 

omschrijving percen- 

tage 

(%) 

soort 

asbest 3) 

hecht-

gebonden? 

(j/n) 

SL01 SL01-1 0,00 – 0,50 g geen asbest aangetoond n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

SL01-2 0,00 – 0,50 m geen asbest aangetoond n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

SL02 SL02-1 0,00 – 0,50 g geen asbest aangetoond n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

SL02-2 0,00 – 0,50 m golfplaat 10-15 chrysotiel j 

SL03 SL03-1 0,00 – 0,50 g plaatmateriaal 2-5 

10-15 

chrysotiel j 

losse bundels 60-100 chrysotiel n 

SL03-2 0,00 – 0,50 m golfplaat 10-15 chrysotiel j 

plaatmateriaal 2-5 chrysotiel j 

golfplaat 30-60 chrysotiel n 

SL04 SL04-1 0,00 – 0,50 g plaatmateriaal 10-15 chrysotiel j 

SL01 t/m SL04 MMasb01-1 0,50 – 1,00 g geen asbest aangetoond n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) in geval er sprake is van een monster dat samengesteld is uit deelmonsters, betreft het aangegeven traject de 

minimale en maximale diepte van de deelmonsters in het betreffende mengmonster. Voor het traject per deelmonster 

wordt verwezen naar het analysecertificaat; 

2) verklaring monstertype: 

 m : asbest in materiaal (fractie > 20 mm); 

 g : asbest in grond (fractie < 20 mm); 

3) soorten asbest:   

 • chrysotiel (wit asbest); : serpentijnasbest; 

 • amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), tremoliet (grijs 

asbest), actinoliet (groen asbest) of anthofyliet (geel asbest) 

: amfiboolasbest. 
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Tabel 4.5: berekening gewogen concentratie. 

sleuf monster- 

code 

traject 

(m-mv) 1) 

 

omschrijving concentratie asbest (mg/kg d.s.) 

fractie  

< 20 mm 1) 

fractie  

> 20 mm 2) 

totaal 

gewogen 3) 

SL01 SL01-1 en SL01-2 0,00 – 0,50 sterk puinhoudende grond en 

asbestverdacht materiaal 

< 1,0 n.a. < 1,0 

SL02 SL02-1 en SL02-2 0,00 – 0,50 uiterst puinhoudende grond en 

asbestverdacht materiaal 

< 1,0 2 2 

SL03 SL03-1 en SL03-2 0,00 – 0,50 uiterst puinhoudende grond en 

asbestverdacht materiaal 

2964) 88 384 

SL04 SL04-1 0,00 – 0,50 uiterst puinhoudende grond 11,74) n.a. 11,7 

SL01 t/m 

SL04 

MMasb01-1 0,50 – 1,00 zintuiglijk schone ondergrond < 1,0 n.a. < 1,0 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) concentratie asbest berekend uit de concentratie in het materiaal en het bemonsterde bodemvolume; 

2) concentraties asbest volgens het analysecertificaat voor grond of puin; 

3) deze concentratie is bepaald op basis van een verkennend onderzoek en betreft derhalve een indicatieve waarde. 

4) dit gehalte is gecorrigeerd voor het percentage van het niet bemonsterde deel van de grove fractie (> 20 mm) 

n.a.: niet aangetoond 

 

Respirabele vezels 

 

Naar aanleiding van de analyseresultaten van de puinhoudende grond uit sleuf SL03 is het aantal 

respirabele vezels bepaald. De analyseresultaten zijn weergeven in bijlage 7. Een samenvatting 

van de resultaten is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 4.6: resultaten analyses respirabele vezels (mg/kg d.s.). 

monster- sleuf traject motivatie concentratie respirabele  

code  (m-mv)  vezels (mg/kg d.s.) 

SL03-1 SL03 0,00 - 0,50 asbestverdachte vezels in analysemonster SL03-1 < 1,5 
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5. Verontreinigingssituatie 
 

Bij het op de locatie uitgevoerde verkennend asbestbodemonderzoek [3] is ter plaatse van 

inspectiegat AG12 een (indicatieve) gewogen asbestconcentratie in de grond van 366 mg/kg d.s 

aangetoond.. Door middel van de uitvoering van onderhavig nader onderzoek is vastgesteld dat 

sprake is van een verontreiniging met asbest. De aard en omvang van dezeverontreiniging zijn 

door middel van dit onderzoek afdoende vastgesteld.  

 

Met betrekking tot de verontreinigingssituatie zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 

• bijlage 11 : verontreinigingssituatie en omvang grondverontreiniging. 

 

In de grond zijn bijmengingen waargenomen met puin, baksteen en glas. Het aangetroffen asbest 

bevindt zich in deze laag. Op grond van de zintuiglijke waarnemingen, de analyseresultaten en de 

resultaten van het eerder uitgevoerde verkennend asbestonderzoek [3] zijn de aard en omvang 

van de verontreiniging afgeleid, zoals weergegeven in de navolgende tabel.  

 

Omdat op de locatie meer dan 100 mg/kg d.s. asbest is aangetoond, is er sprake van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Binnen de onderzoekslocatie is sprake van een 

heterogeen verdeelde verontreiniging. Derhalve moet conform de NEN 5707 uitgegaan worden van 

het maximale gehalte aan asbest. De gehele onderzoekslocatie dient derhalve als heterogeen 

verontreinigd met asbest te worden beschouwd. 

 

Tabel 5.1: overzicht verontreiniging. 

aard  omvang 

in de  soort(en) hechtgebonden chrysotiel 

(golfplaat, plaatmateriaal), 

niet-hechtgebonden 

chrysotiel (losse bundels, 

golfplaat) 

oppervlak 135 m2 

grond  bovengrens 0 m-mv 

  ondergrens 0,5 m-mv 

 gemiddelde concentratie n.v.t. gemiddelde dikte 0,5 m 

 maximale concentratie 384 mg/kg d.s. omvang 68 m3 

 

5.1 Oorzaak en gevalsdefinitie 
 

Voor de onderhavige onderzoekslocatie is de oorzaak van de bodemverontreiniging niet bekend. Er 

is echter geen aanleiding om te veronderstellen dat de verontreiniging na 1 juli 1993 is ontstaan. 

 

5.2 Risicobeoordeling 
 

In de Circulaire bodemsanering (1 juli 2013) is het criterium uitgewerkt waarmee wordt 

vastgesteld of een spoedige sanering van een bodemverontreiniging noodzakelijk is. Voor asbest is 

het criterium alleen van toepassing op verontreinigingen die voor 1 juli 1993 zijn ontstaan. Als een 

geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is er sprake van een potentieel risico dat 

aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren. Voor deze gevallen moet bepaald of er 

sprake is van onaanvaardbare risico’s bij het huidige of toekomstig gebruik zodat er spoedig moet 

worden gesaneerd. Of er sprake is van onaanvaardbare risico’s wordt bepaald volgens het 
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“Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest” (bijlage 3 van de Circulaire 

bodemsanering). Het protocol bestaat uit 3 stappen: 

• stap 1 : vaststellen geval van ernstige verontreiniging; 

• stap 2 : standaard risicobeoordeling; 

• stap 3 : locatiespecifieke risicobeoordeling. 

 

De criteria voor de toetsing of er sprake is van onaanvaardbare risico’s en resultaat van de 

risicobeoordeling zijn weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 5.2: risicobeoordeling asbestverontreiniging. 

onderdeel antwoord motivatie 

Stap 1: vaststellen geval van ernstige verontreiniging   

1.1 Gehalte asbest in de bodem groter dan 100 mg/kg d.s. 

en de zorgplicht is niet van toepassing? 

ja zie tabel 4.5 in paragraaf 4.3.2 

Stap 2: standaard risicobeoordeling   

2.1 Contact mogelijk met de asbestverontreiniging 

(afdekking, vegetatie, actuele contactzone) 

ja de verontreiniging bevindt zich in de 

bovenste 0,5 m en de locatie ligt braak 

2.2 Concentratie hechtgebonden asbest >1000 mg/kg d.s.? nee zie tabel 4.5 in paragraaf 4.3.2 

2.3 Concentratie niet-hechtgebonden asbest 

>100 mg/kg d.s.? 

nee zie tabel 4.5 in paragraaf 4.3.2 

Stap 3: locatiespecifieke risicobeoordeling   

3.1 Concentratie respirabele asbestvezels contactzone 

> 10 mg/kg d.s.? 

nee zie tabel 4.6 in paragraaf 4.3.2 

 

Uit de beoordeling blijkt dat er geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. Dit betekent dat geen 

tijdstip voor de start van de sanering wordt vastgesteld. 
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6. Conclusie en aanbevelingen 
 

Uit de resultaten van de onderzoeken blijkt het volgende. 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Zintuiglijk zijn in de bovengrond plaatselijk sporen tot sterke bijmengingen aangetroffen met 

puindeeltjes. Verder is op het maaiveld 1 stuk asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het betrof 

plaatmateriaal dat bestond uit hechtgebonden chrysotiel en crocidoliet. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond lichte verontreinigen zijn aangetoond met cadmium, 

koper, kwik, lood, zink, PAK en PCB. Het grondwater blijkt licht verontreinigd te zijn met barium. 

 

De aangetoonde lichte verontreinigingen met zware metalen, PAK en PCB in de grond en met 

barium in het grondwater zijn in overeenstemming met de hypothese dat de onderzoekslocatie 

verdacht is. De aangetroffen gehaltes zijn echter dermate laag, dat nader onderzoek hiernaar niet 

noodzakelijk wordt geacht. 

 

Tijdens het eerder uitgevoerde verkennend asbestonderzoek is al vastgesteld dat de grond, met 

uitzondering van de grond in de noordwesthoek van het perceel, niet verontreinigd is met asbest. 

 

Nader asbestonderzoek 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de aard en omvang van de verontreiniging met 

asbest afdoende is vastgesteld. 

 

In de puin-, baksteen- en glashoudende grond is een gewogen asbestconcentratie van 384 mg/kg 

d.s. aangetoond. Het aangetroffen materiaal betreft hechtgebonden chrysotiel (golfplaat en 

plaatmateriaal) en niet-hechtgebonden chrysotiel (losse bundels en golfplaat). Er zijn geen 

respirabele vezels aangetoond in de grond. 

 

Omdat binnen de onderzoekslocatie sprake is van een heterogeen verdeelde verontreiniging, moet 

conform de NEN 5707 uitgegaan worden van het maximale gehalte aan asbest. De gehele 

onderzoekslocatie (135 m2) dient derhalve als heterogeen verontreinigd met asbest te worden 

beschouwd. De dikte van de met asbest verontreinigde bodemlaag bedraagt 0,5 meter. In de 

grond direct onder de puin-, baksteen- en glashoudende grond is zowel zintuiglijk als analytisch 

geen asbest aangetoond. 

 

De totale omvang van de met asbest verontreinigde grond wordt geraamd op 68 m³. Er is geen 

reden om aan te nemen dat de verontreiniging na 1 juli 1993 is ontstaan. 

 

Uit de beoordeling blijkt dat er geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. Dit betekent dat door 

het bevoegde gezag Wet bodembescherming geen tijdstip voor de start van de sanering wordt 

vastgesteld. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten van het verkennend bodemonderzoek leveren geen beperkingen op ten 

aanzien van het voorgenomen gebruik en vormen naar mening van Tritium Advies geen 

belemmering voor de voorgenomen verkoop van de locatie. Opgemerkt wordt dat er bij de 

transactie van de locatie wel rekening mee dient te worden gehouden dat er sprake is van een 
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asbestverontreiniging op een gedeelte van de locatie. Dit betreft de voormalige oprit met een 

oppervlakte van 135 m2 in de noordwesthoek van het perceel. Deze asbestverontreiniging kan 

bijvoorbeeld een belemmering vormen voor een toekomstige aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor bouwen op dat gedeelte van de locatie. Indien de wens zich voordoet 

om de verontreiniging in de toekomst te saneren, dient voorafgaand een saneringsplan te worden 

opgesteld of een BUS-melding te worden verricht. Dit dient ter goedkeuring te worden voorgelegd 

aan het bevoegd gezag, in dezen de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De verontreiniging dient 

onder milieukundige begeleiding te worden gesaneerd. Tot die tijd mag de verontreinigde grond 

niet bewerkt worden. Indien er toch (graaf)werkzaamheden ter plaatse van de verontreiniging 

worden uitgevoerd, dient dit te worden gemeld bij het bevoegd gezag. 

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 

afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.  

 

Indien meer dan 50 m3 verontreinigde grond wordt ontgraven of meer dan 1.000 m3 verontreinigd 

grondwater wordt onttrokken, voor zover redelijkerwijs aangenomen kan worden dat er geen 

sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, geldt hiervoor in het kader van artikel 28 van 

de Wet bodembescherming een meldingsplicht bij het bevoegde gezag. Hierop zijn uitgezonderd de 

situaties zoals beschreven in het Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering. 
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Bijlage 1 
 

Regionale ligging en kadastrale gegevens 
 

 

Bijgevoegd zijn: 

 

   aantal pagina's 

1 topografische kaart   1 

2 kadastrale kaart   1 

3 kadastraal bericht   2 



Omgevingskaart Klantreferentie: 1808012BD

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VALKENSWAARD E 3353

CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 1808012BD

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 september 2018
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

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.

VALKENSWAARD
E
3353

0 m 5 m 25 m

Hoppenbrouwers

3353

3367

3509

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VKW00&sectie=E&perceelnummer=3353&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VKW00&sectie=E&perceelnummer=3367&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VKW00&sectie=E&perceelnummer=3509&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


BETREFT

Valkenswaard E 3353
UW REFERENTIE

1808012BD
GELEVERD OP

13-09-2018 - 09:12
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11012207290
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

12-09-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-09-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Valkenswaard E 3353
Kadastrale objectidentificatie : 045750335370000

Locatie HOPPENBROUWERS 19
5552 SB  VALKENSWAARD

Kadastrale grootte 2.230 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 159193 - 374187
Omschrijving Wonen (agrarisch)

Erf - Tuin

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening

Beschermd monument, Gemeentewet

Betrokken gemeente Valkenswaard
Afkomstig uit stuk GG-BS120821-123

Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 21-08-2012

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 7/8

Afkomstig uit stuk Hyp4 6380/32 Eindhoven
Naam gerechtigde Mevrouw Ida Bartholomeus

Adres van de Venstraat 15
5555 KL  VALKENSWAARD

Postadres Min. Aalbersestraat 10
5554 RH  VALKENSWAARD

Geboren 14-05-1899 te EERSEL
Overleden 21-01-1997

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.45750335370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6380_32_EHV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.81333986


BETREFT

Valkenswaard E 3353
UW REFERENTIE

1808012BD
GELEVERD OP

13-09-2018 - 09:12
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11012207290
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

12-09-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-09-2018
BLAD

2 van 2

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/8

Afkomstig uit stukken Hyp4 6380/32 Eindhoven

Hyp4 40129/180 Eindhoven Ingeschreven op 31-12-2003
Naam gerechtigde Mevrouw Hyacintha Antonia Maria Feijen

Adres Min. Aalbersestraat 10
5554 RH  VALKENSWAARD

Geboren 24-01-1940
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te LEENDE

Burgerlijke staat Zie akte

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 het Klantcontactcenter.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6380_32_EHV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_40129_180_EHV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.81697056
https://www.kadaster.nl/contact


 

documentkenmerk: 1808012BD-01, versie 2   

 

 

Bijlage 2 
 

Situatietekening 
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Bijlage 3 
 

Veldwerkverslag 
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Kwalibo 

 

Op de veldwerkzaamheden van dit onderzoek is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Onder 

de naam Kwalibo regelt het Besluit de kwaliteitsborging in het bodembeheer. In het 

veldwerkverslag is expliciet vermeld welke werkzaamheden onder Kwalibo zijn uitgevoerd. 

Onderdelen zonder vermelding over Kwalibo, zijn niet onder Kwalibo uitgevoerd. Eventuele 

afwijkingen en bijzonderheden worden in het veldwerkverslag beschreven. De invloed van 

deze afwijkingen en bijzonderheden op de betrouwbaarheid van de resultaten wordt hieronder 

beschreven. 

 

Afwijkingen en bijzonderheden. 

afwijking omschrijving gevolgen voor de betrouwbaarheid 

geen - - 
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Bijlage 4 
 

Profielbeschrijvingen 



Projectcode: 1808012BD

Projectnaam: Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard

opdrachtgever: Dhr. J. van Hoof

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: 01

X (RD): 159196,14

Y (RD): 374192,68

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

braak0

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

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Zuigerboor

350

Boring: 02

X (RD): 159213,48

Y (RD): 374218,71

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, donkerbruin, 
Edelmanboor80

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
witbeige, Edelmanboor

200

Boring: 03

X (RD): 159187,23

Y (RD): 374168,85

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

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

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
roesthoudend, oranjebeige, 
Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
witbeige, Edelmanboor

200

Boring: 04

X (RD): 159194,29

Y (RD): 374170,39

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

1

braak0

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

50

Boring: 05

X (RD): 159213,35

Y (RD): 374179,08

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 06

X (RD): 159202,21

Y (RD): 374178,89

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

1

braak0

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

50



Projectcode: 1808012BD

Projectnaam: Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard

opdrachtgever: Dhr. J. van Hoof

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: 07

X (RD): 159183,96

Y (RD): 374178,14

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

1

braak0

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

50

Boring: 08

X (RD): 159177,56

Y (RD): 374186,68

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

1

braak0

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

50

Boring: 09

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

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

100

Boring: 10

X (RD): 159213,37

Y (RD): 374202,07

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

1

braak0

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

50

Boring: 11

X (RD): 159196,39

Y (RD): 374198,65

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, donkerbruin, 
Edelmanboor

20

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

70

Boring: 12

X (RD): 159192,62

Y (RD): 374207,89

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
witbeige, Edelmanboor100

Boring: 13

X (RD): 159178,76

Y (RD): 374204,04

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

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

100

Boring: 14

X (RD): 159169,83

Y (RD): 374196,02

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

1

braak0

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

50



Projectcode: 1808012BD

Projectnaam: Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard

opdrachtgever: Dhr. J. van Hoof

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: AV01

X (RD): 159209,91

Y (RD): 374196,26

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0 1
0

Boring: SL01

X (RD): 159162,80

Y (RD): 374195,41

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

100

1 2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
sterk puinhoudend, sporen glas, 
donkerbruin, Graafmachine, 2av 
32gram 10%^20mm sl01

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruinbeige, Graafmachine, 
geen av  mm01

100

Boring: SL02

X (RD): 159165,32

Y (RD): 374191,86

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

100

1 2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
uiterst puinhoudend, sterk 
glashoudend, donkerbruin, 
Graafmachine, 1av 15gram 
5%^20mm sl02

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Graafmachine, geen av  mm01100

Boring: SL03

X (RD): 159167,61

Y (RD): 374188,17

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

100

1 2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
uiterst puinhoudend, sterk 
glashoudend, donkerbruin, 
Graafmachine, 35av 490gram 
20%^20mm sl03

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Graafmachine, 
geen av  mm01100

Boring: SL04

X (RD): 159169,67

Y (RD): 374185,95

Datum: 31-08-2018

Boormeester: Victor Loderus

0

50

100

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
uiterst puinhoudend, sterk 
glashoudend, donkerbruin, 
Graafmachine, geen av  10%^20mm 
sl04

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Graafmachine, 
geen av  mm01100



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

toelichting mate van bodemvreemde bijmengingen:
- sporen <1% (gewichtspercentage)
- zwak 1-5% (gewichtspercentage)
- matig 5-10% (gewichtspercentage)
- sterk 10-20% (gewichtspercentage)
- uiterst 20-50% (gewichtspercentage)
- volledig >50% (volumepercentage)
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Bijlage 5 
 

Analyseresultaten grond 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

06.09.2018Datum

35003866Relatienr

791117Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   791117   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1808012BD Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard

Opdrachtacceptatie 31.08.18

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
B.P.H. Dorssers
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

673248 673251 673256 673261

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Eenheid
MM01 MM02 MM03 MM04

Opdracht   791117   Bodem / Eluaat

673248

673251

673256

673261

31.08.2018

31.08.2018

31.08.2018

31.08.2018

Monstername Monsteromschrijving

MM01

MM02

MM03

MM04

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++

90,6 90,4 93,8 90,6

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,9 2,5 2,0 2,3

2,9   2,8   2,9   1,8   

++ ++ ++ ++

38 35 26 25

0,81 0,53 0,53 0,35

3,7 <3,0 <3,0 <3,0

49 19 12 13

0,07 0,11 <0,05 0,13

51 59 27 19

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5

6,3 4,3 <4,0 <4,0

140 66 70 62

<0,050 0,071 <0,050 <0,050

0,14 0,23 0,10 <0,050

0,23 0,24 0,12 <0,050

0,17 0,17 0,063 <0,050

0,098 0,12 0,054 <0,050

0,15 0,23 0,10 <0,050

0,063 0,39 0,087 <0,050

0,20 0,53 0,18 <0,050

0,17 0,21 0,085 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

1,3   2,2   0,86   0,35   

<35 46 <35 <35

<3 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x) x)

#) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

673248 673251 673256 673261

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 31.08.2018
Einde van de analyses: 06.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

MM01 MM02 MM03 MM04

Opdracht   791117   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

<3 * <3 * <3 * <3 *

<4 * <4 * <4 * <4 *

<5 * <5 * <5 * <5 *

8 * 10 * 6 * <5 *

9 * 14 * 9 * <5 *

<5 * 10 * <5 * <5 *

<5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0083 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0019 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,024 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,024 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,018 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,078   0,0049   0,0049   0,0049   
#) #) #) #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen

Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118

PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   791117   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 791117, Analysis No. 673248, created at 05.09.2018 07:17:08

Monsteromschrijving: MM01

[@ANALYNR_START=673248]
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CHROMATOGRAM for Order No. 791117, Analysis No. 673251, created at 05.09.2018 07:17:08

Monsteromschrijving: MM02

[@ANALYNR_START=673251]
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CHROMATOGRAM for Order No. 791117, Analysis No. 673256, created at 05.09.2018 05:57:37

Monsteromschrijving: MM03

[@ANALYNR_START=673256]
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CHROMATOGRAM for Order No. 791117, Analysis No. 673261, created at 05.09.2018 07:17:08

Monsteromschrijving: MM04

[@ANALYNR_START=673261]
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Bijlage 6 
 

Analyseresultaten grondwater 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

17.09.2018Datum

35003866Relatienr

792577Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   792577   Water

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1808012BD Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard

Opdrachtacceptatie 07.09.18

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
B.P.H. Dorssers
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

681251

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
01-1-1 01 (250-350)

Opdracht   792577   Water

681251 01-1-1 01 (250-350) 07.09.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

ortho-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

79

<0,20

<2,0

12

<0,05

<2,0

<2,0

5,2

<10

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

0,21   

<0,020

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

<0,20

<0,20

<0,10

<0,10

<0,20

<0,10

<0,10

<0,10

0,14   

0,21   

<0,20

#)

#)

#)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

681251

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 07.09.2018
Einde van de analyses: 14.09.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice

01-1-1 01 (250-350)

Opdracht   792577   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Tetrachlooretheen (Per)

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S

S

S

S

S

S

S

<0,10

<0,20

<0,20

<0,20

0,42   

<0,20

<50

<10 *

<10 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *
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Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen

Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   792577   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 792577, Analysis No. 681251, created at 11.09.2018 06:53:16

Monsteromschrijving: 01-1-1 01 (250-350)

[@ANALYNR_START=681251]
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Analyseresultaten asbest 



Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0197
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen
04-09-2018

Monsternummer: 18-151979

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1809-0197_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

09-09-2018
Opdrachtgever
58238499

r900006684

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
MMasb01-1 (0.5-1)

MMasb01-

Grond (14,163kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 12,572

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,062 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,085 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,054 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,200 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,588 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 11,583 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 12,572 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 88,8 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 18-151979

Rapportnummer: 1809-0197_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0197
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen

04-09-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

09-09-2018
Opdrachtgever
58238499

r900006684

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
MMasb01-1 (0.5-1)
MMasb01-
Grond (14,163kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0197
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen
04-09-2018

Monsternummer: 18-151980

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1809-0197_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

09-09-2018
Opdrachtgever
58238500

r900006680

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL01-1 (0-0.5)

SL01-1

Grond (14,069kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 12,799

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,065 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,056 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,071 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,166 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,410 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 12,032 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 12,799 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 91,0 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 18-151980

Rapportnummer: 1809-0197_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0197
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen

04-09-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

09-09-2018
Opdrachtgever
58238500

r900006680

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL01-1 (0-0.5)
SL01-1
Grond (14,069kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0197
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen
04-09-2018

Monsternummer: 18-151981

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1809-0197_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

09-09-2018
Opdrachtgever
58238501

r900006681

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL02-1 (0-0.5)

SL02-1

Grond (15,517kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 13,732

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,319 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,269 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,312 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,396 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,585 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 11,852 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 13,732 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 88,5 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 18-151981

Rapportnummer: 1809-0197_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0197
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen

04-09-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

09-09-2018
Opdrachtgever
58238501

r900006681

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL02-1 (0-0.5)
SL02-1 
Grond (15,517kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0197
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen
04-09-2018

Monsternummer: 18-151982

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1809-0197_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

10-09-2018
Opdrachtgever
58238502

r900006682

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL03-1 (0-0.5)

SL03-1

Grond (14,042kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 13,069

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 370

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,306 37,950 18 100,0 4743,7 - - 4743,7 - 4743,7
#4-8 mm 0,261 1,149 9 100,0 110,2 - - 110,2 - 110,2
#2-4 mm 0,254 0,089 27 100,0 14,6 - - 10,6 4,0 14,6
#1-2 mm 0,292 0,003 15 100,0 2,4 - - - 2,4 2,4
#0,5-1 mm 0,573 0,011 20 34,9 9,2 - - - 9,2 9,2
#< 0,5 mm 11,385 0,000 0 - LB>3 - - - - LB
#Totaal 13,069 39,202 89 4880,0 - - 4864,4 15,6 4880,0

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 373 - - 372 1,2 370
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 298 - - 298 0,76 300
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 449 - - 447 1,8 450

Droge stof 93,1 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Plaatmateriaal; Chrysotiel 2 - 5%

Losse Bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 18-151982

Rapportnummer: 1809-0197_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0197
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen

04-09-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

10-09-2018
Opdrachtgever
58238502

r900006682

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL03-1 (0-0.5)
SL03-1
Grond (14,042kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0197
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen
04-09-2018

Monsternummer: 18-151983

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1809-0197_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

09-09-2018
Opdrachtgever
58238503

r900006683

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL04-1 (0-0.5)

SL04-1

Grond (16,298kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 14,874

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 13

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,120 1,591 1 100,0 198,8 - - 198,8 - 198,8
#4-8 mm 0,166 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,216 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,401 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,697 0,000 0 28,7 - - - - - -
#< 0,5 mm 13,276 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 14,874 1,591 1 198,8 - - 198,8 - 198,8

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 13 - - 13 - 13
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 11 - - 11 - 11
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 16 - - 16 - 16

Droge stof 91,3 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 18-151983

Rapportnummer: 1809-0197_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0197
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen

04-09-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

09-09-2018
Opdrachtgever
58238503

r900006683

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL04-1 (0-0.5)
SL04-1
Grond (16,298kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1809-0201_01
Monsternummer: 18-151976 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0201
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen
04-09-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

10-09-2018
Opdrachtgever
58238504
a99900484177

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL01-2 (0-0.5)
SL01-2
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel Niet aantoonbaar
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Niet van toepassing
Aantal stukken 2
Gewicht materiaal (g) 27,5

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 0
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 0 0 0 0 0 0
Ondergrens 0 0 0 0 0 0
Bovengrens 0 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1809-0201_01
Monsternummer: 18-151977 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0201
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen
04-09-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

10-09-2018
Opdrachtgever
58238505
a99900484176

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL02-2 (0-0.5)
SL02-2
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Golfplaat
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 1
Gewicht materiaal (g) 7,88

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 990
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 990 0 0 0 0 0
Ondergrens 790 0 0 0 0 0
Bovengrens 1200 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1809-0201_01
Monsternummer: 18-151978 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0201
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen
04-09-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

10-09-2018
Opdrachtgever
58238506
a99900484175

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL03-2 (0-0.5)
SL03-2
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00 1,00 2,00
Type 1 Type 2 Type 3

###############################Chrysotiel 10 - 15 % 2 - 5 % 30 - 60 %
Amosiet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Golfplaat Plaatmateriaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed Goed Slecht
Aantal stukken 34 1 1
Gewicht materiaal (g) 467 8,71 3,75

0,00 1,00 2,00
Type 1 Type 2 Type 3

#Actinoliet (mg) 0 0 0
Amosiet (mg) 0 0 0
Anthophylliet (mg) 0 0 0
Chrysotiel (mg) 58000 300 1700
Crocidoliet (mg) 0 0 0
Tremoliet (mg) 0 0 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 60000 0 0 0 0 0
Ondergrens 48000 0 0 0 0 0
Bovengrens 73000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat

V040518_1

10-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1809-0233_01
Monsternummer: 18-151975 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-0233
1808012BD
Tritium Advies Prinsenbeek
Groenstraat 27
4841 BA Prinsenbeek
04-09-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

10-09-2018
Opdrachtgever
58238507
a99900484178

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
AV01-1 (0-0.01)
AV01-1
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet 2 - 5 %
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 2
Gewicht materiaal (g) 154

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 19000
Crocidoliet (mg) 5400
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 19000 0 5400 0 0 0
Ondergrens 15000 0 3100 0 0 0
Bovengrens 23000 0 7700 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat

V040518_1

14-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

14-09-2018
Opdrachtgever
58238671
r900006682

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard
SL03-1 (0-0,5)
SL03-1

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1809-1267
1808012BD
Tritium Advies
Gulberg 35
5674 TE Nuenen

11-09-2018

Toelichting:
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

#Totale massa monster (kg) 13,069
#Totale massa  zeeffractie (g) 11385
#Aantal vezels Serpentijn 0
#Aantal vezels Amfibool 0
#Totaal Serpentijn (mg/kg d.s.) <0,62
#Bovengrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Totaal Amfibool (mg/kg d.s.) <0,84
#Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest (mg/kg d.s.) <1,5
#Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.) --
#Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.) --
#Vezelconcentratie (Vezels/kg d.s.) --

Rapportnummer: 1809-1267_01
Monsternummer: 18-156559

Soort monster Grond

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5898, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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documentkenmerk: 1808012BD-01, versie 2   

 

 

Bijlage 8 
 

Toetsingstabellen grond 



Projectcode: 1808012BD 
 

Projectnaam Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard 

Projectcode 1808012BD 

  

 

Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wbb 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   MM01 MM02 MM03 

certificaatcode   791117 791117 791117 

boring(en)   02, 09 01, 11, 12, 13 03, 05, 07, 14 

traject (m-mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

motivatie  sterk puinhoudend sporen puin, zwak 

puinhoudend 

 

humus % ds 2,9 2,8 2,9 

lutum % ds 1,9 2,5 2,0 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN     

barium mg/kg ds  38 147 (6)  35 128 (6)  26 101 (6) 

cadmium  mg/kg ds  0,81 1,34 0,06  0,53 0,87 0,02  0,53 0,88 0,02 

kobalt mg/kg ds  3,7 13,0 -0,01  <3,0 <7,0 -0,05  <3,0 <7,4 -0,04 

koper mg/kg ds  49 98 0,39  19 38 -0,01  12 24 -0,11 

kwik mg/kg ds  0,07 0,10 -0  0,11 0,16 0  <0,05 <0,05 -0 

lood  mg/kg ds  51 79 0,06  59 91 0,09  27 42 -0,02 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  6,3 18,4 -0,26  4,3 12,0 -0,35  <4,0 <8,2 -0,41 

zink mg/kg ds 140 325 0,32  66 150 0,02  70 162 0,04 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,3 -0,01   2,2 0,02   0,86 -0,02 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,27 0,26   <0,018 -0   <0,017 -0 

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <84 -0,02  46 164 -0,01 <35 <84 -0,02 

 

  



Projectcode: 1808012BD 
 

grondmonster   MM04 

certificaatcode   791117 

boring(en)   01, 03, 09, 12, 13 

traject (m-mv)   0,50 - 1,00 

motivatie   

humus % ds 1,8 

lutum % ds 2,3 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

barium mg/kg ds  25 93 (6) 

cadmium  mg/kg ds  0,35 0,60 0 

kobalt mg/kg ds  <3,0 <7,1 -0,05 

koper mg/kg ds  13 27 -0,09 

kwik mg/kg ds  0,13 0,19 0 

lood  mg/kg ds  19 30 -0,04 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  <4,0 <8,0 -0,42 

zink mg/kg ds  62 145 0,01 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01 

   

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 

 

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

5 : Norm I ontbreekt 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 

 

Tabel 3: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 

lutum) 

   AW T WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,60 6,8 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 103 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 115 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 18 0,83 4,8 36 

lood mg/kg ds  50 290 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,5 96 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 68 39 100 100 

zink mg/kg ds  140 430 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,020 0,51 0,040 0,50 1,0 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 2595 190 500 5000 
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Bijlage 9 
 

Toetsingstabellen grondwater  



Projectcode: 1808012BD 
 

Projectnaam Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard 

Projectcode 1808012BD 
 

Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wet bodembescherming (Wbb) 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de streefwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de streefwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streefwaarde en interventiewaarde (tussenwaarde) 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grondwater (gehalten in µg/l) 

Watermonster  01-1-1 

datum bemonstering  7-9-2018 

filterdiepte (m-mv)  2,50 - 3,50 

certificaatcode  792577 

monsterconclusie  Overschrijding 

Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

METALEN   

barium µg/l  79 79  0,05 

cadmium  µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

koper µg/l  12 12  -0,05 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

lood  µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

molybdeen µg/l  <2,0 <1,4  -0,01 

nikkel µg/l  5,2 5,2  -0,16 

zink µg/l <10 <7  -0,08 

   

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

  

benzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0 

tolueen µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

styreen µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

Naftaleen µg/l  <0,020 <0,014  0 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0 

dichloormethaan µg/l  <0,20 <0,14  0 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,10 <0,07  0 

trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01 

vinylchloride µg/l  <0,20 <0,14  0,03 

1,1-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

1,3-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

dichloorpropanen (0,7 som, 

1,1+1,2+1,3-dichloorpropanen) 

µg/l  0,42   

tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,20 <0,14 (14) 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 <35  -0,03 



Projectcode: 1808012BD 
 

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 

13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden 

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 
 

 

Tabel 3: grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 

   S T I 

   

METALEN   

barium µg/l  50 338 625 

cadmium µg/l  0,4 3,2 6 

kobalt µg/l  20 60 100 

koper µg/l  15 45 75 

kwik µg/l  0,05 0,18 0,3 

lood µg/l  15 45 75 

molybdeen µg/l  5 153 300 

nikkel µg/l  15 45 75 

zink µg/l  65 433 800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2 15 30 

tolueen µg/l  7 504 1000 

ethylbenzeen µg/l  4 77 150 

xylenen (som) µg/l  0,2 35 70 

styreen µg/l  6 153 300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01 35 70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

1,1-dichloorethaan µg/l  7 454 900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7 204 400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01 65 130 

dichloormethaan µg/l  0,01 500 1000 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6 203 400 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01 5,0 10 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01 20 40 

trichlooretheen (Tri) µg/l  24 262 500 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01 5,0 10 

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l  0,01 10 20 

vinylchloride µg/l  0,01 2,5 5 

tribroommethaan (bromoform) µg/l    630 

Dichloorpropaan µg/l  0,8 40 80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600 
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Bijlage 10 
 

Omrekeningstabellen asbest 



Berekening gewogen concentratie asbest (fractie > 20 mm)

Projectnaam

Projectnummer

Certificaatnr. + monsternr. < 20 mm

> 20 mm

ruimtelijke eenheid (RE) 1

dichtheid in vaste m³ : 1.850 kg/m
3

droge stof 88,5 %

monstercode gewicht
1)

min. max.

soort 1 SL02-2 0,00788 kg 10 15 %

soort 2 0 0 kg %

soort 3 0 0 kg %

soort 4 0 0 kg %

gat/sleuf nummer SL02

afmetingen gat/sleuf l x b 2 m x 0,4 m

laagdikte 0,5 m

gat/sleuf monstercode droge stof (%) gewicht asbest hoeveelheid oppervlakte laagdikte hoeveelheid onderzochte asbest concentratie

nummer materiaal (kg) min. (%) max. (%) soort asbest (mg) gat/sleuf (m²) (m) onderzochte grond (kg d.s.) (gewogen) (mg/kg d.s.)

SL02 SL02-2 88,5 0,00788 10 15 chrysotiel 985 0,8 0,50 654,90 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0

Totaal 2

Opmerkingen

1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.

2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012)

1808012BD

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard

asbestgehalte

gehalte

1809-0201_01 + 18-151977

1809-0197_01 + 18-151981



Berekening gewogen concentratie asbest (fractie > 20 mm)

Projectnaam

Projectnummer

Certificaatnr. + monsternr. < 20 mm

> 20 mm

ruimtelijke eenheid (RE) 1

dichtheid in vaste m³ : 1.850 kg/m
3

droge stof 93,1 %

monstercode gewicht
1)

min. max.

soort 1 SL03-2 0,467 kg 10 15 %

soort 2 SL03-2 0,00871 kg 2 5 %

soort 3 SL03-2 0,00375 kg 30 60 %

soort 4 0 0 kg %

gat/sleuf nummer SL03

afmetingen gat/sleuf l x b 2 m x 0,4 m

laagdikte 0,5 m

gat/sleuf monstercode droge stof (%) gewicht asbest hoeveelheid oppervlakte laagdikte hoeveelheid onderzochte asbest concentratie

nummer materiaal (kg) min. (%) max. (%) soort asbest (mg) gat/sleuf (m²) (m) onderzochte grond (kg d.s.) (gewogen) (mg/kg d.s.)

SL03 SL03-2 93,1 0,467 10 15 chrysotiel 58.375 0,8 0,50 688,94 85

SL03-2 93,1 0,00871 2 5 chrysotiel 305 0,8 0,50 688,94 0

SL03-2 93,1 0,00375 30 60 chrysotiel 1.688 0,8 0,50 688,94 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0

Totaal 88

Opmerkingen

1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.

2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012)

1808012BD

Hoppenbrouwers 19-21 te Valkenswaard

asbestgehalte

gehalte

1809-0201_01 + 18-151978

1809-0197_01 + 18-151982
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Bijlage 11 
 

Tekening verontreinigingssituatie 
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Bijlage 12 
 

Foto’s onderzoekslocatie 
  



Pagina 1

Fotobijlage: 1808/012/BD, Valkenswaard, Hoppenbrouwers 19-21

Foto 1 – sleuf 01

Foto 2 – sleuf 02

Foto 3 –sleuf 03 en 04



Pagina 2

Fotobijlage: 1808/012/BD, Valkenswaard, Hoppenbrouwers 19-21

Foto 4 – asbestverdacht 

material uit sleuf 03
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