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Bijlagen bij de toelichting 
 

 

Bijlage 1  Beleidsregel aan huis gebonden beroepen en bedrijven 
 

Aan huis gebonden beroepen en bedrijven 

In deze toelichting wordt uiteengezet hoe de gemeente Etten-Leur invulling geeft aan de juridische regeling 

voor aan huis gebonden beroepen/bedrijven. 

 

1. Rechtstreeks toegestane beroepen 

De rechtspraak heeft bepaald dat een vrij beroep in overeenstemming is met de functie woondoeleinden. Het 

uitoefenen van een vrij beroep is dan ook, zonder enige vorm van discussie, een aan huis gebonden beroep, 

conform de geldende bestemmingsplannen. Maar wat zijn nu ‘vrije beroepen’? De Kamer van Koophandel 

definieert een vrij beroepsbeoefenaar als volgt: iemand die wordt gevraagd om zijn individuele, persoonlijke 

kwaliteiten die in het algemeen op artistiek of academisch/HBO-niveau liggen. Naar aanleiding van de lijst van 

de Kamer van Koophandel heeft de gemeente Etten-Leur een lijst met beroepen samengesteld: 

• adviseur 

• advocaat 

• accountant/administratieconsulent 

• alternatieve genezer 

• belastingconsulent 

• architect (gebouwen, tuin en landschap, interieur) 

• computerservice (systeembouw, analyse, webdesign e.d.) 

• decorateur/etaleur 

• dierenarts 

• edelsmid 

• fotograaf/cameraman 

• glasblazer 

• hondenverzorger (maximaal één behandelstoel/-tafel) 

• illustrator/vormgever 

• instrumentenmaker 

• interim-medewerker 

• internetwinkel (slechts kantoor) 

• journalist 

• kapper (maximaal één behandelstoel/-tafel) 

• kinderopvang/buitenschoolse opvang 

• kleermaker/kledinghersteller 

• kunstenaar 

• lijstenmaker 

• makelaar 

• manicure (maximaal één behandelstoel/-tafel) 

• masseur (maximaal één behandelstoel/-tafel) 

• medische en paramedische beroepen (maximaal één behandelstoel/-tafel) 

• nagelstyliste (maximaal één behandelstoel/-tafel) 

• notaris 

• ontwerper 

• organisatieadviseur 

• pedicure (maximaal één behandelstoel/-tafel) 

• pottenbakker 

• redacteur 

• registeraccountant 

• reparateur van kleine consumentenartikelen (klokken, tv’s, antiek e.d.) 

• schoonheidsspecialist/visagist (maximaal één behandelstoel/-tafel) 

• stedenbouwkundige 

• strijkservice 

• tandarts of tandtechnisch specialist (maximaal één behandelstoel/-tafel) 



• tekstverwerker 

• theaterbureau 

• tolk/vertaler 

• uitvaartverzorger 

• videobewerker 

 

Alle bovengenoemde beroepen zijn beroepen die rechtstreeks aan huis zijn toegestaan. 

(mits natuurlijk aan de overige bepalingen uit het bestemmingsplan wordt voldaan, met name de eis dat 

degene die het beroep uitoefent ook hoofdbewoner van de woning is). 

 

Voorgaande lijst is niet uitputtend bedoeld. Een vergelijkbaar beroep met één van de in de lijst genoemde 

beroepen is ook rechtstreeks toegestaan. 

 

2. Overige beroepen en bedrijven 

Naast de in onderdeel 1 genoemde beroepen is de gemeente Etten-Leur van mening dat er nog enkele 

beroepen en bedrijven zijn die, in principe, wanneer deze aan enkele voorwaarden voldoen, ook rechtstreeks 

in of bij de woning toelaatbaar zijn.  

 

Indien de onderstaande beroepen voldoen aan de volgende criteria, dan zijn deze beroepen ook rechtstreeks 

aan huis toegestaan: 

1.  er vindt slechts een beperkt cliëntenbezoek aan huis plaats; 

2.  de werkzaamheden vormen geen overlast voor de omgeving (denk hierbij met name aan geluid- en 

geuroverlast, overlast van stof en parkeeroverlast) en zijn dan ook passend in een woonomgeving. 

Het gaat om de volgende beroepen: 

• autorijschool 

• bloemschikker 

• kleinmeubelmaker/stoffeerder 

• cursus/bijscholing/workshop (kleinschalig) 

 

Indien de onderstaande beroepen voldoen aan de volgende criteria, dan zijn deze beroepen ook rechtstreeks 

aan huis toegestaan: 

1.  er vinden slechts administratie-/kantoorwerkzaamheden aan huis plaats; 

2.  er vindt slechts zeer beperkte opslag plaats binnen de toegestane vierkante meters 

3.  voor bijgebouwen (met uitzondering van de bestemmingsplanmogelijkheden voor extra 50 m² voor een 

praktijkruimte); 

4.  de hoofdwerkzaamheden vinden elders (op locatie) plaats. 

Het gaat om de volgende beroepen: 

• glazenwasser 

• schoorsteenveger 

• hovenier 

• timmerman, loodgieter, installateur, klusjesman, schilder, behanger, stucadoor en dergelijke. 

 

Bovenstaande opsommingen zijn ook niet uitputtend bedoeld. Indien een verzoek niet voorkomt in deze 

opsommingen, maar gelijk te stellen is aan één van de genoemde beroepen/bedrijven en voldoet aan de 

bovengenoemde criteria, is het beroep of bedrijf in principe ook rechtstreeks toegestaan in of bij de woning. 

 

3. Welke beroepen/bedrijven vallen in elk geval niet onder een aan huis gebonden beroep? 

Het mag duidelijk zijn dat in ieder geval die beroepen/bedrijven die niet voldoen aan de in het 

bestemmingsplan opgenomen criteria, niet passend zijn bij de woonfunctie en niet passend zijn in de 

woonomgeving. Maar indien een beroep of bedrijf ook niet binnen onderdeel 1 of 2 te scharen valt, is het 

beroep of bedrijf ook niet passend bij de woonfunctie en niet passend 

in een woonomgeving. De volgende beroepen/bedrijven zijn in elk geval niet passend bij de woonfunctie en 

niet passend in de woonomgeving: 

• afhaalgelegenheid voor eten en/of drinken 

• autoreparateur 

• cateringbedrijf 

• fokkerijbedrijf 



• groothandel (indien er sprake is van opslag) 

• grootmeubelmaker 

• koeriersbedrijf 

• scooterreparateur 

• verzorgende (kapper, schoonheidsspecialiste e.d.) of (para)medische (huisarts, masseur e.d.) beroepen 

met meer dan één behandelstoel/-tafel 

• wasserette/wasserij 

• categorie 3-bedrijven conform de lijst van de VNG ‘Bedrijven en milieuzonering’ 
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1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 
 

Projectnaam 4813.002 

Provincie Noord-Brabant 

Gemeente Etten-Leur 

Plaats Etten-Leur 

Toponiem Lange Brugstraat 27 en 31 

Kaartbladnummer 44 C 

Centrum x,y–coördinaat X: 104.361/Y: 400.064 

IKAW Het plangebied ligt in een zone met een archeologische 
verwachting. 

Archeologische beleidskaart 
Etten-Leur 

Het plangebied ligt in een bekende vindplaats. 

CMA/AMK-status n.v.t. 

Archis-monumentnummer n.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer n.v.t. 

Oppervlakte plangebied2
 ca. 900 m2

 

Oppervlakte onderzoeksgebied3
 ca. 900 m2

 

Huidig grondgebruik Tuin 

Voorgenomen bodemingrepen Bestemmingsplanwijziging, ten behoeve van woningbouw 

NAP-hoogte maaiveld 2.60 NAP 

Grondwatertrap Niet gekarteerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Het gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan bedreigen. 
3  Het gebied waarop dit onderzoek betrekking heeft. 
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2 AANLEIDING 
 

Voor de planlocatie, aan de Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur, is een bestemmingsplanwijzi- 
ging noodzakelijk doordat een gebied met een oppervlakte van circa 900 m2 opnieuw wordt ingericht. 

 
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Etten-Leur ligt het plangebied grotendeels 
binnen een bekende vindplaats. Volgens het archeologiebeleid betekent dit dat er een proefsleuven- 
onderzoek dan wel oppervlaktekartering moet worden uitgevoerd. Na overleg met de adviseur van de 
gemeente is besloten dat het een proefsleuvenonderzoek moet worden. Voor dit proefsleuvenonder- 
zoek is dit Programma van Eisen opgesteld. 

 
3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

 
Er is voor het plangebied nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

 
4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

 
4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 

 
Locatie, recente ingrepen en verstoringen 
De onderzoekslocatie (± 900 m²) ligt aan de Lange Brugstraat 27 en 31, in de kern van Etten-Leur in 
de gemeente Etten-Leur (zie figuren 1 en 2). Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 2,6 m +NAP. Het gebied is kadastraal bekend als 
gemeente Etten-Leur, sectie D, nummer 1438 (ged.) en 1440 (ged.). Volgens de topografische kaart 
van Nederland, kaartblad 44 C (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten van het midden van de onder- 
zoekslocatie X: 104.361/Y: 400.064. Het plangebied is momenteel in gebruik als tuin (zie figuur 3). 

 
Fysiek-landschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken 
Het plangebied bevindt zich binnen een gebied met afzettingen van de Formatie van Boxtel, laagpak- 
ket van Singraven, beekzand en –leem. Dit laagpakket omvat de beekafzettingen op de hogere, 
Pleistocene zandgronden. De beekdalen zijn vaak al ontstaan in het Saalien of het Weichselien, toen 
er veel meer erosie optrad dan gedurende het Holoceen. In het Holoceen nam de afvoer van water 
sterk af. De afzettingen bestaan meestal uit een enkele decimeters tot enkele meters dikke laag klei, 
leem (een mengsel van silt en klei met weinig zand) of kleiig zand. Lokaal kan een dikte van 10 meter 
worden bereikt.4 Doordat het plangebied binnen de bebouwde kom van Etten-Leur ligt is de geomor- 
fologie niet gekarteerd (zie figuur 4). Geëxtrapoleerd uit de directe omgeving kunnen in het plange- 
bied vereffeningsrestwelvingen met dekzand/duinen (code 3L12a), een glooiing in terrasafzettings- 
vlakte (4H10), een beekdalglooiing (code 4H11) of een getij-oeverwal (code 3K34) voorkomen. Door 
de aanwezige bebouwing en bomen in en rondom het plangebied kan de AHN hier geen duidelijkheid 
over verschaffen. Doordat het plangebied binnen de bebouwde kom van Etten-Leur ligt is de bodem 
ook niet gekarteerd evenals de grondwatertrap (zie figuur 5). Geëxtrapoleerd uit de directe omgeving 
kunnen in het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (code 
zEZ21), kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 (code Mn15A) of veldpodzolgron- 
den; leemarm en zwak lemig fijn zand (code Hn21) voorkomen. Geëxtrapoleerd uit de directe omge- 
ving kunnen in het plangebied grondwatertrap VI of VII voorkomen. Het raadplegen van de Turfdata- 
bank heeft voor het plangebied geen resultaten opgeleverd. Uitgaande van de Atlas van Nederland in 
het Holoceen is het mogelijk dat het plangebied vanaf omstreeks 2750 v. Chr. onderdeel is van een 
veengebied tot 1500 n. Chr., maar zeker is dat niet het kan ook op de rand hebben gelegen.5 

 
4 Berendsen, 2008. 
5 Bazelmans, e.a. (red.), 2011. 
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Regionale archeologische context 
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Etten-Leur ligt het plangebied grotendeels 
binnen een bekende vindplaats, een nederzetting uit de Late-Middeleeuwen. Op de IKAW heeft het 
plangebied geen waarde gekregen vanwege de ligging binnen de bebouwde kom van Etten-Leur. 
Verder zijn in het plangebied geen vondsten gedaan. 
In een straal van 500 meter rondom het centrum van het plangebied liggen geen archeologische mo- 
numenten. Binnen deze zelfde straal zijn in totaal acht archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het 
gaat daarbij om bureauonderzoeken, booronderzoeken (verkennend/karterend) en een proefsleuven- 
onderzoeken. Een aantal bureauonderzoeken en booronderzoeken hebben tot aanvullend graafon- 
derzoeken geleidt of een advies daartoe. In dit PvE worden alleen de resultaten vermeld die relevant 
zijn in het kader van dit onderzoek. 

 
Zaaknummer 
(OM- 
nummer) 

Situering 
t.o.v. centrum 
plangebied 

 
Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

2401400100 
(56197) 

Direct ten 
oosten 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Lange Brugstraat 33 Etten-Leur 
Uitvoerder: SOB Research 
Datum: 4-4-2013 
Resultaat: 
vervolgonderzoek in de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven. 

2142217100 
(20617) 

90 meter ten 
zuidwesten 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Leurse Haven Etten-Leur 
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 12-1-2007 
Resultaat: 
Er wordt vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven aanbevolen. 

2267477100 
(38321) 

90 meter ten 
zuidwesten 

Type onderzoek: proefsleuvenonderzoek 
Toponiem: Geerkade Etten-Leur 
Uitvoerder: Becker en Van de Graaf 
Datum: 5-1-2010 
Resultaat: 
Op basis van de aangetroffen situatie, dat wil zeggen de ophoginglaag en moderne verstoringen in het 
plangebied, en het ontbreken van archeologische sporen of vondsten, adviseert Becker & Van de Graaf bv 
geen vervolgonderzoek. 

2010843100 
(3029) 

500c meter ten 
zuidwesten 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Korte Brugstraat Etten-Leur 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 1-7-1999 
Resultaat: 
Aanbevolen wordt om de bouwwerkzaamheden onder archeologisch toezicht te laten plaatsvinden. RAAP 
komt tot dit advies omdat: - er 14e-eeuws aardewerk is aangetroffen, maar niet geheel zeker is of dit wijst op 
bewoning ter plaatse; - niet het gehele terrein bij het veldonderzoek toegankelijk was. 

In een straal van 500 meter rondom het centrum van het plangebied zijn twee vondsten geregistreerd 
uit de Late-Middeleeuwen - Nieuwe tijd. 

 
Zaaknummer 
(Waarnemingsnr.) 

Locatie t.o.v. centrum 
plangebied 

Omschrijving 

2142217100 (424547) 70 meter ten zuidwesten Late-Middeleeuwen - Nieuwe tijd : 
- 4 fragmenten van steengoed 

2010843100 (138760) 500 meter ten zuidwesten Late-Middeleeuwen : 
- botmateriaal 
- 6 fragmenten van grijsbakkend gedraaid aardewerk 
- fragment van een vuursteen object, 

 
Late-Middeleeuwen - Nieuwe tijd : 
- 2 fragmenten van roodbakkend geglazuurd aardewerk 

 
Nieuwe tijd : 
- fragment van witbakkend geglazuurd aardewerk 
- 3 fragmenten van keramische kleipijpen 
- 16 fragmenten van roodbakkend geglazuurd aardewerk 
- fragment van een tegel 
- fragment van faience aardewerk 
- 5 fragmenten van industrieel wit (Maastrichts/Regout) 
- fragment van een koperen sieraad 
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Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische kenmerken 
Op de kadastrale kaart uit 1827 staat binnen het plangebied geen bebouwing, het zuidelijke deel is 
waarschijnlijk in gebruik als erf van de bebouwing aan de Lange Brugstraat en het noordelijke deel is 
in gebruik als agrarisch gebied. Op de kaarten uit 1850- 1864, 1870, 1900, 1908 en 1922 verandert er 
niets aan de situatie. Op de kaart uit 1935 en 1947 is het gehele plangebied in agrarisch gebruik. Op 
de kaart uit 1958 is het plangebied opgedeeld in kleine kavels maar lijkt nog steeds in agrarisch ge- 
bruik te zijn. Op de kaart uit 1971 ligt het plangebied achter bebouwing en lijkt het in gebruik te zijn als 
tuin. Op de kaart uit 1988 is het gehele plangebied tuin, wat het tot op heden is. 

 
4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

 
Aard en ouderdom van de vindplaatsen zijn onbekend. Uitgaande van de in dit Programma van Eisen 
opgenomen gegevens (paragraaf 4.1), en dan vooral uitgaande van de geologische kaart kunnen in 
het plangebied archeologische resten voorkom vanaf het Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. De 
verwachting is vooral hoog voor Middeleeuwen en Nieuwe tijd, gezien de vondsten in de nabije om- 
geving en het historisch kaartmateriaal en middelhoog voor de resterende perioden gezien het ont- 
breken van vondstmateriaal. 

 
4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 

 
Begrenzing en oppervlakte van de totale vindplaats (dus ook buiten het plangebied) 

 
De omvang van de vindplaatsen kan op basis van de beschikbare gegevens niet afgebakend worden. 

 
Begrenzing en oppervlakte van (het deel van) de vindplaats binnen het plangebied 

 
Idem. 

 
4.4 Structuren en sporen 

 
Op grond van het archeologische vooronderzoek blijkt dat resten van bewoning in het plangebied 
terug kunnen gaan tot in het Paleolithicum. De verwachte resten kunnen onder meer bestaan uit 
vuursteenstrooiingen, akkerlagen, nederzettingssporen, grafvelden en rituele plaatsen De verwachtte 
grondsporen kunnen bestaan uit paalsporen, muurresten, uitbraaksleuven, beer- en/ of waterputten, 
afvalkuilen en perceelsscheidingen.. 

 
4.5 Anorganische artefacten 

 
Op archeologische vindplaatsen kunnen in relatie tot de archeologische sporen en lagen naast aar- 
dewerk en natuursteen ook allerhande gebruiksvoorwerpen van ander materiaal (metaal, glas, kera- 
misch bouwmateriaal, leem, etc.) verwacht worden. 

 
4.6 Organische artefacten 

 
Op archeologische vindplaatsen kunnen in relatie tot de archeologische sporen en lagen ook vergan- 
kelijke objecten van organisch materiaal verwacht worden, zoals been, bot, hout en leer. 

 
Als algemene vuistregel kan worden gesteld dat in die gebiedsdelen waar in een gedeelte van het  
jaar de gemiddeld laagste grondwaterspiegel dieper is dan 120 cm -Mv en de bodem sterk ontkalkt is, 
weinig of geen goed geconserveerde organische artefacten in onverkoolde toestand worden ver- 
wacht. In deze gebiedsdelen zijn die enkel bewaard in verkoolde toestand, maar de mate van conser- 
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vering zal wisselend zijn. In die gebiedsdelen waar de laagste grondwaterspiegel hoger is dan 120 cm 
-Mv, kunnen organische artefacten daarentegen goed geconserveerd zijn - al dan niet in verkoolde 
toestand. Verder is de conservering van organisch materiaal in het algemeen beter in diep ingegraven 
grondsporen, al dan niet in gebiedsdelen met een ontkalkte bodem. Gezien de landschappelijke lig- 
ging van het plangebied en grondwatertrap VI of VII, is het niet waarschijnlijk dat organisch materiaal 
buiten diep ingegraven grondsporen goed is geconserveerd. 

 
4.7 Archeozoölogische en botanische resten 

 
Op archeologische vindplaatsen kunnen in relatie tot de archeologische sporen en lagen naast anor- 
ganische en organische vondsten ook resten van zaden, pollen of organisch afval worden aangetrof- 
fen. Waar het grondwater pertinent aanwezig is, zijn archeozoölogische en -botanische resten in het 
algemeen redelijk tot goed geconserveerd. Gezien de archeologische context worden in het alge- 
meen veel van dergelijke resten verwacht, maar of dit daadwerkelijk het geval is, is afhankelijk van 
factoren als geomorfologie, textuur van de bodem, ontwatering, aanwezigheid van waterkerende la- 
gen en datering. Gezien de landschappelijke ligging van het plangebied is het niet waarschijnlijk dat 
organisch materiaal buiten diep ingegraven grondsporen goed is geconserveerd. 

 
4.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

 
De archeologische resten uit de perioden Paleolithicum worden tot en met Middeleeuwen worden 
verwacht onder het mogelijke esdek (indien aanwezig) en in de top van de oorspronkelijke C-horizont. 
Archeologische sporen worden verwacht tot ongeveer 25 cm in de top van de C-horizont. Aan en 
direct onder het maaiveld worden archeologische resten verwacht uit de Nieuwe tijd en bij het ontbre- 
ken van een antropogeen opgeworpen dek worden hier alle archeologische resten verwacht. De kans 
op het voorkomen van de resten is hoog. Het is mogelijk dat onder de beekafzettingen (C-horizont) 
vondsten uit het Paleolithicum voorkomen. Op het moment van het schrijven van dit PvE was niet 
duidelijk tot hoe diep de bodemingrepen t.b.v. de nieuwbouw gaan, dit dient voor het proefsleuvenon- 
derzoek bekend te zijn zodat hiermee bij het veldwerk rekening kan worden gehouden. 

 
4.9 Gaafheid en conservering 

 
Structuren, sporen, vondsten, archeozoölogische en botanische resten. 

 
Door de lage grondwaterspiegel zal eventueel aanwezig organisch vondstmateriaal - archeozoölo- 
gische en botanische resten- niet tot slecht geconserveerd zijn en deze resten zullen waarschijnlijk 
alleen worden aangetroffen in diepe en vochtige sporen. Over de precieze gaafheid en conservering 
van de mogelijke structuren, sporen, vondsten, archeozoölogische en botanische resten kan niet veel 
worden gezegd. Dit zal het archeologische onderzoek moeten uitwijzen. 

 
 

5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 
 

5.1 Doelstelling 
 

Het doel van inventariserend veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde 
archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het vooronderzoek. Het gaat om gebieds- of vind- 
plaatsgericht onderzoek. De IVO gebeurt door middel van waarnemingen in het veld, waarbij (extra) 
informatie wordt verkregen over bekende en/of verwachte archeologische waarden binnen een on- 
derzoeksgebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de 
conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. Mochten er archeologische 
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waarden worden aangetroffen in het onderzoeksgebied dan is het de bedoeling dat er direct wordt 
doorgestart naar een opgraving. Deze opgraving beperkt zich tot de in het proefsleuvenonderzoek 
vastgestelde gebied van de vindplaats. 

 
5.2 Relatie met NOaA 2.0 en/of andere onderzoekskaders 

 
Het onderzoek valt binnen de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie onder het Brabants zandge- 
bied.6 Op dit onderzoek zijn de volgende delen van de NOaA 2.0 van toepassing: 

 
2. De dynamiek van het Nederlandse landschap 
3. Gebruik van het water 
4. Occupatie en adaptatie in het rivierengebied en langs de kust 
5. Sociale en economische differentiatie 
6. Emigratie, immigratie, acculturatie 
7. De archeologie van het rituele 
8. Conflictarcheologie 
9. Dodenbestel en grafmonumenten 
10. De vroegste bewoning van Nederland 
11. Overgang Laat-Paleolithicum - Vroeg-Mesolithicum 
12. Neolithisatie proces (‘Neolithisering’) 
13. De verankering van het boerenbestaan 
14. De rol van natuurlijke voedselbronnen na de introductie van de landbouw 
15. De limes: inrichting en interactie 
16. Overgang Romeinse tijd naar Vroege Middeleeuwen 
17. ‘Frankisering’ en kerstening 
18. Dorpsvorming 
19. De ontwikkeling van steden 
20. De relatie stad – platteland 
21. De dynamiek van het landgebruik 
22. Mens - materiële cultuurrelaties 
23. Netwerken en infrastructuur 

 
Uit het Paleolithicum en Mesolithicum kunnen in het plangebied sporen van jagers-verzamelaars wor- 
den aangetroffen. Het gaat hier om tijdelijke kampementen. Het landschap wordt vanaf het Neolithi- 
cum door de mens op diverse wijzen ingericht en gebruikt. De nalatenschap van deze inrichting en  
het gebruik daarvan geeft ons de mogelijkheid inzicht te krijgen in het leef- en denkpatroon van de 
bewoners gedurende de Late Prehistorie en de Middeleeuwen. De vraagstellingen bij dit thema be- 
slaan een breed geheel. De aandacht bij het onderzoek naar het natuurlijke landschap is vooral ge- 
richt op de niet door de mens beïnvloede omgeving c.q. die aspecten van de natuur die uiteindelijk  
het menselijk handelen hebben beïnvloed. Bij dit onderzoeksthema staat de ontstaanswijze van het 
gebied centraal. Er kan namelijk naast de landschappelijke ligging van de vindplaatsen ook een beeld 
van de ruimere regio verkregen worden. 

 
5.3 Vraagstelling 

 
De belangrijkste vraagstelling betreft het toetsen van de archeologische verwachting. 

 
 
 
 

6 http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/nationale-onderzoeksagenda-archeologie-20 
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5.4 Onderzoeksvragen 
 

Algemeen 
Bij het Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuvenonderzoek dienen de volgende onderzoeksvra- 
gen een rol te spelen: 

• Zijn er archeologische resten in de bodem aanwezig? 
• Zo ja, wat is de aard, omvang, ouderdom, herkomst, kwaliteit en locatie van de archeolo- 

gische resten (horizontaal en verticaal)? 
• Hebben de archeologische waarden een relatie met uit de omgeving bekende archeologische 

of historische locaties en welke is dat? 
• Welke gegevens over de aangetroffen vindplaatsen kunnen de archeologische kennis van de 

regio en Etten-Leur aanscherpen? 
• Is sprake van (een) behoudenswaardige vindplaats(en) (licht dit toe)? 
• Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale geschiedschrijving. 
• Wat kunnen de uitkomsten van het onderzoek zeggen over vergelijkbare terreinen in de om- 

geving? 
• Is vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet? 
• Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen, wat is de reden voor de afwezig- 

heid van archeologisch resten? 
 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen 
• Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten? 
• In welke mate zijn de onderzoeksgebieden verstoord? 

 
De mogelijke aanwezige vindplaatsen worden aan de hand van de gestelde vragen gewaardeerd 
conform KNA versie 4.0, bijlage IV Waarderen van vindplaatsen. Aanbevolen wordt ook om de me- 
thodiek uit de SIKB leidraad Standaard Archeologische Monitoring te volgen voor het bepalen van de 
fysieke kwaliteit. 

 
Specifieke onderzoeksvragen 
Periode en sites 
Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang en andere archeologische 
kenmerken van de vindplaatsen. Hieruit zijn de volgende vragen afgeleid: 

• Welke en hoeveel vindplaatsen zijn in het onderzoeksgebied te herkennen? 
• Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 

o de ligging (inclusief diepteligging) 
o de geologische en/of bodemkundige eenheid 
o de omvang (inclusief verticale dimensies) 
o het type en de functie van de sites of off-site-patronen 
o de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia) 
o Wat is, indien aanwezig, de ouderdom van de cultuurlaag? 
o de vondst- en spoordichtheid 
o de stratigrafie voorzover aanwezig 
o de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie 
o wanneer zijn vindplaatsen in onbruik geraakt? 

 
Landschap en bodem 
Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschappelijke context van de vind- 
plaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de volgende vragen: 

• Wat is de bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied? 
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• Waar bevindt zich binnen het plangebied het esdek? Als esdek afwezig is, komt dat doordat 
het er waarschijnlijk niet ontwikkeld is of omdat het in een later stadium weer verwijderd is? 

• Indien er een esdek wordt aangetroffen. Wat is de dikte en wanneer is dit esdek aangelegd? 
• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, bodemkunde en ge- 

omorfologie)? Zijn er aanwijzingen voor stratigrafische hiaten, d.w.z. erosie of non-depositie, 
in de geologische profielopbouw ter plekke van de vindplaatsen? 

• Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in het plangebied lo- 
caties die voor pollenanalyse bemonsterd kunnen worden (licht dit toe)? 

• In hoeverre zijn de aangetroffen bodemlagen geschikt voor een palynologische reconstructie 
van de vegetatie- en gebruiksgeschiedenis van het terrein? 

 
Vraagstelling specialistisch onderzoek 
Het specialistisch onderzoek dient zich te richtten op het eventuele vervolgonderzoek, het is hierbij 
van belang om te weten of de vindplaats geschikt is voor archeobotanisch, archeozoölogisch, fysisch- 
antroplogisch, fysisch-geografisch, geofysisch en dateringsonderzoek. De monsters dienen hiervoor 
gewaardeerd te worden. 

 
5.5 Aanbeveling 

 
Op basis van de resultaten van het archeologisch proefsleuvenonderzoek dient een aanbeveling te 
worden gedaan betreffende een archeologisch verantwoorde omgang met het plangebied. Met be- 
trekking tot die omgang zijn er drie opties: 

• behoud in situ 
• definitieve opgraving; 
• vrijgeven. 

Op basis van de onderzoeksresultaten dient het bevoegd gezag een selectiebesluit te kunnen maken. 
 
 

6 STRATEGIE, METHODEN EN TECHNIEKEN 
 

6.1 Strategie 
 

In aanvulling op de richtlijnen in de vigerende versie van de KNA: 
De onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord door middel van een karterend/waarderend proef- 
sleuvenonderzoek. Het uitgangspunt is een vindplaatsgerichte benadering. Door middel van het 
proefsleuvenonderzoek moet inzicht worden verkregen in onder andere de aan- of afwezigheid en 
gaafheid van grondsporen en vondstconcentraties en de aan- of afwezigheid en conservering van 
paleo-ecologische resten. 

 
Het team dat het proefsleuvenonderzoek uitvoert staat onder leiding van een Senior KNA-archeoloog 
die ervaring heeft met onderzoek in het Brabants zandgebied, of in vergelijkbare regio’s. In het veld 
worden de werkzaamheden uitgevoerd door een KNA-archeoloog als dagelijks wetenschappelijk lei- 
der die ervaring heeft met onderzoek in het Brabants zandgebied, of in vergelijkbare regio’s, bijge- 
staan door minimaal een veldtechnicus/archeoloog. De aanleg van het eerste vlak gebeurt in aanwe- 
zigheid van de Senior KNA Archeoloog. 

 
In het onderzoeksgebied worden een proefsleuf aangelegd van 20 x 4 meter (zie figuur 7). Hiermee 
wordt 80 m2, ongeveer 9,5 % van het plangebied onderzocht. Met het plaatsen van de proefsleuven is 
rekening gehouden met de aanwezige hekwerken en de bomen. 
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Het vlak wordt aangelegd tot een diepte van maximaal de top van de C-Horizont. Aangezien niet valt 
uit te sluiten dat hieronder, in de beekafzettingen, vondsten uit het Plaeolithicum zijn te verwachten 
dienen er vervolgens vijf boringen om de 5 meter in de lengte richting van de sleuf te worden gezet 
(diameter 15 cm) tot onder de beekafzettingen. De monsters uit de boringen dienen gezeefd te wor- 
den over een zeef van 3 mm om archeologische vondsten op te sporen. Indien deze worden aange- 
troffen wordt er overlegd met het bevoegd gezag en hun adviseur over een eventuele vervolgstrate- 
gie. 

 
6.2 Methoden en technieken 

 
Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform KNA versie 4.0. 

 
Voorwerk 
 Het schrijven van een Plan van Aanpak (PvA) (KNA-specificatie OS01); dit is een handleiding voor 

het onderzoek. 
 Het doen van de onderzoeksmelding bij het centrale systeem door het aanvragen van een OM- 

NR. 
• Het definitieve PvE wordt door de uitvoerder per email en vóór aanvang van het onderzoek, ter 

kennisgeving naar de depothouder gestuurd. 
 

Veldwerk 
 Er wordt uitgegaan van een onderzoek met een lage complexiteit. Alle werkzaamheden zullen 

worden uitgevoerd conform KNA-specificaties OS02 t/m OS 09. 
 Centraal op het terrein wordt een proefsleuf aangelegd van 20 x 4 meter. Hiermee wordt circa 9 % 

van het plangebied onderzocht. 
 Het graafwerk wordt uitgevoerd door een machinist die ruime ervaring heeft met archeologisch 

werk. Indien deze niet voorhanden is dient de machinist begeleid te worden door een Senior KNA- 
Archeoloog. 

 Er wordt gewerkt met een machine met voldoende capaciteit die is voorzien van een zogenaamde 
gladde bak. 

 De proefsleuven wordt laagsgewijs verdiept totdat het niveau is bereikt waarop de verwachte 
grondsporen zichtbaar worden. 

 Zodra archeologische sporen worden aangetroffen zal een leesbaar vlak moeten worden 
aangelegd. 

• Er wordt uitgegaan van de aanleg van één vlak. 
 Mocht het noodzakelijk zijn om een tweede vlak aan te leggen dan dienen de sporen in het eerste 

vlak afgewerkt te zijn. 
 De bouwvoor wordt gescheiden gehouden van de overige grond en als laatste teruggestort. 
 In verband met de mogelijkheid dat de mogelijke vindplaats(en) behouden blijft/blijven, ex-situ, 

mag het graafwerk niet destructiever zijn dan strikt noodzakelijk. 
 Archeologisch relevante structuren mogen niet worden verwijderd. 
• Er worden foto’s gemaakt van de algemene situatie, waaronder het terrein en omgeving  bij 

aanvang van het werk, de vlakken, de profielen, de grondsporen in het vlak en de coupes. Tevens 
worden er van belangwekkende en/of kwetsbare vondsten op de plaats van aantreffen foto’s 
gemaakt. Ten behoeve van publicatie of expositie worden ook actie- of illustratieve foto’s gemaakt. 

 De algemene velddocumentatie bestaat uit de registratie en documentatie van de werkzaamheden 
in het veld, met name de administratieve zijde daarvan. Dit omvat tevens het digitale 
gegevensbeheer van de velddocumentatie. De spoorformulieren worden ingevoerd zodat een 
database ontstaat van de primaire veldgegevens. 
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 Tijdens het onderzoek wordt voldoende materiaal met diagnostische kenmerken verzameld om 
een uitspraak te kunnen doen over de datering, de eventuele fasering en  de 
conserveringstoestand van de bodemlagen. 

 Vondsten gedaan bij de aanleg van de proefsleuven worden in vakken van 5 x 4 meter per 
bodemlaag verzameld. 

 Vondsten afkomstig van en uit sporen, worden per spoor en vulling geregistreerd. 
 Stortvondsten worden onder een vondstnummer verzameld. 
 Bijzondere vondsten dienen apart te worden ingemeten en onder een afzonderlijk vondstnummer 

te worden geregistreerd. 
 Ook bijzondere deposities binnen sporen worden afzonderlijk geregistreerd door middel van 

fotografie en tekening. Het materiaal zelf wordt individueel (X-, Y- en Z-waarde) en gescheiden  
van het overige vondstmateriaal in het spoor verzameld. 

 Tijdens de werkzaamheden wordt het vlak vanaf het maaiveld af met een metaaldetector steeds 
gecontroleerd op de aanwezigheid van metalen voorwerpen. 

• De metaaldetector dient te worden gehanteerd door een hierin ervaren medewerker’ 
 Metaalvondsten in het vlak en in sporen worden ingemeten en onder een afzonderlijk 

vondstnummer geregistreerd. 
 Daarnaast dient de stort met een metaaldetector te worden onderzocht. 
 Bij het waterpassen van het vlak om de 5 m, wordt telkens ook het maaiveld direct buiten de 

proefsleuven meegenomen. 
• De verschillende vondstcategorieën worden zodanig verpakt, dat de conditie van het materiaal zo 

optimaal mogelijk blijft. Registratie vindt plaats op een vondstenlijst. Registratie en inventarisatie 
van het vondstmateriaal gebeurt direct na afronding van het veldwerk. 

 Alle aanpassingen van het proefsleuvenonderzoek gebeuren te allen tijde in overleg met de voor 
het project verantwoordelijke Senior KNA-archeoloog en het bevoegd gezag. 

 Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van specialistisch onderzoek in het veld. Indien dit noodzakelijk 
blijkt, dan alleen na overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

 Bij het aantreffen van meer dan drie stuks bewerkt vuursteen in onverstoorde context in een vak 
van 4 x 4 meter, dient er rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een 
vuursteenconcentratie. In een dergelijk geval worden verspreid over de vermoede concentratie  
vier megaboringen gezet, diameter 15 cm. De grond wordt gezeefd met een zeef met een 
maaswijdte van 3 mm. Het boren vindt plaats tot een diepte waarop in twee achtereenvolgende 
boringen geen artefacten meer worden aangetroffen. Bij positieve resultaten wordt het vlak niet 
verder verdiept, omdat een vuursteenvindplaats met een andere opgravingsstrategie moet worden 
opgegraven. 

 Na documentatie worden de proefsleuven weer gedicht. 
 

6.3 Omgang kwetsbare vondsten en monsters 
 

Kwetsbare vondsten en monsters dienen behandeld te worden conform OS11/OS11wb en de KNA- 
Leidraad “Eerstre hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal.” 

 
6.4 Structuren en grondsporen 

 
 Er dient te worden gewerkt conform KNA-specificatie OS03 t/m OS09 (opgraven). 
 De sporen worden getekend; de vlakken op schaal 1:50 en de eventuele coupetekeningen en 

profielen op schaal 1:20, graven op schaal 1:10. Verder worden de sporen gefotografeerd en 
wordt de hoogte ten opzichte van NAP bepaald. De vlakken mogen ook met een GPS of Total 
Station getekend worden. 
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• Sporen in het vlak worden gedocumenteerd; de geïdentificeerde sporen worden beschreven en 
vastgelegd in dag- en weekrapporten en op daartoe geëigende formulieren, conform KNA versie 
4.0. 

 Van de aangetroffen sporen wordt een aantal gecoupeerd met als doel de kwaliteit vast te stellen. 
De sporen worden vooralsnog niet afgewerkt. 

• Greppels en geïsoleerde sporen worden gecoupeerd en gedocumenteerd. 
 Grondsporen die deel uit maken van een (gebouw)structuur of grote concentraties grondsporen 

dienen daarentegen in eerste instantie alleen (selectief) te worden gecoupeerd en niet te worden 
afgewerkt. Dit heeft als doel de datering en de conservering zo nauwkeurig mogelijk vast te  
stellen, waarbij de archeologische resten zoveel mogelijk intact gehouden worden. Dit ter 
beantwoording van de onderzoeksvragen. 

 Aangetroffen graven (inhumaties/crematies) worden gedocumenteerd conform KNA versie 4.0, de 
graven worden niet geborgen. 

 Aangetroffen funderingen, vloeren en water- of beerputten dienen aanvankelijk behouden te 
blijven. 

 Na documentatie worden de sporen weer dicht gegooid. 
 De coupes dienen individueel gewaterpast te worden. 
 Splitsingen en oversnijdingen van sporen dienen op een dusdanige manier vastgelegd en 

onderzocht te worden, dat een eventuele fasering vastgesteld kan worden. Vondsten afkomstig uit 
dergelijke sporen worden per spoor en eventueel daarin te onderscheiden vullingen verzameld. 

 De gevonden lagen, grondsporen en structuren dienen zo mogelijk per periode te worden 
beschreven. De mate van uitwerking dient te zijn afgestemd op de vraagstellingen. Tevens dienen 
ze te worden meegenomen in de interpretatie en conclusie(s). 

 De vulling van sporen uit de Steentijd dient te worden gezeefd over een maaswijdte van 3 mm. 
 Muurwerk moet worden ingemeten, gefotografeerd en onderzocht op constructieve aard, omvang 

en ouderdom conform KNA versie 4.0. Baksteengrootte, metselverband en tienlaagsmaat dient 
genoteerd te worden, indien aanwezig. 

 Bodemlagen moeten ten opzichte van eventueel muurwerk afzonderlijk worden beoordeeld. 
 Bij putten dient het onderscheid gemaakt te worden tussen water-, afval- en beerputten. Indien de 

vulling een vondstcomplex bevat, wordt materiaal met diagnostische kenmerken verzameld. 
 Kansrijke sporen worden bemonsterd. 
 Bij het aantreffen van bijzondere structuren en sporen dient eerst te worden overlegd met de 

opdrachtgever en het bevoegd gezag voordat de uitwerking ter hand genomen wordt. 
 Tijdens het veldwerk worden detailfoto's en overzichtsfoto's genomen van de werkzaamheden ter 

documentatie en voor publicatiedoeleinden. Bovendien dient in iedere werkput een aantal 
representatieve overzichtsfoto's te worden gemaakt van het opgravingsvlak. 

• Bij aantreffen van een (geïsoleerde) waterput deze, in overleg met de bevoegde overheid, 
bemonsteren d.m.v. het slaan van een pollenbak. 

 
6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek 

 
Het aardwetenschappelijk onderzoek dient te worden uitgevoerd door een fysisch-geograaf of een 
archeoloog met aantoonbare ervaring op de hier verwachte bodem en geologie. Van de proefsleuven 
dient een lengte profiel te worden onderzocht op mogelijke verstoringen, het bewoningsniveau en de 
mate waarin de eventuele vindplaats is opgenomen in de enkeerdgrond/de bouwvoor. Van het 
lengteprofiel wordt aan het begin en eiunde van de sleuf een profielkolom van een 1 meter breed tot 
30 centimeter in de schone C aangelegd en gedocumenteerd. Mochten er tussen de kolommen grote 
verschillen zitten dan dient het tussenliggende deel aangelegd en gedocumenteerd te worden om 
overgangen vast te leggen. 
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6.6 Anorganische artefacten 
 

• Archeologisch relevante artefacten die worden aangetroffen worden verzameld. Indien mogelijk 
worden verschillende lagen van elkaar gescheiden. Spoorvondsten worden per spoor verzameld. 
Stortvondsten worden onder één nummer verzameld. 

 Archeologisch relevante vondsten en/of vondststrooiingen en/of clusters artefacten worden ter 
plaatse ingemeten en voorzien van een X-, Y-, en Z-waarden. 

• Kwetsbare vondsten moeten door middel van speciale zorg en behandeling behouden (c.q. 
geconserveerd) worden conform KNA versie 4.0. 

• Voor conservering dient de opdrachtgever rekening te houden met een stelpost van € 1.000,-.7 

• Bij de vondst van bijzondere artefacten of zeer grote hoeveelheden vondsten dient eerst te worden 
overlegd met de opdrachtgever en het bevoegd gezag voordat de uitwerking ter hand genomen 
wordt. 

• Wanneer de in het veld aangetroffen vondsten (hoeveelheden, soorten materialen, soorten objec- 
ten en/of dateringen en conservering) significant afwijken van wat er verwacht wordt of kan wor- 
den, is overleg nodig tussen het bevoegd gezag, de opdrachtgever en de depothouder, op aange- 
ven van de opdrachtnemer. De depothouder maakt zijn wensen ten aanzien van selectie- 
deselectie van het onvoorziene materiaal kenbaar aan de bevoegde overheid en de opdrachtge- 
ver. Zo nodig komt ook de omgang met daarmee gemoeide extra kosten aan bod. De opdracht- 
nemer wordt over de uitkomsten van het overleg geïnformeerd door de bevoegde overheid. Zo 
nodig informeert de depothouder (/eigenaar) tevens de depotbeheerder. Binnen twee dagen vanaf 
het moment van aantoonbaar melden/persoonlijk contact met/bij de depothouder dient een reactie 
ten aanzien van het wel/niet meenemen van het materiaal door de depothouder te zijn gegeven. 
Bij het uitblijven van een reactie binnen de afgesproken termijn mogen de overige partijen beslis- 
sen of zij het materiaal wel/niet uit het veld meenemen. 

• Uitzondering op het bovenstaande vormt de materiaalcategorie  ‘bouwmateriaal, onversierd’;  dit 
kan meteen in het veld door de uitvoerende archeologen representatief worden geselecteerd. 

 
6.7 Organische artefacten 

 
• Archeologisch relevante artefacten die worden aangetroffen worden verzameld. Indien mogelijk 

worden verschillende lagen van elkaar gescheiden. Spoorvondsten worden per spoor verzameld. 
Stortvondsten worden onder één nummer verzameld. 

• Kwetsbare vondsten moeten door middel van speciale zorg en behandeling behouden (c.q. 
geconserveerd) worden conform KNA versie 4.0. 

• De organische artefacten dienen in het veld op zodanige wijze te worden verzameld zodat ze na 
determinatie en uitwerking een antwoord geven op de gestelde onderzoeksvragen. 

• Bij de vondst van bijzondere organische artefacten of zeer grote hoeveelheden vondsten dient 
eerst te worden overlegd met de opdrachtgever en het bevoegd gezag voordat de uitwerking en 
conservering ter hand genomen wordt. 

• Voor conservering dient de opdrachtgever rekening te houden met een stelpost van € 1.000,-.8 

 
6.8 Archeozoölogische en -botanische resten 

 
• Uit relevante, kansrijke contexten (bijvoorbeeld sporen of vondststrooingen met veel verkoold 

materiaal en andere paleo-ecologische resten) dienen monsters genomen te worden ten behoeve 
van analyse door specialisten (archeobotanisch onderzoek). 

 

7 Dit is een indicatieve prijs waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. 
8 Dit is een indicatieve prijs waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. 
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• Monstername ten behoeve van absolute dateringsmethoden gebeurt uitsluitend indien de 
aangetroffen archeologische sporen en materialen niet op andere wijze te dateren zijn. 

• De monsters worden nog niet gezeefd. In overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever zal 
worden bepaald of analyse van de monsters noodzakelijk is. 

• Analyse dient zich primair te richten op het verkrijgen van antwoorden op de boven verwoorde 
onderzoeksvragen. 

• Deze werkzaamheden dienen als verrekenbare post te worden opgenomen. 
 

6.9 Overige resten 
 

Indien mogelijk worden monsters genomen voor micro-morfologisch onderzoek, botanisch onderzoek, 
pollenanalyse, fosfaatbepaling, onderzoek naar diatomée, mijten etc. Deze monsters dienen slechts  
te worden genomen indien ecologisch veelbelovende sporen worden aangetroffen. 

 
6.10 Dateringstechieken 

 
Belangrijke sporen, die niet met behulp van vondsten kunnen worden gedateerd, kunnen, indien zij 
organisch materiaal bevatten, met behulp van een C14-datering worden gedateerd. Daartoe dienen 
monsters van kansrijke lagen of materialen te worden genomen. Een andere mogelijkheid om de ou- 
derdom vast te stellen, is door middel van Optical Stimulated Luminescence (OSL-datering). 

 
6.11 Bouwstenen 

 
Een bouwsteen is gedefinieerd als een logische of logistieke informatie-eenheid van de documentatie 
van een opgraving. Deze bouwstenen definiëren de wijze van documenteren van de basisgegevens 
van een specifiek (waarnemings)proces of een specifieke activiteit binnen een archeologisch onder- 
zoek, te weten administratieve (bijvoorbeeld: project en OM-nr) en ruimtelijk-geografische (de positie 
en ruimtelijke begrenzing). Een bouwsteen, of een combinatie van bouwstenen, kan bijvoorbeeld de 
vorm hebben van een analoge (papieren) lijst of veldtekening, maar ook van een digitale databaseta- 
bel of een kaartlaag in een CAD- of GIS-toepassing. 
Van de werkzaamheden in het veld dienen dag- en weekrapporten te worden bijgehouden. Tevens 
dienen sporen op spoorformulieren, vondsten op vondstformulieren, monsters op monsterformulieren, 
tekeningen op tekeningformulieren en foto’ s op fotoformulieren te worden geregistreerd. 

 
6.12 Complexiteit 

 
De complexiteit van het archeologisch onderzoek is standaard. De mogelijkheid van het voorkomen 
van meerdere perioden is het enige dat het onderzoek gecompliceerd kan maken. 

 
6.13 Beperkingen 

 
Vanwege het inventariserende karakter van het proefsleuvenonderzoek mogen grotere structuren 
(bijvoorbeeld beschoeiingen, muurresten en putten) niet verwijderd worden. Door deze beperking kan 
mogelijk niet op alle onderzoeksvragen een duidelijk antwoord gegeven worden. Het nader uitwerken 
van materiaalgroepen en het conserveren van artefacten gebeurt nadat er een selectie- en 
waarderingsrapport is geschreven waarin de voorgenomen uitwerkingen worden verwoord en 
beargumenteerd. Uiteindelijke uitwerking en conservering wordt in overleg met en na goedkeuring  
van de opdrachtgever en de bevoegde overheid gedaan. 
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7 UITWERKING EN CONSERVERING 
 

7.1 Structuren, grondsporen en vondstspreidingen 
 

• De structuren en grondsporen worden zodanig uitgewerkt dat de vraagstelling kan worden beant- 
woord. 

• De analyse van de sporen is gericht op het herkennen van structuren, het toekennen van een be- 
tekenis aan de individuele sporen en/of structuren, het vinden van patronen in de materiële cultuur 
en het dateren van de betreffende sporen. 

• Beschrijving structuren en grondsporen: 
- verspreiding en diepteligging; 
- beschrijving aard, fysieke kwaliteit en ouderdom (zo mogelijk). 

• De aangetroffen lagen, grondsporen en structuren dienen per periode te worden beschreven. De 
mate van uitwerking dient te zijn afgestemd op de vraagstellingen. Tevens dienen de lagen, grond- 
sporen en structuren te worden meegenomen in de interpretatie en in de conclusie(s). 

• Alle sporen en structuren worden afgebeeld op een allesporenkaart voorzien van het landelijke 
coördinatengrid en topografie. Daarnaast wordt per periode een overzichtskaart gemaakt van alle 
sporen en structuren. 

 
7.2 Analyse aardewetenschappelijke gegevens 

 
Aardwetenschappelijke analyse vindt indien mogelijk plaats in het veld op basis van het bestudeerde 
profiel. Deze analyse zal in de regel worden uitgevoerd door de KNA-archeoloog. De veldgegevens 
van het vlak en de profielen moeten uitgewerkt worden in tekeningen en kaarten met een 
overzichtelijke codering conform KNA versie 4.0. De bodemlagen moeten duidelijk worden 
aangegeven in de profielen met daaraan gekoppeld een (globale) datering. 

 
7.3 Anorganische artefacten 

 
• De primaire vondstverwerking bestaat uit het wassen van vondsten, het administreren van de 

vondsten per vondstnummer en het scheiden in verschillende materiaalcategorieën. 
• De anorganische artefacten dienen te worden uitgewerkt tot op het niveau dat nodig is voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen. 
• Aardewerk: determinatie per periode, eventueel op type. 
• Natuursteen: determinaties op gesteentesoort en op werktuig/gebruikstype. 
• Metaal: op metaalsoort, zo mogelijk op artefacttype en periode. 

• Vondsten uit de bouwvoor en losse vondsten van de stort of het vlak worden oppervlakkig bekeken 
en slechts bij bijzondere vondsten nader beschreven en geanalyseerd. 

• Bij bijzondere artefacten of zeer grote hoeveelheden vondsten dient eerst te worden overlegd met 
het bevoegd gezag voordat de verdere uitwerking ter hand genomen wordt. 

• Vondsten worden beschreven conform het Archeologisch Basis Register (ABR). De vondsten wor- 
den per materiaalcategorie beschreven en gewaardeerd. 

• Bijzondere vondsten worden door een specialist bekeken. 
• Niet te determineren metaalklompen of klompen van metaaloxide die in een archeologische con- 

text worden gevonden, worden geröntgend ten behoeve van de determinatie, selectie (i.v.m. mo- 
gelijke conservering) en screening van de inhoud. 

• De vondsten worden tijdelijk dusdanig opgeslagen dat de kwaliteit van het materiaal niet achteruit 
gaat. 
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7.4 Organische artefacten 
 

• Organische artefacten worden door specialisten geanalyseerd tot op het niveau dat noodzakelijk is 
om de vraagstelling uit het PvE te beantwoorden. 
• Bewerkt hout (artefacten en constructiehout): determinatie op houtsoort, artefacttype, 
beschrijving van bewerkingssporen, eventueel datering. 
• Bot: determinatie op diersoort, botelement, artefacttype, eventueel datering. 

• Bij bijzondere artefacten of zeer grote hoeveelheden vondsten dient eerst te worden overlegd met 
de opdrachtgever en het bevoegd gezag voordat de verdere uitwerking ter hand genomen wordt. 

• Vondsten worden beschreven conform het ABR. 
• Vondsten worden beschreven en gewaardeerd. 
• De vondsten worden tijdelijk dusdanig opgeslagen dat de kwaliteit van het materiaal niet achteruit 

gaat. 
 

7.5 Archeozoölogische en -botanische resten 
 

• Voor de specifieke eisen die aan de uitwerking archeozoölogische en botanische resten worden 
gesteld, wordt verwezen naar de KNA versie 4.0. In aanvulling daarop, wanneer het voor het 
onderzoek relevant is, worden van dateerbare (grond)sporen met mogelijk goed geconserveerd 
archeologisch materiaal en van relevante vondstlagen (bijvoorbeeld uit beerputten) monsters 
genomen voor botanisch, C14, dendrochronologisch en paleo-ecologisch onderzoek. 

• Van de kwalitatief goede grondmonsters zal een specialist samen met de KNA-archeoloog de 
monsters scannen op potentie in relatie tot de beantwoording van de vraagstelling. 

• Na afloop van het veldwerk zal in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag worden 
vastgesteld welke monsters dienen te worden geanalyseerd. Analyse dient zich primair te richten 
op het verkrijgen van antwoorden op de boven verwoorde onderzoeksvragen. 

• De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten met aantoonbare ervaring op het 
gebied van botanische resten en/of archeozoölogische resten uit de aangetroffen perioden. 

• Het specialistenrapport dient (integraal) in de eindrapportage te worden opgenomen en geïnte- 
greerd te worden in beantwoording van onderzoeksvragen en synthese van het onderzoek.. 

 
7.6 Beeldrapportage (objecttekeningen, foto’s, kaarten e.d.) 

 
De beeldrapportage van de uitwerking bestaat (minimaal) uit de volgende afbeeldingen: 
• Uitsnede topografische kaart met de onderzoekslocatie. 
• Kaarten met de ligging van het plangebied en de belangrijkste structuren en grondsporen. 
• Alle Sporen Kaart (ASK), weergegeven per periode. 
• Eventueel coupetekeningen en/of foto’s. 
• Tekeningen en/of foto’s van de belangrijkste vondsten (na overleg met en goedkeuring van het 

bevoegd gezag). 
• Toevoegen indien relevant: Een afbeelding van het plangebied met daarop weergegeven de zones 

die in aanmerking komen voor behoud in situ/vervolgonderzoek en/of vrijgave. 
 
 

8 RAPPORTAGE 
 

8.1 Uitvoeringsperiode uitwerking; opleveringstermijn (concept)eind-/tussenrapport 
 

• Direct aansluitend aan het veldwerk dient met de uitwerking van de veldgegevens worden begon- 
nen. 
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• Indien archeologische waarden zijn aangetroffen dient er een uitwerkingsplan te worden opgesteld, 
met kosten van eventueel meerwerk. Dit plan dient voorgelegd te worden aan de opdrachtgever en 
het bevoegd gezag ter goedkeuring. 

• Binnen 12 weken na einde van het veldwerk of de goedkeuring van het uitwerkingsplan dient een 
conceptrapport te worden opgeleverd aan de opdrachtgever en het bevoegd gezag. Van deze 
planning kan in overleg worden afgeweken, in het bijzonder wanneer analyse van vondstmateriaal 
meer tijd vraagt. 

 
8.2 Procedure toetsing eind-/tussenproduct door bevoegd gezag 

 
Opdrachtgever en bevoegd gezag ontvangen ieder één exemplaar van het conceptrapport ter keu- 
ring. De op- en aanmerkingen van beide partijen dienen te worden verwerkt en leiden tot de definitie- 
ve versie van het rapport. 

 
8.3 Inhoud eind-/tussenrapport 

 
Het rapport dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten. 

 
• Een korte samenvatting van de resultaten van het voorgaand onderzoek. 
• Een paragraaf waarin staat vermeld wat voor soort plan het betreft, welke ontwikkelingen er gaan 

plaatsvinden en tot welke diepte verstoring gaat plaatsvinden en in welke fase van de planprocedu- 
re het plan zich bevindt. 

• Een overzichtskaart - met landelijke coördinaten - met de begrenzingen van het plangebied (mini- 
maal 1:25.000). 

• Een gedetailleerde (overzichts)kaart - met landelijke coördinaten - met de ligging van de proefsleu- 
ven (en de eventuele opgraving), waarop de hoofdstructuren van de archeologische sites herken- 
baar staan aangegeven. 

• Een kaart van het plangebied waarop: 
o het areaal van de archeologische sites staat aangegeven (indien van toepassing) 
o het areaal van verstoorde bodemprofielen in het plangebied staat aangegeven (indien 

van toepassing) 
• Een paragraaf met (verantwoording) methode en technieken. 
• Een paragraaf met de vraagstelling en de doelstelling van het archeologisch onderzoek. 
• Een paragraaf over eerder gedane archeologische vondsten in het plangebied of in de nabijheid 

van het plangebied. 
• Een paragraaf over de fysische-geografie van het plangebied. 
• De resultaten van het onderzoek dienen te worden geleverd in de vorm van een standaardrapport 

inclusief vlaktekeningen (zie hieronder) en indien noodzakelijk profieltekeningen, vondstenlijsten 
(zie hieronder), sporenlijsten (zie hieronder) en monsterlijsten. 

• De vlaktekeningen van de proefsleuven - met landelijke coördinaten - waarop de grondsporen (uit- 
gesplitst naar periode) herkenbaar staan afgebeeld inclusief hun nummer. 

• Relevante coupetekeningen en/of foto’s. 
• De vondstenlijst waarin per archeologisch artefact (AF) staat aangegeven: 

1. het spoor waarin het AF is aangetroffen, 
2. de conserveringstoestand van het AF (verbrand, vorst schade, geërodeerd, et cetera), 
3. de determinatie, 
4. de datering van het AF en 
5. een beschrijving van het AF (l. x b. x h., baksel/materiaal, versiering, bewerkingssporen, etc.). 

• De sporenlijst waarin staat aangegeven: 
1. het soort spoor, 
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2. de (conserverings-)toestand van het spoor, 
3. de datering van spoor en 
4. welke vondstnummers er in aanwezig zijn. 

• Een paragraaf van vindplaatsbeschrijvingen met daarin in ieder geval de volgende thema’s: de 
omvang en ligging, de datering, de vondstomstandigheden, de aard van de vondsten, de conser- 
vering en de diepteligging. 

• Tekeningen en/of foto’s van de belangrijkste vondsten. 
• De eventuele beperkingen van de toegepaste methode. 
• Een paragraaf met de antwoorden op de onderzoeksvragen 
• Een waardering van de nieuwe sites volgens de KNA versie 4.0. 
• Een paragraaf met conclusies en aanbevelingen ten aanzien van mogelijk vervolgonderzoek. 

 
8.4 Verschijning en oplage eindrapport en/of specialistisch deelrapport 

 
• Het rapport wordt uitgegeven door de uitvoerende instantie en in de huisstijl van deze instantie. 
• Van het conceptrapport wordt één exemplaar aan de opdrachtgever geleverd en één exemplaar 

aan het bevoegd gezag. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren 
op de rapportage. Het bevoegd gezag zal het rapport toetsen aan het PvE en de KNA 4.0. 

• Na verwerking van eventuele op- of aanmerkingen wordt het definitieve rapport in aan de op- 
drachtgever opgeleverd. 

• De rapportage wordt uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van opmerkingen door het bevoegd 
gezag definitief opgeleverd. Van deze planning kan in overleg worden afgeweken. 

• De resultaten van het onderzoek dienen een brede toegankelijkheid te krijgen. Na het verwerken 
van opmerkingen zal het eindrapport digitaal worden verstuurd aan de opdrachtgever, de 
Gemeente Eten-Leurd, de adviseur van de gemeente, het Provinciaal Depot Bodemvondsten 
Noord-Brabant, de Provincie Noord-Brabant, het RCE, de lokale heemkundekring en de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 

 
 

9 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING 
 

9.1 Selectie materiaal voor uitwerking 
 

De selectie van vondsten en monsters wordt gedaan in het licht van de vraagstelling, onder verant- 
woording van de Senior KNA-archeoloog. De gemaakte selectie wordt in het evaluatierapport be- 
schreven. 

 
9.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

 
• Alle organische en anorganische artefacten die hiervoor in aanmerking komen, zoals houten en 

leren objecten en metalen voorwerpen, dienen te worden geconserveerd. Hiervan kan alleen wor- 
den afgeweken met instemming van de eigenaar van de vondsten, de provincie. De senior KNA- 
archeoloog kan een voorstel tot de selectie maken, waarin hij op onderbouwde wijze aangeeft, 
waarom bepaalde voorwerpen niet hoeven te worden gedeponeerd. Als het depot daarmee in- 
stemt kunnen deze voorwerpen verwijderd worden. Voorwerpen die niet gedeponeerd worden 
hoeven niet geconserveerd te worden. 

• Tijdelijke opslag van geselecteerde vondsten dient zo te geschieden dat de kwaliteit ervan niet 
achteruit gaat. 

• (Eerste) selectie vindt plaats door de uitvoerende instantie (Senior KNA-archeoloog, dan wel mate- 
riaalspecialist). 
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9.3 Selectie materiaal voor conservering 
 

• In overleg met het bevoegd gezag wordt bepaald welke voorwerpen voor conservering in aanmer- 
king komen. 

• Voor de conservering gelden bovendien de aanleveringeisen van het Archeologisch Depot van de 
provincie Noord-Brabant. 

 
 

10 DEPONERING 
 

10.1 Eisen betreffende depot 
 

• Alle vondsten  zijn vanaf  het moment  van vinden eigendom  van de provincie (Erfgoedwet Artikel 
5.7. Eigendom van archeologische vondsten), tenzij zij gedaan zijn in een gemeente met een ei- 
gen erkend depot (zie ook Erfgoedwet Artikel 5.7. Eigendom van archeologische vondsten) dan 
wel van de Staat indien zij buiten het grondgebied van enige gemeente zijn gevonden. In deze ge- 
vallen valt het eigendom toe aan respectievelijk gemeente of Staat. De projectleider kan na de 
uitwerking het depot voorstellen een deel van de vondsten te selecteren voor definitieve verwijde- 
ring uit de collectie, mits wetenschappelijk verantwoord en op advies van een deskundige specia- 
list. De selectie dient representatief te zijn voor het geheel van het verzameld materiaal binnen de 
aangetroffen materiaalcategorie. Het is wenselijk om van het materiaal dat wordt verwijderd be- 
paalde basisinformatie te registreren (zoals aantal, gewicht etc), alvorens het te deselecteren. De- 
ze representatieve selectie maakt deel uit van het selectierapport en dient altijd ter goedkeuring 
voorgelegd worden aan depothouder (/eigenaar). Het is aan de beheerder van het depot om over 
de definitieve verwijdering te beslissen. Uitzondering op het bovenstaande vormt de materiaalca- 
tegorie ‘bouwmateriaal, onversierd’; dit kan meteen in het veld door de uitvoerend archeologen re- 
presentatief worden geselecteerd. 

• Opgegraven vondstcomplexen (onderzoeksdocumentatie en vondsten) worden zo compleet mo- 
gelijk aangeleverd. 

• De vondsten, monsters en documentatie dienen binnen een periode van 2 jaar na afronding van 
het veldwerk te worden overgedragen aan het Archeologisch Depot van de Provincie Noord-
Brabant, conform de deponeringseisen van het depot en de desbetreffende specificaties van de 
KNA versie 4.0. 

• De (eind)resultaten van het onderzoek worden verwerkt in ARCHIS. 
 

10.2 Te leveren product 
 

Eind-/tussenproduct is een rapport volgens de vigerende versie van de KNA-specificatie volgens on- 
derstaande bepalingen in dit hoofdstuk van dit PvE. Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven 
door de ontvangende instantie) van overdracht van vondsten en documentatie. 

 
10.3 E-depot 

 
Conform KNA 4.0 wordt ook een digitale versie van het rapport aangeleverd aan en opgenomen in  
het zogenaamde E-depot. (www.edna.nl) onder vermelding van het onderzoeksmeldingsnummer. 
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11 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 
 

11.1 Personele randvoorwaarden 
 

• Het onderzoek moet worden verricht door een daarvoor gecertificeerd bedrijf conform BRL 4000 en 
de protocollen 4003 en 4004, onder leiding van personeel wat in het beroepsregister is ingeschre- 
ven. 

• Het team dat het onderzoek uitvoert staat onder leiding van een Senior KNA-archeoloog als pro- 
jectleider, met ervaring met onderzoeken in het Brabantse zandgebied, of in vergelijkbare regio’s. 
In het veld worden de werkzaamheden uitgevoerd door minimaal een KNA-archeoloog, als dage- 
lijks wetenschappelijk leider, met ervaring met onderzoeken in het Brabantse zandgebied, of in 
vergelijkbare regio’s, en minimaal een veldtechnicus/archeoloog. De metaaldetector dient te wor- 
den gehanteerd door een medewerker met ervaring. 

• De door de archeologisch uitvoerder in te zetten functionarissen zoals Projectleider, KNA- 
archeoloog en specialisten dienen over aantoonbare kennis te beschikken over nederzettingen en 
vondstmateriaal van de aan te treffen archeologische periode(n). 

• De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd door een kraanmachinist met aantoonbare ervaring  
op de Brabantse zandgronden. Indien deze niet voorhanden is, dient de machinist te worden bege- 
leid door een Senior KNA-Archeoloog. 

• De veldploeg dient qua samenstelling te voldoen aan de KNA versie 4.0. Dit is minimaal een KNA- 
Archeoloog Ma en een KNA-Archeoloog Ba, Senior veldtechnicus. 

• Een fysisch geograaf met een specialisatie in Brabantse zandgronden of een archeoloog met rele- 
vante fysisch-geografische ervaring wordt ingezet voor de interpretatie van ingewikkelde bodem- 
profielen. 

• De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten met aantoonbare ervaring op het ge- 
bied van materiële cultuur, botanische en archeozoölogische resten uit de te verwachten perioden. 

• Zowel voor veldwerk als voor de uitwerking, conservering en rapportage is de aanwezigheid van 
een Senior KNA-archeoloog en een specialist met periode-/materiaal-/ of gebiedspecifieke kennis 
en/of ervaring vereist. 

• Uitwerking en rapportage dienen te geschieden door materiaal- en diachrone-specialisten (zoals 
fysisch-geograaf, fysisch-antropoloog, aardewerkdeskundige, archeozoöloog, archeobotanicus) 
met aantoonbare ervaring op het gebied van de door hen te onderzoeken materiaal- 
groep/categorie. 

 
11.2 Overlegmomenten 

 
Indien tijdens het veldwerk sporen, structuren of vondsten worden aangetroffen waarvan de aard, 
omvang of complexiteit niet voorzien was, wordt direct contact opgenomen met de opdrachtgever en 
het bevoegd gezag. Er vindt dan op korte termijn een bijeenkomst plaats, waarop de archeologisch 
uitvoerder, de opdrachtgever en het bevoegd gezag een vervolgstrategie bepalen. 

 
11.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

 
• Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de KNA versie 4.0 en dit PvE. 

In alle gevallen waarin dit PvE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en specificaties in de  
KNA versie 4.0 van toepassing. 

• Het veldwerk wordt uitgevoerd onder leiding van een KNA-archeoloog. Er is een Senior KNA- 
archeoloog als eindverantwoordelijke betrokken bij het project. 
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• Ten aanzien van de conditie, kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie geldt dat dit in 
overleg met het bevoegd gezag zal plaatsvinden. De KNA-archeoloog neemt het initiatief voor 
overleg en evaluatie indien dit nodig is. 

• Bij de evaluatiefase wordt in een selectierapport een voorstel gedaan voor de te deponeren en te 
verwijderen vondsten. De depothouder van de provincie Noord-Brabant wordt het selectierapport 
tijdens de evaluatiefase ter goedkeuring voorgelegd. Pas na goedkeuring van het selectierapport 
door de depothouder kunnen vondsten en monsters op controleerbare wijze worden verwijderd. 
Indien na 15 werkdagen geen reactie is gekomen van de depotbeheerder kan het werk zonder 
goedkeuring voortgezet worden. 

• Na afloop van het veldwerk wordt een kort (telefonisch) overleg gehouden met de opdrachtgever 
over de resultaten. 

• Te deponeren vondsten en monsters worden ingekrompen tot een minimale hoeveelheid benodigd 
voor herinterpretatie en/of uitgebreider onderzoek, gebaseerd op wetenschappelijke criteria. 

 
11.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

 
De externe communicatie rondom het archeologisch onderzoek ligt geheel in handen van de op- 
drachtgever. Vanuit de archeologische uitvoerder zal alle medewerking worden verwacht voor het 
verschaffen van inhoudelijke informatie die voor de externe communicatie van belang kan zijn. Indien 
het wenselijk wordt geacht dat er een informatiemoment wordt georganiseerd en de inzet vanuit de 
archeologische uitvoerder hiervoor niet vanuit de verleende opdracht is te realiseren, dan worden 
hiervoor eerst aanvullende afspraken gemaakt. 

 
 

12 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 
 

12.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 
 

• Indien tijdens het veldwerk bijzondere vondsten worden gedaan of (complexe) sporen of structuren 
worden aangetroffen die niet in het onderzoeksvoorstel zijn voorzien, wordt contact opgenomen 
met het bevoegd gezag. In overleg zal dan eventueel kunnen worden gekozen voor een andere 
aanpak. 

• Indien het gaat om belangrijke wijzigingen, zullen deze te allen tijde aantoonbaar voorgelegd wor- 
den aan de bevoegde overheid en de depothouder. 
Belangrijke wijzigingen zijn: 

o Significante afwijkingen van verwachte vondstmateriaal/vondsten (hoeveelheid, soor- 
ten materialen, soorten voorwerpen, type conservering). 

o Wijzigingen die (de)selectie en conservering vondsten beïnvloeden. 
• Wijzigingen op het PvE worden overlegd met het bevoegd gezag. Ook in geval van minderwerk of 

het eventueel uitvoeren van meerwerk, wordt eerst overlegd met de opdrachtgever en het bevoegd 
gezag. 

• Mutaties op het PvE worden altijd schriftelijk vastgelegd, evenals afspraken voortvloeiend uit eva- 
luatievergaderingen en andere bijeenkomsten. 

• Bij ingrijpende wijzigingen is altijd toestemming van het bevoegd gezag nodig. 
 

12.2 Belangrijke wijzigingen 
 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan de opdracht- 
gever en de bevoegde overheid: 
• Afwijking van de archeologische verwachting, 
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• Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode, 
• Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden, 
• Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten. 

 
12.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

 
Zie 11.4 

 
12.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

 
• Na afloop van het veldwerk wordt contact opgenomen met de opdrachtgever om dit te melden en 

vindt er indien nodig een voorlopige evaluatie plaats van de behaalde resultaten en de mogelijk 
aangetroffen archeologische waarden. Tijdens dit overleg bepalen de Senior KNA-archeoloog en 
het bevoegd gezag samen de verdere strategie bij de uitwerking en stellen ze de noodzaak vast 
van de analyse van eventuele monsters en van mogelijke laboratoriumdateringen. 

• Alle vondsten en uitgewerkte monsters moeten geconserveerd worden aangeleverd aan het ar- 
cheologisch depot, tenzij schriftelijk en op grond van een selectierapport voor conservering anders 
is aangegeven door de desbetreffende depothouder. In een conserveringsrapport dient te worden 
vastgelegd welke vondsten op welke wijze en met welke middelen zijn geconserveerd. 

• Ten aanzien van de conditie kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie geldt dat dit in over- 
leg met het bevoegd gezag zal plaatsvinden. De KNA-archeoloog neemt het initiatief voor overleg 
en evaluatie indien dit nodig is. 

 
 

13 AANVULLENDE EISEN 
 

13.1 Uitvoeringsperiode en opleveringstermijn veldwerk 
 

• De uitvoerdatum en uitvoeringstermijn van het veldwerk wordt in overleg met de opdrachtgever 
vastgesteld. 

• De archeologisch uitvoerder dient zorg te dragen voor het aanmelden van het onderzoek bij de 
RCE uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de start van het veldwerk. 

 
13.2 Uitvoeringscondities veldwerk 

 
• Toegankelijkheid, vergunningen, betredingstoestemming en bereikbaarheid dienen door de op- 

drachtgever te worden geregeld. 
• Tevens draagt de opdrachtgever zorg voor gelegenheid tot het plaatsen van een schaftwagen, een 

container voor opslag van materiaal en een chemisch toilet. De opdrachtgever verzorgt de contac- 
ten met andere belanghebbenden. Tenzij door de opdrachtgever nadere bepalingen zijn gesteld, 
worden de proefsleuven tijdens of onmiddellijk na het onderzoek gedicht en aangereden volgens 
met de opdrachtgever gemaakte afspraken. 

• Additionele deelname van amateurarcheologen aangesloten bij een lokale of regionale/landelijke 
vereniging op het gebied van de archeologie is welkom, mits onder begeleiding van de archeolo- 
gische aannemer en tijdens reguliere werkuren. Voorwaarde hieraan is dat ze een positieve bijdra- 
ge kunnen leveren aan het veldwerk en/of inhoud van het onderzoek. De aanwezigheid van ama- 
teurarcheologen wordt vastgelegd in de dag- en weekrapporten. 

• Het goedgekeurde PvE dient tijdens het veldwerk op de werklocatie aanwezig te zijn. 
• De archeologische uitvoerder zorgt dat grote/belangrijke archeologische sporen en resten aan het 

eind van de dag zijn veilig gesteld voor “schatgravers”. 
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• De opdrachtgever informeert de archeologische uitvoerder over de ligging van kabels en leidingen 
op de onderzoekslocatie. 

• De gravende civieltechnische uitvoerder doet een graafmelding bij het KLIC indien de gegevens 
van kabels en leidingen niet voorhanden zijn bij de opdrachtgever. 

• De opdrachtgever verstrekt indien gewenst kopieën van de milieurapporten. 
• De uitvoerder neemt preventieve maatregelen tegen inbraak en vandalisme. 
• Opgravingdocumentatie en waardevolle vondsten mogen niet onbeheerd in de keten achterblijven. 

 
13.3 Niet gesprongen explosieven (NGE) 

 
• Indien er een NGE wordt aangetroffen dan wordt het explosief met een laagje grond en eventueel 

de bak van de kraan afgedekt. De veldwerkzaamheden dienen te worden gestaakt en afhankelijk 
van de grootte van het aangetroffen projectiel dient het terrein te worden ontruimd. De politie dient 
te worden gebeld die een proces verbaal zal opstellen en de vondst bij de explosieven opruimings- 
dienst (EOD) zal melden. Afhankelijk van het soort projectiel kunnen daarna de veldwerkzaamhe- 
den in een ander deel van het plangebied worden voortgezet of dienen deze te worden gestaakt 
totdat het projectiel door de EOD is verwijderd. 
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Figuur 1: Situering van het plangebied binnen Nederland. 
 

 

 

Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. 

Situering van het plangebied binnen Nederland (bron : http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 

Legenda 

Plangebied 
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Figuur 2: Detailkaart van het plangebied. 
 

 

 

Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. 

Detailkaart van het plangebied (bron : http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 

Legenda 

Plangebied 
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Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. 
Luchtfoto van het plangebied 

Legenda 

Plangebied 

 
 

Figuur 3: Luchtfoto van het plangebied. 
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Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. 
 

Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart 

Plangebied 

 
 

Figuur 4: Uitsnede geomorfologische kaart 
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Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. 

Situering van het plangebied binnen de bodemkaart 

Plangebied 

 
 

Figuur 5: Uitsnede bodemkaart 
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Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. 
Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis2, AHN) 

 
 

Figuur 6: Uitsnede archeologische gegevenskaart 
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Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. 
Proefsleuvenplan 
Legenda 

Plangebied 

Proefsleuven 

 
 

Figuur 7: Proefsleuvenplan 
 



PVE 4813.002 VERSIE D 

 

 

 

Bijlage 1: Tabel met de verwachtte aantallen9
 

 
Onderzoek Verwachting 
Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur, gemeente Etten-Leur Paleolithicum-Nieuwe tijd 
Omvang Verwachte aantal m2

 

900 m2
 80 m2

 

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N) 
Aardewerk stuk 25 
Bouwmateriaal stuk 5 
Metaal (ferro) stuk 0 
Metaal (non-ferro) stuk 0 
Slakmateriaal stuk 0 
Vuursteen stuk 10 
Overig natuursteen stuk 5 
Glas stuk 5 
Menselijk botmateriaal onverbrand stuk 0 
Menselijk botmateriaal verbrand stuk 0 
Dierlijk botmateriaal onverbrand stuk 0 
Dierlijk botmateriaal verbrand stuk 0 
Visresten (handverzameld) stuk 0 
Schelpen stuk 0 
Hout stuk 0 
Houtskool(monsters) stuk 0 
Textiel stuk 0 
Leer stuk 0 
Submoderne materialen stuk 5 
Monstername Verwachte aantallen (N) 
Algemeen biologisch monster (ABM) stuk 2 
Algemeen zeefmonster (AZM) stuk 0 
Pollen, diatomeeën en andere microfossielen stuk 0 
Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek stuk 0 
Monsters voor micromorfologisch onderzoek stuk 0 
Monsters voor luminescentiedatering (OSL) stuk 0 
Monsters voor koolstofdatering (14C) stuk 0 
DNA stuk 0 
Dendrochronologisch monster stuk 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Aan deze aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Bijlage 2: Overzicht te raadplegen specialisten/specialismen 
 

 
Vondstcategorie 

In PvE voor- 
schrijven 

“Raadplegen bij 
PvA” 

In PvE voor- 
schrijven 

“Raadplegen bij 
veldwerk” 

In PvE voor- 
schrijven “Raad- 

plegen bij uit- 
werking” 

Aardewerk nee nee ja 
Bouwmateriaal nee nee ja 
Metaal (ferro) nee nee ja 
Metaal (non-ferro) nee nee ja 
Slakmateriaal nee nee ja 
Vuursteen nee nee ja 
Overig natuursteen nee nee ja 
Glas nee nee ja 
Menselijk botmateriaal onverbrand nee ja ja 
Menselijk botmateriaal verbrand nee nee ja 
Dierlijk botmateriaal onverbrand nee nee ja 
Dierlijk botmateriaal verbrand nee nee ja 
Visresten nee nee ja 
Schelpen nee nee ja 
Hout nee nee ja 
Houtskool(monsters) nee nee ja 
Textiel nee nee ja 
Leer nee nee ja 
Submoderne materialen nee nee ja 
Monstername    

Algemeen biologisch monster (ABM) nee nee ja 
Algemeen zeefmonster (AZM) nee nee ja 
Pollen, diatomeeën en andere microfossielen nee nee ja 
Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek nee nee ja 
Monsters voor micromorfologisch onderzoek nee nee ja 
Monsters voor luminescentiedatering (OSL) nee nee ja 
Monsters voor koolstofdatering (14C) nee nee ja 
DNA nee nee ja 
Dendrochronologisch monster nee nee ja 
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Op 18 juni 2018 heeft VUhbs in opdracht van de heer Suijkerbuijk een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. De directe 

aanleiding voor het archeologisch onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om op het terrein 

de nieuwbouw te realiseren van twee woningen. Het gaat hier om de bestaande tuinen van twee naast 

elkaar gelegen woningen (nummer 27 en 31). Bij de bouwwerkzaamheden die met de nieuwbouw 

gepaard gaan, zal de bodem diepgaand worden geroerd waarbij de aanwezige archeologische resten 

verstoord worden.  

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bovenste 1.00-1.40 m bestaat uit deels puin- en ander 

materiaalhoudende ophogingslagen (met recente en subrecente bouwvoor). Op basis van het materiaal 

is het grootste deel van de ophoging te dateren in de Nieuwe Tijd. Enkel de onderste ophogingslaag 

zou ouder kunnen zijn, maar hierin is geen dateerbaar materiaal aangetroffen. In de veenlaag is een 

scherf grijsbakkend aardewerk gevonden uit de Late Middeleeuwen, deze is later in deze laag terecht 

gekomen. Op historische kaarten is te zien dat de tuin in gebruik is geweest als achtererf, waarschijnlijk 

is dit altijd al zo geweest. 

Etten-Leur-Lange Brugstraat, het onderzoeksgebied. 
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Op 18 juni 2018 heeft VUhbs in opdracht van de heer Suijkerbuijk een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. (fig. 1.1). De 

directe aanleiding voor het archeologisch onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om op het 

terrein de nieuwbouw te realiseren van twee woningen. Het gaat hier om de bestaande tuinen van 

twee naast elkaar gelegen woningen (nummer 27 en 31). Bij de bouwwerkzaamheden die met de 

nieuwbouw gepaard gaan, zal de bodem diepgaand worden geroerd waarbij de aanwezige 

archeologische resten verstoord worden.  

 Het proefsleuvenonderzoek heeft als doel het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het vooronderzoek. 

 

 

Figuur 1.1. Etten-Leur-Lange Brugstraat 27 en 31. De locatie van het plangebied, met als inzet de locatie van Etten-Leur in 

Nederland. Schaal 1:25 000 (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms). 



 6 

Het bevoegd gezag in deze wordt vertegenwoordigd door archeologisch adviseur mevrouw 

Timmermans van programmabureau RWB, namens de gemeente Etten-Leur. Het veldwerk en de 

uitwerking zijn uitgevoerd door Miel Schurmans (senior KNA-archeoloog) en Liza Schoenmakers 

(archeoloog). Tijdens het veldwerk werd de mobiele kraan waarmee de werkputten zijn aangelegd 

bestuurd door een werknemer van loon en grondwerkbedrijf W. Huijbregts B.V. uit Zundert. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen (PvE)1 en de bepalingen in de KNA 

versie 4.0. 

 

Figuur 1.2. Etten-Leur-Lange Brugstraat 27 en 31. De locatie van het plangebied rood omrand (bron: 

http://gis.kademo.nl/gs2/wms).  

 

 

 

 

                                                           
1 Schutte 2018. 
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Het plan- en onderzoeksgebied ligt in de kern van Etten-Leur, binnen een bekende Laatmiddeleeuwse 

vindplaats. Omdat het plangebied zich binnen de bebouwde kom bevindt, is op de IKAW geen waarde 

toegekend. In een straal van 500 meter rondom het plangebied bevinden zich eveneens geen 

archeologische monumenten. In de nabije omgeving zijn wel vondsten gedaan uit de Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd. Oudere resten zijn hier niet gevonden, maar onder de beekafzettingen (C-Horizont) 

kunnen archeologische resten aangetroffen worden vanaf het Paleolithicum. 

 

Op de kadastrale kaart uit 1827 bevindt zich binnen het plangebied geen bebouwing, het zuidelijke 

deel is waarschijnlijk in gebruik als erf van de bebouwing aan de Lange Brugstraat en het noordelijke 

deel is in gebruik als agrarisch gebied. Op de kaarten uit 1850- 1864, 1870, 1900, 1908 en 1922 blijft 

de situatie gehandhaafd. Op de kaart uit 1935 en 1947 is het gehele plangebied in agrarisch gebruik. Op 

de kaart uit 1958 is het plangebied opgedeeld in kleine kavels, maar lijkt nog steeds in agrarisch gebruik 

te zijn. Op de kaart uit 1971 ligt het plangebied achter de bebouwing en lijkt het in gebruik te zijn als 

tuin. Op de kaart uit 1988 is het gehele plangebied in gebruik als tuin. Tot op heden is het gebied in 

gebruik als tuin. 
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Fig. 2.1. Etten-Leur-Lange Brugstraat 27 en 31. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), op een uitsnede van de 

Kadastrale Minuut uit 1811-1832 (bron: www.watwaswaar.nl). 

 

Fig. 2.2. Etten-Leur-Lange Brugstraat 27 en 31. Weergave van het plangebied in 1899, 1950 en 2015 op topografische 

kaarten. 
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Doel van het onderzoek is om te toetsen of er archeologische sporen en vondsten in de bodem bewaard 

zijn gebleven en wat de kwaliteit daarvan is door middel van een inventariserend proefsleuven 

onderzoek (IVO-P). Met de tijdens het proefsleuvenonderzoek verzamelde gegevens worden de 

hieronder weergegeven onderzoeksvragen beantwoord. Aan de hand van de verkregen informatie zal 

een waardestelling geformuleerd worden conform de KNA 4.0. Op basis van deze waardering kan 

vervolgens een selectieadvies uitgebracht worden over eventueel noodzakelijk archeologisch 

vervolgonderzoek in het gebied.  

 

Algemeen  
Bij het Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuvenonderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen 

een rol te spelen:  

• Zijn er archeologische resten in de bodem aanwezig?  

• Zo ja, wat is de aard, omvang, ouderdom, herkomst, kwaliteit en locatie van de archeologische resten 

(horizontaal en verticaal)?  

• Hebben de archeologische waarden een relatie met uit de omgeving bekende archeologische of 

historische locaties en welke is dat?  

• Welke gegevens over de aangetroffen vindplaatsen kunnen de archeologische kennis van de regio en 

Etten-Leur aanscherpen?  

• Is sprake van (een) behoudenswaardige vindplaats(en) (licht dit toe)?  

• Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale geschiedschrijving.  

• Wat kunnen de uitkomsten van het onderzoek zeggen over vergelijkbare terreinen in de omgeving?  

• Is vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?  

• Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen, wat is de reden voor de afwezigheid van 

archeologisch resten?  

 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen  
• Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?  

• In welke mate zijn de plangebieden verstoord?  

 

De mogelijke aanwezige vindplaatsen worden aan de hand van de gestelde vragen gewaardeerd 

conform KNA versie 4.0, bijlage IV Waarderen van vindplaatsen. Aanbevolen wordt ook om de 

methodiek uit de SIKB leidraad Standaard Archeologische Monitoring te volgen voor het bepalen van 

de fysieke kwaliteit. 

 
Specifieke onderzoeksvragen Periode en sites  
Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang en andere archeologische 

kenmerken van de vindplaatsen. Hieruit zijn de volgende vragen afgeleid:  

• Welke en hoeveel vindplaatsen zijn in het plangebied te herkennen?  

• Wat is per archeologische site in het plangebied:  

o de ligging (inclusief diepteligging)  

o de geologische en/of bodemkundige eenheid  

o de omvang (inclusief verticale dimensies)  

o het type en de functie van de sites of off-site-patronen  

o de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)  

o Wat is, indien aanwezig, de ouderdom van de cultuurlaag?  

o de vondst- en spoordichtheid  

o de stratigrafie voor zover aanwezig  

o de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie  
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o wanneer zijn vindplaatsen in onbruik geraakt?  

 
Landschap en bodem  
Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschappelijke context van de 

vindplaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de volgende vraag:  

• Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?  
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Het plangebied beslaat 900 m2. Voorafgaand aan het veldonderzoek is één proefsleuf van vier meter 

breed en 20 meter lang aangelegd, die in totaal een oppervlakte heeft van 80 m2 Daarmee is 9,5% van 

het plangebied blootgelegd.  

Fig. 4.1. Etten-Leur-Lange Brugstraat 27 en 31. Overzicht van de aangelegde en geplande proefsleuf (grijs vlak) in het 

plangebied (rood omkaderd). Schaal 1:500. 

 

De proefsleuf lag oorspronkelijk gepland centraal gelegen in het plangebied. In verband met een stenen 

terras in het zuidoosten van het plangebied, is ervoor gekozen om de proefsleuf 2 meter naar het 

noordwesten te verplaatsen. 

 

In figuur 4.1 is de begrenzing van de aangelegde proefsleuf te zien. In de proefsleuf zijn 3 profielen 

beschreven. De uitwerking van de resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 5. Het vlak is aangelegd met 

een mobiele kraan die beschikte over een twee meter brede bak. Tijdens de aanleg zijn de vlakken 

systematisch afgezocht met de metaaldetector. De vlakken zijn 'getekend' met behulp van een GPS-

apparaat. Coupes zijn handmatig getekend op een schaal van 1:20.  
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Tijdens het onderzoek zijn in de proefsleuf drie profielen gezet ten behoeve van fysisch geografisch 

onderzoek om zo de landschappelijke context van het plangebied in kaart te brengen. De profielen zijn 

door middel van kolomopnamen gemaakt, van één meter breed en vervolgens met de hand 

opgeschaafd, ingekrast en gedocumenteerd. Daarnaast zijn drie boringen gezet om de diepere 

stratigrafie in kaart te brengen. Hierbij zijn de archeologische lagen van de natuurlijke lagen 

onderscheiden.  

Fig. 5.1. Etten-Leur-Lange Brugstraat. De profielkolommen 1, 2 en 3 (vlnr). 

 

                             

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bovenste 1.00-1.40 m bestaat uit deels puin- en ander 

materiaalhoudende ophogingslagen (met recente en subrecente bouwvoor), in lithologie variërend 

tussen siltig zand en zandige klei. Op basis van het materiaal is het grootste deel van de ophoging te 

dateren in de Nieuwe Tijd. Enkel de onderste ophogingslaag zou ouder kunnen zijn, maar hierin is 

geen dateerbaar materiaal aangetroffen. 

Over grote delen van de werkput liggen de ophogingslagen direct op een veenpakket. Over 

delen van de werkput bevindt zich echter nog een dunne (5 cm) zandlaag van mogelijk natuurlijke 

oorsprong tussen het veen en de onderste ophogingslaag. De top van het veenpakket ligt in de werkput 

op een hoogte van 0.7-1.05 m +NAP, en heeft een ondergrens op 0.35-0.55 m +NAP. Hieronder ligt 

een zandpakket, van bovenaf gezien bestaande uit een opeenvolging van horizontaal gelaagd matig fijn 

zand, schuin gelaagd matig grof tot grof zand, en horizontaal gelaagd matig fijn zand. In één boring 

werd het grove zandpakket niet aangetroffen, maar lag een matig fijn zandpakket op een pakket siltige 

klei. 
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De bovengenoemde natuurlijke stratigrafie is het resultaat van de ligging in een Pleistoceen 

beekdal. Hier is in het begin van het Holoceen door een beek een gevarieerd pakket afgezet, met 

daarbij grof (bedding)zand, matig fijn zand en klei. Dit dal is later in het Holoceen bedekt onder het 

groeiende veenpakket, waar in de Late Middeleeuwen ook turf is gewonnen dat waarschijnlijk werd 

vervoerd over de Leurse Haven/Leurse Vaart, een turfvaart die deels in dit Pleistocene beekdal is 

gegraven. De dunne zandlaag op het veen kan mogelijk als gevolg van een overstroming zijn afgezet, 

aangezien de Leurse Vaart ook onderhevig was aan getijdenstromingen tot de bouw van een sluis bij de 

monding van de Mark in 1710. 

                        
 

Tijdens het veldwerk zijn negen spoornummers uitgedeeld (tabel 5.1, fig. 5.2, 5.3). Hiervan is één 

spoornummer uitgegeven aan een recente verstoring, één aan een natuurlijke ophogingslaag en zeven 

aan antropogene sporen, waaronder de recente en subrecente bouwvoor.  

 

Fig. 5.2. Etten-Leur-Lange Brugstraat 27 en 31. Allesporenkaart. Schaal 1:250 
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Tabel 5.1. Etten-Leur-Lange Brugstraat 27 en 31. Sporen naar aard van spoor. 

 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bovenste 1.00-1.40 m bestaat uit deels puin- en ander 

materiaalhoudende ophogingslagen (met recente en subrecente bouwvoor). Op basis van het materiaal 

is het grootste deel van de ophoging te dateren in de Nieuwe Tijd. Enkel de onderste ophogingslaag 

zou ouder kunnen zijn, maar hier is geen dateerbaar materiaal aangetroffen. In de veenlaag (S2) is een 

scherf grijsbakkend aardewerk (VN7) gevonden uit de Late-Middeleeuwen, deze zal echter later in 

deze laag terecht gekomen. De sloot, spoor 3 is ingegraven door de ophogingslagen uit de Nieuwe tijd 

heen en is dus jonger dan deze lagen.. 

 

 
                   


Op historische kaarten is te zien dat de tuin in gebruik is geweest als achtererf, er zijn geen 

aanwijzingen voor ander gebruik in een eerdere periode. 

Fig. 5.2. Overzicht van vlak 1 van de proefsleuf in noordelijke richting. 
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Tijdens het onderzoek zijn dertien scherven aardewerk, dertien stukken baksteen en één natuursteen 

verzameld (tabel 6.1). 

Tabel 6.1. Etten-Leur-Lange Brugstraat 27 en 31. Het tijdens het onderzoek verzamelde vondstmateriaal. 

Vondsten 1 tot en met 6 en 8 tot en met 10 zijn aangetroffen in de ophogingslagen in werkput 1, en 

bestaan uit nieuwtijds aardewerk waarmee deze ophogingen gedateerd kunnen worden. Vondst 7 

bestaat uit een grijsbakkend laatmiddeleeuwse scherf, deze scherf is later in deze veenlaag terecht 

gekomen.  
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Algemeen  

Bij het Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuvenonderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen 

een rol te spelen:  

• Zijn er archeologische resten in de bodem aanwezig?  

• Zo ja, wat is de aard, omvang, ouderdom, herkomst, kwaliteit en locatie van de archeologische resten 

(horizontaal en verticaal)?  

• Hebben de archeologische waarden een relatie met uit de omgeving bekende archeologische of 

historische locaties en welke is dat?  

• Welke gegevens over de aangetroffen vindplaatsen kunnen de archeologische kennis van de regio en 

Etten-Leur aanscherpen?  

• Is sprake van (een) behoudenswaardige vindplaats(en) (licht dit toe)?  

• Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale geschiedschrijving.  

• Wat kunnen de uitkomsten van het onderzoek zeggen over vergelijkbare terreinen in de omgeving?  

• Is vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?  

• Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen, wat is de reden voor de afwezigheid van 

archeologisch resten?  

 

De archeologische resten bestaan uit recente aardewerkscherven en stukken bakstenen. Daarnaast is er 
één Laatmiddeleeuwse scherf gevonden die later in de gevonden laag terecht is gekomen. Er is dus geen 
sprake van een vindplaats. Op historische kaarten is te zien dat de tuin in gebruik is geweest als 
achtererf, mogelijk is dit altijd al zo geweest. 
 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen  

• Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?  

• In welke mate zijn de plangebieden verstoord?  

 

Het gaat om stukken baksteen en losse scherven aardewerk. De conserveringsconditie is vrij goed. De 
onder de ophogingslagen begraven bodem is intact, maar bevat geen archeologisch relevante sporen. 
 

Specifieke onderzoeksvragen Periode en sites  

Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang en andere archeologische 

kenmerken van de vindplaatsen. Hieruit zijn de volgende vragen afgeleid:  

• Welke en hoeveel vindplaatsen zijn in het plangebied te herkennen?  

• Wat is per archeologische site in het plangebied:  

o de ligging (inclusief diepteligging)  

o de geologische en/of bodemkundige eenheid  

o de omvang (inclusief verticale dimensies)  

o het type en de functie van de sites of off-site-patronen  

o de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)  

o Wat is, indien aanwezig, de ouderdom van de cultuurlaag?  

o de vondst- en spoordichtheid  

o de stratigrafie voor zover aanwezig  

o de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie  

o wanneer zijn vindplaatsen in onbruik geraakt?  
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Binnen het plangebied is geen vindplaats aangetroffen. 
 

Landschap en bodem  

Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschappelijke context van de 

vindplaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de volgende vragen:  

• Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?  

 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bovenste 1.00-1.40 m bestaat uit deels puin- en ander 
materiaalhoudende ophogingslagen (met recente en subrecente bouwvoor), in lithologie variërend 
tussen siltig zand en zandige klei. Op basis van het materiaal is het grootste deel van de ophoging te 
dateren in de Nieuwe Tijd. Enkel de onderste ophogingslaag zou ouder kunnen zijn, maar hier is geen 
dateerbaar materiaal aangetroffen. 
Over grote delen van de werkput liggen de ophogingslagen direct op een veenpakket. Over delen van 
de werkput bevindt zich echter nog een dunne (5 cm) zandlaag van mogelijk natuurlijke oorsprong 
tussen het veen en de onderste ophogingslaag. De top van het veenpakket ligt in de werkput op een 
hoogte van 0.7-1.05 m NAP, en heeft een ondergrens op 0.35-0.55 m NAP. Hieronder ligt een 
zandpakket, van bovenaf gezien bestaande uit een opeenvolging van horizontaal gelaagd matig fijn 
zand, schuin gelaagd matig grof tot grof zand, en horizontaal gelaagd matig fijn zand. In één boring 
werd het grove zandpakket niet aangetroffen, maar lag een matig fijn zandpakket op een pakket siltige 
klei. 
 
                        
Tijdens het archeologisch onderzoek is geen vindplaats aangetroffen. Het advies aan het bevoegd gezag 

luidt dan ook het plangebied vrij te geven. 

Fig. 7.1. Aanleg van het vlak in de proeflseuf. 
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Schutte, A.H., 2018: Programma van eisen archeologie Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur, 
Swalmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

                               
 

begin  einde   periode 

   

1750 na Chr. - heden   Nieuwste Tijd 

1500 na Chr. - 1750 na Chr.  Nieuwe Tijd 

   

1300 na Chr. - 1500 na Chr.  Late Middeleeuwen 

1000 na Chr. - 1300 na Chr.  Volle Middeleeuwen 

450 na Chr. - 1000 na Chr.  Vroege Middeleeuwen 

   

270 na Chr. - 450 na Chr.  laat-Romeinse tijd 

70 na Chr. - 270 na Chr.  midden-Romeinse tijd 

12 voor Chr. - 70 na Chr.  vroeg-Romeinse tijd 

   

250 voor Chr. - 12 voor Chr.   Late IJzertijd 

500 voor Chr. - 250 voor Chr.  Midden IJzertijd 

775 voor Chr. - 500 voor Chr.  Vroege IJzertijd 

   

2000 voor Chr. -775 voor Chr.  Bronstijd 

   

5300 voor Chr. -2000 voor Chr. Neolithicum 

   

8800 voor Chr. -4900 voor Chr.  Mesolithicum 

 

tot 8800 voor Chr.   Paleolithicum 
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In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het 
sche informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van de heer A.A.F. Suijkerbuijk op 31 oktober 2017 opdracht gekregen voor het 
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek en een verkennend onderzoek asbest in bodem aan 
de Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging op het perceel. 
 
Het onderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de 
onderzoekslocatie bodemverontreiniging aanwezig is en na te gaan of de verdenking van bodemver-
ontreiniging van de bodem met asbest terecht is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belem-
meringen zijn voor de bestemmingsplanwijziging. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van ver-
kennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" en 
de NEN 5707+C1:2016 "Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen 
grond". De visuele inspectie is uitgevoerd door medewerkers die gekwalificeerd zijn voor het protocol 
2018 van de BRL SIKB 2000. 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001, 2002 en 2018. 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013), de helft van de interventiewaarde voor asbest en aan de achtergrondwaarden voor grond uit 
de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007.  
 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 van de BRL SIKB 
2000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te wor-
den. 
 
 
2 VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Etten-Leur aanwezige 
informatie (contactpersoon: de heer J. Horsten), informatie verkregen van de huidige eigenaar (me-
vrouw Suijkerbuijk) en informatie verkregen uit de op 30 november 2017 uitgevoerde terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek
 
De onderzoekslocatie (± 900 m²) ligt aan de 
de kern van Etten-Leur (zie bijlage 1). 
bekend zijn bij gemeente Etten
Brugstraat 31, sectie D, nummer 1440
 
Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie 
X = 104.368, Y = 400.056. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(www.ahn.nl) op een hoogte van circa 2,5
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie 
 
Volgens historisch kaartmateriaal uit 1899 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, in gebruik als 
tuin behorend bij de woonhuizen
 

Figuur 1. 1899 
 
De onderzoekslocatie is in gebruik als tuin behorende bij de woonhuizen aan de Lange Brugstraat. 
 
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 
van de onderzoekslocatie. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Etten
nimmer opslag van oliehoudende producten plaatsgevonden. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbest
verwachten. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dem
pingen of stortingen. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is 
de onderzoekslocatie nimmer bebouwd.
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de ge
Etten-Leur blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calam
 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en)
 
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodem
 
 

  

Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 

) ligt aan de Lange Brugstraat 27 en 31 en ligt in het noordoosten van 
(zie bijlage 1). De onderzoekslocatie bestaat uit twee percelen die kadastraal 

bij gemeente Etten-Leur, Lange brugstraat 27, sectie D, nummer 1438 en
tie D, nummer 1440. 

Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie 
X = 104.368, Y = 400.056. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland 

) op een hoogte van circa 2,5 m +NAP.  

Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

Volgens historisch kaartmateriaal uit 1899 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, in gebruik als 
ij de woonhuizen aan de Lange Brugstraat. Dit gebruik is niet wezen

Figuur 2. 1950 Figuur 3. 2015

De onderzoekslocatie is in gebruik als tuin behorende bij de woonhuizen aan de Lange Brugstraat. 

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

ver en de gemeente Etten-Leur bekend heeft er op de onderzoekslocatie 
nimmer opslag van oliehoudende producten plaatsgevonden.  

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 
kt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dem

pingen of stortingen. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is 
de onderzoekslocatie nimmer bebouwd. 

bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
ten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de ge

blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.

Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.
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en ligt in het noordoosten van 
De onderzoekslocatie bestaat uit twee percelen die kadastraal 

sectie D, nummer 1438 en Lange 

Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie             
X = 104.368, Y = 400.056. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland 

Volgens historisch kaartmateriaal uit 1899 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, in gebruik als 
niet wezenlijk veranderd. 

. 2015 

De onderzoekslocatie is in gebruik als tuin behorende bij de woonhuizen aan de Lange Brugstraat.  

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

Leur bekend heeft er op de onderzoekslocatie 

verontreiniging op de locatie te 
kt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dem-

pingen of stortingen. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is 

bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
ten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 

ten hebben voorgedaan. 

zoeken uitgevoerd. 
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2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
Aan de noordzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich een  pand met multifunctionele zalen.  In de 
overige richtingen grenst de onderzoekslocatie aan woonhuizen en siertuinen. 
 
Op het perceel dat in noordelijke richting aan de onderzoekslocatie grenst is gesaneerd. Op het bo-
demloket (bodemloket.nl) is te zien dat de vastgestelde verontreiniging voldoende is gesaneerd. 
 
Ten oosten van de onderzoekslocatie is door ABO-Milieuconsult B.V. in 2011 een verkennend bo-
demonderzoek uitgevoerd (projectnummer: ANL11-1454). Er zijn destijds in de bovengrond lichte 
verontreinigingen met lood en PCB’s aangetroffen. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aan-
getroffen. Het grondwater was licht verontreinigd met barium. Gelet op de aard en mate van de ver-
ontreinigingen is er geen nader bodemonderzoek geadviseerd.  
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Er zijn geen specifieke mogelijke bronnen voor een asbestveront-
reiniging aangetroffen.  
 

2.8 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens de locatie naar de bestemming “wonen” te wijzigen. 
 
2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 
 
De onderzoekslocatie is met betrekking tot de bovengrond gelegen binnen de bodemkwaliteitszone 1 
“BG 1, wonen” van het gebied waarvoor de gemeenten Etten‐Leur een bodemskwaliteitskaart heeft 
opgesteld (Bodemkwaliteitskaart regio Brabant, 2011). Binnen zone 1 komen in de bovengrond licht 
verhoogde gehalten aan cadmium, cobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, chroom en PAK voor en een 
matig verhoogd gehalte aan nikkel, zink en PCB voor. Met betrekking tot de ondergrond is de onder-
zoekslocatie gelegen binnen de bodemkwaliteitszone 5 “OG A, wonen”. Binnen deze zone komen in 
de ondergrond eveneens licht verhoogde gehalten aan cadmium, cobalt, koper, kwik, lood, molyb-
deen, chroom en PAK voor en een matig verhoogd gehalte aan nikkel, zink, minerale olie en PCB 
voor. 
 
2.10 Bodemopbouw 
 
De originele bodem ligt volgens de bodemkaart van Nederland, in een niet-gekarteerd gebied. De 
dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een hoge zwarte enkeerdgrond, die volgens de Stichting voor 
Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit zwak lemig, fijn zand. De afzettingen, waarin deze 
bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de holocene afzettingen. 
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2.11 Geohydrologie 
 
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 10 m en wordt gevormd door de zanden van de 
Formatie van Stamproy. Op deze fluviatiele formatie liggen de fijnzandige, matig goed doorlatende 
dekzandafzettingen, behorende tot de holocene afzettingen, met een dikte van ± 2,5 m. Het eerste 
watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door kleiafzettingen van de Formatie van 
Peize. 
 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 1 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO), in noordelijke richting.  
 
Op een afstand van ± 0,5 kilometer ten westen van de onderzoekslocatie ligt een pompstation. De 
onttrekking van dit pompstation heeft geen invloed op de grondwaterstroming van het freatisch 
grondwater. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwinge-
bied.  
 
 
3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 
aan te wijzen. Uit het vooronderzoek blijkt verder dat op de locatie voor asbest geen gehaltes worden 
verwacht boven de interventiewaarde.  
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese 
dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden op 30 november 2017 bleek dat de bovengrond van de gehele on-
derzoekslocatie puin bijmeningen bevat. Een aanvullend onderzoek conform de NEN 5707 is beno-
digd om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen uit te sluiten. In overleg met de opdracht-
gever is besloten het verkennend bodemonderzoek uit te breiden met een verkennend onderzoek 
asbest in bodem (conform de NEN  5707). 
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4 VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 
daarop aangegeven de situering van de boorpunten/gaten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de bodem-
profielen van de asbestinspectiegaten en de boringen opgenomen. Bijlage 2c bevat enkele foto’s van 
de asbestinspectiegaten en het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is op 30 november 2017 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer 
M.M. Timmermans. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker 
voor de protocollen 2001 en 2018 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek".  
 
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 6 boringen geplaatst; 4 boringen tot 0,5 m -mv, 
1 boring tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 2,6 m -mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, teneinde 
de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Ten behoeve van het verken-
nend onderzoek asbest zijn met behulp van een schep 5 gaten gegraven met een afmeting van 
30x30 cm tot een diepte van 0,5 m -mv. De boorpunten en gaten zijn gecombineerd.  
 
Van het opgeboorde en opgegraven materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 ge-
maakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen 
met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Ten behoeve 
van het verkennend onderzoek asbest is het opgegraven materiaal gezeefd over een 20 mm zeef en 
zintuiglijk beoordeeld. Indien van toepassing is een schatting gemaakt van het asbestgehalte per gat. 
Indien er asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is dit verzameld. 
 
4.2.2 Algemene bodemopbouw 
 
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak humeus, zwak tot matig siltig, matig fijn zand. De on-
dergrond bestaat uit zwak tot sterk siltig, matig fijn zand en sterk zandig leem.  
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4.2.3 Visuele inspectie toplaag/maaiveld 
 
In tabel I zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag op-
genomen. 
 
Tabel I. Visuele inspectie toplaag 
 

Aandachtsgebied Opmerking 

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie 900 m² 

Conditie toplaag  Vochtig 

Beperkingen van de inspectie Geen 

Weersomstandigheden Neerslag > 10 mm/dag 
Zicht > 50 m 

Zand, klei/leem en/of veen Zand 

Los of (deels) vastgereden Vastgereden 

Geen/matige vegetatie Matige vegetatie > 25 % 

Geschatte inspectie-efficiëncy (tabel 2 NEN 5707) 70-90 % 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? Nee 

 
4.2.4 Visuele inspectie opgegraven materiaal 
 
Ten behoeve van de visuele inspectie zijn met behulp van een schep 5 gaten gegraven en is het op-
gegraven materiaal gezeefd over een 20 mm zeef. Ten behoeve van het asbestonderzoek is het ont-
graven materiaal systematisch zintuiglijk op asbestverdachte materialen gecontroleerd.  
De bovengrond is zwak puinhoudend. De ondergrond bevat plaatselijk (boring 01) sporen baksteen. 
Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is van de bovengrond (0,0-0,5 m -mv) een grond(meng)monster sa-
mengesteld ten behoeve van analytisch onderzoek.  
 
4.3 Grondwateronderzoek 
 
4.3.1 Uitvoering veldwerk 
 
Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 1,6-2,6 m -mv) geplaatst. De filterstel-
ling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 30 
november 2017 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en 
de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filter-
grind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis 
kunnen migreren.  
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4.3.2 Bemonstering 
 
De grondwaterbemonstering is op 14 december 2017 uitgevoerd door de heer M.M. Timmermans. 
Deze medewerker van Econsultancy in staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 
2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 
 
De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat het electrisch geleidingsvermogen 
(EGV) een constante waarde had bereikt, met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en 
afpompdebiet. Na afronding van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is 
gebruik gemaakt van schone kunststofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de mon-
sters zijn gekomen. Het watermonster ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefil-
treerd. Tabel II geeft een overzicht van de grondwaterstand, de in het veld bepaalde waarde van de 
troebelheid en het elektrisch geleidend vermogen (EGV). 
 
Tabel II. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
14 december 2017 

 (m -mv) 

EGV 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 centraal op onder-
zoekslocatie 

1,6-2,6 1,55 1890 105 

 
 
5 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 
laboratorium zijn in totaal 3 grond(meng)monsters samengesteld (1 grondmengmonster van de bo-
vengrond en 2 grond(meng)monster van de ondergrond). De zintuiglijk meest verontreinigde grond-
monsters zijn gebruikt bij de samenstelling van de grondmengmonsters. De 3 grond(meng)monsters 
en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 
 
-  standaardpakket grond: 
 droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) en minerale olie; 

 
-  standaardpakket grondwater: 
 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 

aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale 
olie; 

 
Na bekend worden van de analyseresultaten zijn de individuele grondmonsters, waaruit grond-
mengmonster MM1 (verdachte laag) is samengesteld, separaat geanalyseerd op de parameter lood. 
 
Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analyse-
pakketten. 
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Tabel III. Overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten 
 

Grond(meng)- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 01 (0,00 - 0,50) 02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,50) 04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 

standaardpakket zand; verdachte laag  
(zwak puinhoudend) 

01-1 01 (0,00 - 0,50) lood (Pb) zand; verdachte laag  
(zwak puinhoudend) 

02-1 02 (0,00 - 0,50) lood (Pb) zand; verdachte laag  
(zwak puinhoudend) 

03-1 03 (0,00 - 0,50) lood (Pb) zand; verdachte laag  
(zwak puinhoudend) 

04-1 04 (0,00 - 0,50) lood (Pb) zand; verdachte laag  
(zwak puinhoudend) 

05-1 05 (0,00 - 0,50) lood (Pb) zand; verdachte laag  
(zwak puinhoudend) 

06-1 06 (0,00 - 0,50) lood (Pb) zand; verdachte laag  
(zwak puinhoudend) 

MM2 06 (0,50 - 1,00) 06 (1,00 - 1,50) 
06 (1,50 - 2,00) 

standaardpakket zand; zintuiglijk schone ondergrond 

01-3 01 (0,60 - 1,10) standaardpakket leem; verdachte laag 
(sporen baksteen) 

 
Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707 
Ten aanzien van de parameter asbest zijn in het laboratorium in totaal 1 (meng)monsters geanaly-
seerd op het volgende analysepakket: 
 
-  asbest (kwantitatief): 
 droge stof, serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, 

tremoliet en actinoliet) en niet-hechtgebonden asbest. 
 
Tabel IV geeft een overzicht van de samenstelling van het grondmengmonster en het analysepakket. 
 
Tabel IV. Overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten 
 

Grond(meng)- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

ASBMM 02 (0,00 - 0,50) 03 (0,00 - 0,50)  
04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50)  
06 (0,00 - 0,50) 

asbest (kwantitatief) bovengrond gehele terrein  
(zwak puinhoudend) 
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5.2 Toetsingskader 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 
-  achtergrondwaarde: 
 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor 

geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; 
 
-  streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar 

worden geacht; 
 
-  tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventie-

waarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoe-
den van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

 
-  interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende 

vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties 
boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een na-
der onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde 
of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 
 
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 

 
Verkennend bodemonderzoek asbest in bodem NEN 5707 
De analyseresultaten zijn conform de NEN 5707 getoetst aan de helft van de interventiewaarde. In-
dien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 
dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze 
gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbest-
gehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek verplicht. De hoogste 
bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalen. 
 
De interventiewaarde voor asbest in grond is 100 mg/kg d.s. gewogen asbest (zie bijlage 5).  
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5.3 Resultaten verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
 
Tabel V geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. 
 
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Grond(meng)- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

MM1 01 (0,00 - 0,50) 02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,50) 04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 

koper, kwik, zink, PAK - lood 

01-1 01 (0,00 - 0,50) lood - - 

02-1 02 (0,00 - 0,50) lood - - 

03-1 03 (0,00 - 0,50) - lood - 

04-1 04 (0,00 - 0,50) - - lood 

05-1 05 (0,00 - 0,50) lood - - 

06-1 06 (0,00 - 0,50) lood - - 

MM2 06 (0,50 - 1,00) 06 (1,00 - 1,50) 
06 (1,50 - 2,00) 

- - - 

01-3 01 (0,60 - 1,10) lood, kwik - - 

 
Tabel VI geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 
overschrijven.  
 
Tabel VI. Overschrijdingen toetsingskaders grondwater 

 
Grondwater- 

monster 
Situering 
peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

PB1 Centraal op de onderzoekslcoatie koper, molybdeen, 
naftaleen 

- - 

 
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten. 
 
5.4 Resultaten verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) 
 
Tabel VII geeft een samenvatting van de analyseresultaten van het grond(meng)monster (fractie < 20 
mm) ten behoeve van het asbestonderzoek.  
 
Tabel VII. Overschrijdingen stopcriteria 
 

Grond(meng)m
onster 

Traject 
(m -mv) 

Gehalte  
< 0,5 x interventiewaarde 

Gehalte 
 > 0,5 x interventiewaarde 

Gehalte  
> interventiewaarde 

ASBMM 02 (0,00 - 0,50) 03 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 05 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 

< 1,0 mg/kg ds - - 

 
Bijlage 4c bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaat voor de parameter asbest.  
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van de heer A.A.F. Suijkerbuijk een verkennend bodemonderzoek 
(incl. asbest) uitgevoerd aan de Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging op het perceel. 
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese 
dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden op 30 november 2017 bleek dat de bovengrond van de gehele on-
derzoekslocatie puin bijmeningen bevat. Een aanvullend onderzoek conform de NEN 5707 is beno-
digd om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen uit te sluiten. In overleg met de opdracht-
gever is besloten het verkennend bodemonderzoek uit te breiden met een verkennend onderzoek 
asbest in bodem (conform de NEN  5707). 
 
6.1 Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
 
De bovengrond is zwak puinhoudend. De ondergrond bevat plaatselijk (boring 01) sporen baksteen. 
Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.  
 
De zintuiglijk verontreinigde bovengrond is licht verontreinigd met koper, kwik, zink en PAK en plaat-
selijk matig en sterk verontreinigd met lood. De zintuiglijk verontreinigde ondergrond (boring 03) is 
licht verontreinigd met lood en kwik. In de zintuiglijk schone ondergrond is geen verontreiniging aan-
getroffen. 
 
Na bekend worden van de analyseresultaten zijn de individuele grondmonsters, waaruit grond-
mengmonster MM1 (verdachte laag) is samengesteld, separaat geanalyseerd op de parameter lood. 
Hieruit blijkt dat de sterke verontreiniging met lood aanwezig is ter plaatse van boring 04. In de overi-
ge individueel geanalyseerde grondmonsters is een lichte of matige (boring 03) verontreiniging met 
lood aangetoond.  
 
In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met koper, molybdeen en naftaleen geconstateerd. De 
koper en molybdeen verontreinigingen zijn, hoogstwaarschijnlijk, te relateren aan regionaal ver-
hoogde achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater. 
 

6.2 Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707 
 

Er zijn op het maaiveld geen asbesthoudende materialen aangetroffen. 
 
In de bodem zijn zintuiglijk in de fractie > 20 mm geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Ana-
lytisch is in de fractie < 20 mm eveneens geen asbest aangetoond. 
 
6.3 Conclusies en advies 
 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 
wordt, op basis van de lichte verontreinigingen en de matige en sterke verontreiniging met lood, ver-
worpen. De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als “verdacht” kan worden be-
schouwd ten aanzien van de paramater asbest wordt echter, op basis van de onderzoeksresultaten, 
verworpen.  
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In verband met de aangetroffen sterke verontreiniging met lood bestaan er met betrekking tot de mili-
euhygiënische kwaliteit van de bodem op dit moment belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling 
op het zuidoostelijke deel van de onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging. Met dit 
onderzoek is de omvang van de verontreiniging al voor een groot deel ingekaderd tot het zuidoostelij-
ke deel. Econsultancy adviseert derhalve om een nader onderzoek te laten instellen naar de aard en 
de omvang van de geconstateerde sterke verontreiniging met lood. Verdere inperking kan door mid-
del van het plaatsen van 3 boringen rond de aangetroffen verontreiniging en onder de verdachte laag 
ten behoeve van een verticale afperking. De boven- en ondergrond zullen geanalyseerd worden op 
de parameter lood. 
 

Met betrekking tot de parameter asbest kan op basis van de onderzoeksresultaten gesteld worden 
dat er geen aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest in bodem. In geval 
van grondwerkzaamheden op de locatie behoeven er ten aanzien van asbest geen specifieke maat-
regelen te worden getroffen. 
 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing. 
 
 
 

 
 
 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 22 december 2017 
 
 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie
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Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
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Bijlage 2c Foto's asbestinspectiegaten 
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Bijlage 3 Boorprofielen  
 



Projectcode: 4813.001

Locatie: Lange Brugstraat 27 31

Opdrachtgever: Dhr. Suijkerbuijk Boormeester: Timmermans

Boorprofielen Pagina 1 van 1

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

braak0

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

60

Leem, sterk zandig, sporen 
baksteen, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

110

Leem, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

130

Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Edelmanboor

220

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

230

Leem, zwak zandig, zwak 
zandhoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

260

Boring: 02

0

50

1

braak0

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

50

Boring: 03

0

50

1

braak0

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

50

Boring: 04

0

50

1

braak0

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

50

Boring: 05

0

50

1

braak0

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

50

Boring: 06

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

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

50

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

100

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

150

Zand, matig fijn, sterk siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

200



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. R.W. Isarin
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 06-Dec-2017

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Nov-2017

4813.001
2017162173/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2 3

Timmermans 1/2

4813.001

Analysecertificaat

06-Dec-2017/17:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Nov-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017162173/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.6% (m/m) 79.5 80.6Droge stof

S 2.2% (m/m) ds 6.5 1.8Organische stof

97.5% (m/m) ds 93.2 97.9Gloeirest

S 4.6% (m/m) ds 5.0 4.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 27mg/kg ds 110 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.42 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 4.2 <3.0Kobalt (Co)

S 16mg/kg ds 36 6.7Koper (Cu)

S 0.12mg/kg ds 0.48 0.061Kwik (Hg)

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

S 5.7mg/kg ds 7.9 <4.0Nikkel (Ni)

S 49mg/kg ds 420 14Lood (Pb)

S 27mg/kg ds 130 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds 6.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 21 <11Minerale olie (C21-C30)

5.3mg/kg ds 13 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds 44 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

01-3 01 (60-110)

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

MM2 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200) 9844109

9844108

9844107

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Nov-2017

30-Nov-2017

30-Nov-2017

M: MCERTS erkend



1 2 3

Timmermans 2/2

4813.001

Analysecertificaat

06-Dec-2017/17:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Nov-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017162173/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

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

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S <0.050mg/kg ds 0.72 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.14 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 1.4 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.62 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.60 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.36 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.58 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.35 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.43 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 5.2 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

01-3 01 (60-110)

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

MM2 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200) 9844109

9844108

9844107

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Nov-2017

30-Nov-2017

30-Nov-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017162173/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-3 01 (60-110) 9844107 01  60  110 05350713113

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0- 9844108 01  0  50 05350713061

 9844108 02  0  50 05350713121

 9844108 03  0  50 05350713131

 9844108 04  0  50 05350713041

 9844108 05  0  50 05350713151

 9844108 06  0  50 05350225271

MM2 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200) 9844109 06  150  200 05350225324

 9844109 06  50  100 05350225282

 9844109 06  100  150 05350225313
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Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017162173/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017162173/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9844108
Certificate no.: 2017162173
Sample description.: MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-
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T.a.v. R.W. Isarin
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 19-Dec-2017

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Dec-2017

4813.001
2017170256/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1

Timmermans 1/2

4813.001

Analysecertificaat

19-Dec-2017/13:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Dec-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017170256/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 46µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 18µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 8.7µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S 0.044µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01-1-1 01 (160-260) 9868888

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Dec-2017

M: MCERTS erkend



1

Timmermans 2/2

4813.001

Analysecertificaat

19-Dec-2017/13:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Dec-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017170256/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 01-1-1 01 (160-260) 9868888

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Dec-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017170256/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1-1 01 (160-260) 9868888 01  160  260 08005844871

 9868888 01  160  260 06802905872

 9868888 01  160  260 06802905813

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017170256/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017170256/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. R.W. Isarin
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 19-Dec-2017

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Dec-2017

4813.001
2017167007/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Timmermans 1/2

4813.001

Analysecertificaat

19-Dec-2017/15:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

08-Dec-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017167007/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.5% (m/m) 80.4 77.4 79.4 81.9Droge stof

S 5.9% (m/m) ds 8.2 6.7 6.2 5.9Organische stof

93.7% (m/m) ds 92.6 93.0 93.5 93.5Gloeirest

S 5.4% (m/m) ds 3.6 3.8 4.8 8.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 190mg/kg ds 130 230 3600 150Lood (Pb)

1

2

3

4

5

01-1 01 (0-50)

02-1 02 (0-50)

03-1 03 (0-50)

04-1 04 (0-50)

05-1 05 (0-50) 9858986

9858985

9858984

9858983

9858982

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Nov-2017

30-Nov-2017

30-Nov-2017

30-Nov-2017

30-Nov-2017

M: MCERTS erkend
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Timmermans 2/2

4813.001

Analysecertificaat

19-Dec-2017/15:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

08-Dec-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017167007/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.8% (m/m)Droge stof

S 7.5% (m/m) dsOrganische stof

92.1% (m/m) dsGloeirest

S 5.7% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 150mg/kg dsLood (Pb)

6 06-1 06 (0-50) 9858987

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Nov-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017167007/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1 01 (0-50) 9858982 01  0  50 05350713061

02-1 02 (0-50) 9858983 02  0  50 05350713121

03-1 03 (0-50) 9858984 03  0  50 05350713131

04-1 04 (0-50) 9858985 04  0  50 05350713041

05-1 05 (0-50) 9858986 05  0  50 05350713151

06-1 06 (0-50) 9858987 06  0  50 05350225271

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017167007/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



4813.001

30-11-2017

Timmermans

2017162173

30-11-2017

06-12-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2

4,6

Uitgevoerd

% (m/m) 81,6 81,6

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 97,5

% (m/m) ds 4,6 4,6

mg/kg ds 27 78,96 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2297 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,748 - 3 15 103 190

mg/kg ds 16 30,19 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,12 0,1652 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 5,7 13,66 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 49 73,33 * 10 50 290 530

mg/kg ds 27 56,33 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 9,545

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <11 35

mg/kg ds 5,3 24,09

mg/kg ds <6,0 19,09

mg/kg ds <35 111,4 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds 0,0049 0,0222 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9844107

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

01-3 01 (60-110)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



4813.001

30-11-2017

Timmermans

2017162173

30-11-2017

06-12-2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

6,5

5

Uitgevoerd

% (m/m) 79,5 79,5

% (m/m) ds 6,5 6,5

% (m/m) ds 93,2

% (m/m) ds 5 5

mg/kg ds 110 310 20 190 555 920

mg/kg ds 0,42 0,5769 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 4,2 11,12 - 3 15 103 190

mg/kg ds 36 59,18 * 5 40 115 190

mg/kg ds 0,48 0,6357 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,9 18,43 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 420 580,5 *** 10 50 290 530

mg/kg ds 130 243,5 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,231

mg/kg ds <5,0 5,385

mg/kg ds 6 9,231

mg/kg ds 21 32,31

mg/kg ds 13 20

mg/kg ds <6,0 6,462

mg/kg ds 44 67,69 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,001

mg/kg ds 0,0049 0,0075 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,72 0,72

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 1,4 1,4

mg/kg ds 0,62 0,62

mg/kg ds 0,6 0,6

mg/kg ds 0,36 0,36

mg/kg ds 0,58 0,58

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 0,43 0,43

mg/kg ds 5,2 5,235 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9844108

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



4813.001

30-11-2017

Timmermans

2017162173

30-11-2017

06-12-2017

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

1,8

4,9

Uitgevoerd

% (m/m) 80,6 80,6

% (m/m) ds 1,8 1,8

% (m/m) ds 97,9

% (m/m) ds 4,9 4,9

mg/kg ds <20 39,82 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2307 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,605 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6,7 12,6 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,061 0,0837 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 6,577 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 14 20,91 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 28,95 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9844109

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



4813.001
14-12-2017
Timmermans
2017170256
14-12-2017
19-12-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 46 46 - 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
µg/L 18 18 * 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L 8,7 8,7 * 2 5 153 300
µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L 0,044 0,044 * 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07
µg/L <1,6
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 9868888

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

01-1-1 01 (160-260)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



4813.001
30-11-2017
Timmermans
2017167007
08-12-2017
19-12-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

5,9
5,4

Uitgevoerd

% (m/m) 81,5 81,5
% (m/m) ds 5,9 5,9
% (m/m) ds 93,7
% (m/m) ds 5,4 5,4

mg/kg ds 190 263,5 * 10 50 290 530

Nr. Analytico-nr Monster

1 9858982

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Lood (Pb)

Legenda

01-1 01 (0-50)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



4813.001
30-11-2017
Timmermans
2017167007
08-12-2017
19-12-2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

8,2
3,6

Uitgevoerd

% (m/m) 80,4 80,4
% (m/m) ds 8,2 8,2
% (m/m) ds 92,6
% (m/m) ds 3,6 3,6

mg/kg ds 130 178,8 * 10 50 290 530

Nr. Analytico-nr Monster

2 9858983

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Lood (Pb)

Legenda

02-1 02 (0-50)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



4813.001
30-11-2017
Timmermans
2017167007
08-12-2017
19-12-2017

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

6,7
3,8

Uitgevoerd

% (m/m) 77,4 77,4
% (m/m) ds 6,7 6,7
% (m/m) ds 93
% (m/m) ds 3,8 3,8

mg/kg ds 230 323,1 ** 10 50 290 530

Nr. Analytico-nr Monster

3 9858984

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Lood (Pb)

Legenda

03-1 03 (0-50)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



4813.001
30-11-2017
Timmermans
2017167007
08-12-2017
19-12-2017

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

6,2
4,8

Uitgevoerd

% (m/m) 79,4 79,4
% (m/m) ds 6,2 6,2
% (m/m) ds 93,5
% (m/m) ds 4,8 4,8

mg/kg ds 3600 5016 *** 10 50 290 530

Nr. Analytico-nr Monster

4 9858985

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Lood (Pb)

Legenda

04-1 04 (0-50)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



4813.001
30-11-2017
Timmermans
2017167007
08-12-2017
19-12-2017

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

5,9
8,4

Uitgevoerd

% (m/m) 81,9 81,9
% (m/m) ds 5,9 5,9
% (m/m) ds 93,5
% (m/m) ds 8,4 8,4

mg/kg ds 150 198,3 * 10 50 290 530

Nr. Analytico-nr Monster

5 9858986

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Lood (Pb)

Legenda

05-1 05 (0-50)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



4813.001
30-11-2017
Timmermans
2017167007
08-12-2017
19-12-2017

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

7,5
5,7

Uitgevoerd

% (m/m) 77,8 77,8
% (m/m) ds 7,5 7,5
% (m/m) ds 92,1
% (m/m) ds 5,7 5,7

mg/kg ds 150 201,7 * 10 50 290 530

Nr. Analytico-nr Monster

6 9858987

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Lood (Pb)

Legenda

06-1 06 (0-50)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Datum monstername
Monsternemer



Bijlage 4c Analysecertificaten  verkennend onderzoek asbest 
in bodem (NEN 5707) 



T.a.v. R.W. Isarin
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 07-Dec-2017

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Nov-2017

4813.001
2017162182/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1

Timmermans 1/1

4813.001

Analysecertificaat

07-Dec-2017/12:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Nov-2017

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2017162182/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

77.9% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

13.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<10.5mgAsbest (som)
2)

<1.0mg/kg dsAsbest in grond
2)

<1.0mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<1.0mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASBMM ASB-MM1 (0-50) 9844166

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Nov-2017

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017162182/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

ASBMM ASB-MM1 (0-50) 9844166 ASB-MM1  0  50 0042394MG1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017162182/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017162182/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5555966
Uw referentie : ASBMM ASB-MM1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/11/2017

Asbestonderzoek
Initialen analist : S.B.
Datum geanalyseerd : 07-12-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13940 g
Droge massa aangeleverde monster : 10859 g
Percentage droogrest : 77,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 10297,4 96,5 11,9 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 138,0 1,3 14,2 10,29 0 0,0
1-2 mm 83,4 0,8 17,2 20,62 0 0,0
2-4 mm 55,3 0,5 55,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 56,4 0,5 56,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 37,0 0,3 37,0 100,00 0 0,0
>20 mm 4,8 0,0 4,8 100,00 0 0,0
Totaal 10672,3 100,0 196,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

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

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,0 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5555966 ASBMM ASB-MM1 (0-50) ASB-MM1 0-.5 0042394MG
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  
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voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    
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STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (AW*  0,5 = T  



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 
 
 

 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1850 - heden   

Luchtfoto 
ja 2008-2014  Publieke Dienstverlening  

Op de Kaart Loket 
(www.pdok.nl) 

Informatie uit themakaarten  Datum bron/ 
kaartmateriaal 

 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 2016  www.bodemdata.nl 

Grondwaterkaart Nederland ja 1995   

Bodemloket.nl ja 1 november 2017   

Informatie van de opdrachtgever  Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 21 november 2017 Mevr. Suijkerbuijk 
(eigenares) 

 

Huidig gebruik locatie ja   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja   

Toekomstig gebruik locatie ja   

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja   

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja   

Informatie van de gemeente / omgevingsdienst  Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 1 november 2017 Dhr. J. Horsten 
 
Mevr. H. de Cort 

gemeente Etten-Leur 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 8 november 2017 OMWB 

Archief ondergrondse tanks ja   

Archief bodemonderzoeken ja  

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja   

Informatie uit terreininspectie  Datum uitgevoerd  Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 30 november 2017   

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    
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sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor 
de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
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1. INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van de heer A.A.F. Suijkerbuijk opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

nader bodemonderzoek aan de Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. 

 

Aanleiding voor het nader bodemonderzoek is de sterke loodverontreiniging in de bovengrond, die 

door Econsultancy tijdens een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van boring 4 is aangetoond 

(rapportnummer 4813.001, d.d. 22 december 2017). 

 

Het nader bodemonderzoek heeft de volgende doelstellingen: 

 

� het vaststellen van de aard en de omvang van het geval van bodemverontreiniging (voor-

alsnog tot maximaal aan de perceelsgrenzen); 

� het geven van uitsluitsel of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 

� het, indien noodzakelijk, maken van een inschatting van de milieuhygiënische risico's. 

 

Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NTA 5755:2010, "Bodem - Landbodem - Stra-

tegie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemver-

ontreiniging". 

 

Voorafgaand aan het veldwerk wordt geverifieerd of de beschikbare informatie ten aanzien van het 

historisch gebruik van de onderzoekslocatie voldoet aan het voor het nader onderzoek voorgeschre-

ven uitgebreide vooronderzoek volgens de NEN 5725. Leidraad bij het opstellen van de onderzoeks-

opzet is de NTA 5755. Het veldwerk en de bemonstering worden uitgevoerd onder certificaat op 

grond van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", 

protocol 2001. De analyseresultaten worden getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodem-

sanering en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 

1). Tevens wordt rekening gehouden met de achtergrondgehalten in de grond, zoals deze door de 

gemeente gemeente zijn vastgesteld. 

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor protocol 2001 van de BRL SIKB 2000. In dat kader 

verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

 

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteits-

handboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-

EN-ISO 9001:2008. 
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2. VOORONDERZOEK 

 

2.1 Locatiegegevens 

 

De onderzoekslocatie ligt aan de Lange Brugstraat 27 en 31 en ligt in het noordoosten van de kern 

van Etten-Leur. Het perceel waar de onderzoekslocatie deel van uit maakt is kadastraal bekend ge-

meente Etten-Leur, sectie D, nummer 1440. 

 

Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie             

X = 104.368, Y = 400.056. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(www.ahn.nl) op een hoogte van circa 2,5 m +NAP. 

 
2.2 Conclusie vooronderzoek 

 

Vooralsnog wordt uitgegaan van een puntverontreiniging, gezien de onderzoeksresultaten van het 

verkennend bodemonderzoek. Wanneer dit het geval is betreft het mogelijk een heterogene veront-

reiniging als gevolg van de aanwezigheid van een antropogene ophooglaag, mede gezien de matige 

loodverontreiniging die op het noordelijk deel van het terrein is vastgesteld en de lichte verontreinigni-

gingen op het overige deel van de locatie. 

 

 

3. VELDWERK 

 

3.1 Algemeen 

 

Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige 

bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla-

gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten 

worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 3.2. De zintuiglijke beoordeling van de 

grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.  

 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 

die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 

uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2 bevat de locatieschets met 

daarop aangegeven de situering van de boorpunten. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. 

 

3.2 Grondonderzoek 

 

3.2.1 Uitvoering veldwerk 

 

Het veldwerk is op 13 april 2018 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer M.M. 

Timmermans. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor 

het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemon-

derzoek". 

 

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 4 boringen geplaatst; 3 boringen tot 1,0 m -mv 

en 1 boring tot 1,5 m -mv. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 

5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bo-

demlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.  
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3.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 

 

De bodem bestaat voornamelijk uit matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand. De bovengrond is 

plaatselijk zwak baksteenhoudend. In het opgeboorde materiaal van de ondergrond zijn verder zin-

tuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-

dem, geen puin(resten) of andere asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 

 
4. LABORATORIUMONDERZOEK 

 

4.1 Uitvoering analyses 

 

Alle grondmonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accredi-

tatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in 

totaal 5 grondmonsters geanalyseerd op het volgende pakket: 

 

-  lood: 

 droge stof, lutum en organische stof, lood.  

 

Tabel I geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-

ten. 

 
Tabel I. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 

 

Grondmeng- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

101-1 101 (0,00 - 0,50) lood bovengrond, ter plaatse van boorpunt 101  

(zwak baksteenhoudend) 

(verificaite van resultaat van voorgaand 

bodemonderzoek) 

101-2 101 (0,50 - 1,00) lood ondergrond, ter plaatse van boorpunt 101  

(zintuiglijk schoon) 

102-1 102 (0,00 - 0,50) lood bovengrond, ter plaatse van boorpunt 102 

(zintuiglijk schoon) 

103-1 103 (0,00 - 0,50) lood bovengrond, ter plaatse van boorpunt 103  

(zintuiglijk schoon) 

104-1 104 (0,00 - 0,50) lood bovengrond, ter plaatse van boorpunt 104  

(zwak baksteenhoudend) 

 
4.2 Toetsingskader 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 

achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Dit toetsingskader 

voor de beoordeling van de gehalten van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat 

voor grond drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: 

 

-  achtergrondwaarde: 

 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lo-

kale verontreinigingsbronnen; 
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-  tussenwaarde: 

 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde. 

De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet wor-

den uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

 
-  interventiewaarde: 

 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarbo-

ven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-

pen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is er 

sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak 

een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid 

van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gele-

gen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet 

noodzakelijk. 

 

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 

achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 

25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 

het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 

gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 

 

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 

verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 

 

Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 

4.3 Resultaten grondmonsters 

 

Tabel II geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-

schrijden. 

 
Tabel II. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

 

Grondmeng- 

monster 

Traject 

(cm -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

101-1 101 (0,00 - 0,50) lood - - 

101-2 101 (0,50 - 1,00) lood - - 

102-1 102 (0,00 - 0,50) lood - - 

103-1 103 (0,00 - 0,50) lood - - 

104-1 104 (0,00 - 0,50) lood - - 

 

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-

toetste analyseresultaten. 
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5. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 

Econsultancy heeft in opdracht van de heer A.A.F. Suijkerbuijk een nader bodemonderzoek uitge-

voerd aan de Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur. 

 

Aanleiding voor het nader bodemonderzoek is de sterke loodverontreiniging in de bovengrond, die 

door Econsultancy tijdens een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van boring 4 is aangetoond 

(rapportnummer 4813.001, d.d. 22 december 2017). 

 

Vooralsnog wordt uitgegaan van een puntverontreiniging, gezien de onderzoeksresultaten van het 

verkennend bodemonderzoek. Wanneer dit het geval is betreft het mogelijk een heterogene veront-

reiniging als gevolg van de aanwezigheid van een antropogene ophooglaag, mede gezien de matige 

loodverontreiniging die op het noordelijk deel van het terrein is vastgesteld en de lichte verontreinigni-

gingen op het overige deel van de locatie. 

 

De bodem bestaat voornamelijk uit matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand. De bovengrond is 

plaatselijk zwak baksteenhoudend. In het opgeboorde materiaal van de ondergrond zijn verder zin-

tuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-

dem, geen puin(resten) of andere asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 

Zowel de bovengrond als de ondergrond ter plaatse van boorpunt 101 en de bovengrond van alle 

overige boorpunten is licht verontreinigd met lood. Deze lichte loodverontreinigingen zijn hoogstwaar-

schijnlijk, te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in de bodem. 

 

De sterke verontreiniging met lood ter plaatse van het voormalige boorpunt 4 van het verkennend 

bodemonderzoek (rapportnummer: 4813.004, d.d. 22 december 2017) is niet meer aangetoond. 

Toentertijd is er waarschijnlijk sprake geweest van een zogenoemde uitbijter.  

 

De vooraf gestelde hypothese, dat er sprake is van een (sterke) puntverontreiniging kan, op basis van 

de lichte verontreinigingen, worden verworpen. Er is géén sprake van een geval van ernstige bodem-

verontreiniging. Er bestaan volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem dan ook géén belemmeringen voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-

den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-

gelijk van toepassing. 

 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 4 mei 2018 

 

 

 







Bijlage 3 Boorprofielen  
 

 
 



Projectcode: 4813.004

Projectnaam: Lange Brugstraat 27 en 31

Boorprofielen Pagina 1 van 1

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 101

0

50

100

150

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

120

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

150

Boring: 102

0

50

100

1

2

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 103

0

50

100

1

2

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 104

0

50

100

1

2

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
donker zwartbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

100



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. M.M.A. van Neerven
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 20-Apr-2018

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Apr-2018

Lange Brugstraat 27 en 31

4813.004
2018053435/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Lange Brugstraat 27 en 31

1 2 3 4 5

Timmermans 1/1

4813.004

Analysecertificaat

20-Apr-2018/21:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

13-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018053435/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 72.0% (m/m) 75.4 76.0 75.8Droge stof

S % (m/m) 52.3Droge stof

S 7.7% (m/m) ds 3.3 6.0 5.7 6.2Organische stof

91.8% (m/m) ds 96.2 93.6 93.8 93.5Gloeirest

S 6.5% (m/m) ds 7.4 6.6 6.8 4.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 210mg/kg ds 76 160 200 180Lood (Pb)

1

2

3

4

5

101-1 101 (0-50)

101-2 101 (50-100)

102-1 102 (0-50)

103-1 103 (0-50)

104-1 104 (0-50) 10051737

10051736

10051735

10051734

10051733

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Apr-2018

13-Apr-2018

13-Apr-2018

13-Apr-2018

13-Apr-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018053435/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101-1 101 (0-50) 10051733 101  0  50 05352286331

101-2 101 (50-100) 10051734 101  50  100 05352286322

102-1 102 (0-50) 10051735 102  0  50 05352286431

103-1 103 (0-50) 10051736 103  0  50 05352286351

104-1 104 (0-50) 10051737 104  0  50 05352286451

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018053435/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



4813.004

Lange Brugstraat 27 en 31

13-04-2018

Timmermans

2018053435

13-04-2018

20-04-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

7,7

6,5

Uitgevoerd

% (m/m) 72 72

% (m/m) ds 7,7 7,7

% (m/m) ds 91,8

% (m/m) ds 6,5 6,5

mg/kg ds 210 278 * 10 50 290 530

Nr. Analytico-nr Monster

1 10051733

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Legenda

101-1 101 (0-50)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



4813.004

Lange Brugstraat 27 en 31

13-04-2018

Timmermans

2018053435

13-04-2018

20-04-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,3

7,4

Uitgevoerd

% (m/m) ds 3,3 3,3

% (m/m) ds 96,2

% (m/m) ds 7,4 7,4

% (m/m) 52,3 52,3

mg/kg ds 76 106,4 * 10 50 290 530

Nr. Analytico-nr Monster

2 10051734

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Lood (Pb)

Legenda

101-2 101 (50-100)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



4813.004

Lange Brugstraat 27 en 31

13-04-2018

Timmermans

2018053435

13-04-2018

20-04-2018

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

6

6,6

Uitgevoerd

% (m/m) 75,4 75,4

% (m/m) ds 6 6

% (m/m) ds 93,6

% (m/m) ds 6,6 6,6

mg/kg ds 160 217,3 * 10 50 290 530

Nr. Analytico-nr Monster

3 10051735

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Legenda

102-1 102 (0-50)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



4813.004

Lange Brugstraat 27 en 31

13-04-2018

Timmermans

2018053435

13-04-2018

20-04-2018

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

5,7

6,8

Uitgevoerd

% (m/m) 76 76

% (m/m) ds 5,7 5,7

% (m/m) ds 93,8

% (m/m) ds 6,8 6,8

mg/kg ds 200 272 * 10 50 290 530

Nr. Analytico-nr Monster

4 10051736

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Legenda

103-1 103 (0-50)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



4813.004

Lange Brugstraat 27 en 31

13-04-2018

Timmermans

2018053435

13-04-2018

20-04-2018

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

6,2

4,5

Uitgevoerd

% (m/m) 75,8 75,8

% (m/m) ds 6,2 6,2

% (m/m) ds 93,5

% (m/m) ds 4,5 4,5

mg/kg ds 180 252,1 * 10 50 290 530

Nr. Analytico-nr Monster

5 10051737

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Legenda

104-1 104 (0-50)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (AW*  0,5 = T  



 

 



bestemmingsplan "Bierdragerspad"   176
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Pagina 2 

1. Inleiding 
Het voornemen is om het plangebied Lange Brugstraat 27 en 31 te Etten-Leur her in te richten. Alvo-
rens gestart kan worden met de geplande werkzaamheden dient in het kader van de Wet natuurbe-
scherming te worden nagegaan welke natuurwaarden binnen het plangebied aanwezig (kunnen) zijn, 
in welke mate deze natuurwaarden beschermd zijn, in hoeverre deze beschermde natuurwaarden 
worden aangetast door de geplande activiteiten en of de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk 
is.  
Door de heer Suijkerbuijk is aan het Ecologisch Adviesbureau Cools de opdracht verleend om een 
quick scan uit te voeren naar de eventueel aanwezige beschermde natuurwaarden binnen het plan-
gebied. Op 9 november 2017 is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van beschermde 
planten- en diersoorten. 
 

Het plangebied bestaat uit de tuinen van twee naast elkaar gelegen woningen (nummer 27 en 31). 
Het voornemen is om in de bestaande tuinen van de panden 27 en 31 twee woningen te realiseren. 
De bestaande bebouwing (woonhuizen panden 27 en 31 met opstallen) blijft gehandhaafd en er 
zullen geen verbouwingen plaats vinden. Om deze reden zijn de woonhuizen met opstallen in het 
kader van deze quick scan niet onderzocht. 
 

2. Toetsing onderzoeksresultaten aan de Wet natuurbescherming 
Vanaf 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbe-
schermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.  
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 alle van nature in Nederland in het wild levende vogels worden beschermd volgens het bescher-
mingsregime van de Vogelrichtlijn; 

 soorten beschermd volgens de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn; 

 ‘andere soorten’: soorten die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven. 

 
2.1. Vogels 
 

2.1.1. Algemene beschrijving 
In Noord-Brabant broeden circa 190 vogelsoorten. Het overgrote deel is zeer tot vrij zeldzaam en 
circa 30 vogelsoorten zijn (zeer) algemeen.  
Met betrekking tot de vogelsoorten gelden vier verbodsartikelen: 
Art 3.1 lid 1: Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen. 
Art 3.1 lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te 
beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
Art 3.1 lid 3: Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben. 
Art 3.1 lid 4 en 5: Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Lijst van jaarrond beschermde vogelnesten 
Vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt 
aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. Op de vol-
gende vier categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele jaar: 
1. Nesten van de steenuil die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedsei-

zoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
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2. Nesten van koloniebroeders (roek, gierzwaluw en huismus) die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fy-
sieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en beperkt beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 
en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de 
nestplaats zijn vaak zeer specifiek en beperkt beschikbaar.  Van de 5 soorten broeden de slecht-
valk, grote gele kwikstaart, ooievaar en kerkuil zeer tot tamelijk zelden in Noord-Brabant. 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat 
zijn een nest te bouwen. Van de 7 soorten broeden de boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wes-
pendief en ransuil in Noord-Brabant.  

Tot de categorie 5 behoren vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het 
jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibi-
liteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Tot de categorie 5 
behoren momenteel 34 vogelsoorten, waarvan het overgrote deel ook broedt in Noord-Brabant. De 
draaihals, tapuit, brilduiker, glanskop en hop broeden echter zeer zeldzaam in Noord-Brabant. Daar-
entegen behoren tot de lijst ook enkele (zeer) algemene soorten, te weten de ekster, zwarte kraai, 
koolmees, pimpelmees en spreeuw. Andere (minder algemene) soorten die tot de categorie 5 beho-
ren zijn de boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw, ijsvogel, blauwe reiger, groene specht, zwarte 
specht, grote en kleine bonte specht, bosuil, torenvalk, bonte en grauwe vliegenvanger, boomklever, 
boomkruiper, zwarte mees, gekraagde en zwarte roodstaart. De soorten uit de categorie 5 vragen 
extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk 
wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardi-
gen.  
 
2.1.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten 
De tuinen van beide woningen zijn recentelijk geheel ontdaan van hun begroeiing. Beide tuinen zijn 
dan ook geheel ongeschikt als broedplaats voor vogels. De tuinen zullen mogelijk af en toe wel fun-
geren als voedselgebied voor enkele algemene vogelsoorten, zoals de merel, roodborst, koolmees, 
Turkse tortel, alsook huismus. Dergelijke, niet essentiële, foerageergebieden voor vogels zijn niet 
beschermd volgens de Wet natuurbescherming.  
 

2.2. Soorten van Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern en Verdrag van Bonn 
 

2.2.1. Algemene beschrijving 
De Europees beschermde soorten, niet vogels zijnde, bestaan uit soorten van de Habitatrichtlijn bij-
lage IV onderdeel a inclusief het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor 
zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. Tot deze soorten behoren on-
dermeer alle vleermuissoorten, boomkikker, heikikker, poelkikker, rugstreeppad, kamsalamander, 
gladde slang, drijvende waterweegbree, bever, noordse woelmuis, pimpernelblauwtje, gevlekte wit-
snuitlibel, groene glazenmaker en de platte schijfkoren.  
Met betrekking tot de diersoorten gelden vier verbodsartikelen: 
Art 3.5 lid 1: Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of 
te vangen. 
Art 3.5 lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of 
te vernielen. 
Art 3.5 lid 3: Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 
Art 3.5 lid 2: Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren. 
 
Met betrekking tot de plantensoorten geldt het verbodsartikel: 
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Art 3.5 lid 5: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
 

2.2.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten. 
Door de afwezigheid van bebouwing en geschikte bomen ontbreken in de tuinen 
mogelijkheden voor verblijfplaatsen van vleermuizen.  
Om zich te verplaatsen van verblijfplaats naar foerageergebied en omgekeerd maken vleermuizen 
veelal gebruik van min of meer vaste vliegroutes. Hierbij maken ze meestal gebruik van lijnvormige 
landschapselementen. Dit kunnen bosranden, brede bospaden, kanalen, vaarten, houtwallen e.d. 
zijn. In stedelijke of bebouwde gebieden kan het daarbij ook om straten of wegen gaan, vooral als 
daar tevens een opgaande begroeiing van struiken of bomen aanwezig is. Een belang van dergelijke 
vaste vliegroutes is onder andere dat ze beschutting bieden tegen ongunstige weersomstandighe-
den, met name wind, en bescherming tegen predatoren. Gezien het ontbreken van noodzakelijke 
beschutting biedende lijnvormige landschapselementen binnen of direct nabij het plangebied is het 
uitgesloten dat een vaste vliegroute thans binnen het plangebied aanwezig is. 
Op basis van een deskundigenoordeel kan worden gesteld dat het aantal vleermuizen (zowel exem-
plaren als soorten) dat gebruik maakt van de tuinen als foerageergebied zeer gering zal zijn. Van de 
gewone dwergvleermuis zullen waarschijnlijk min of meer regelmatig een of twee exemplaren foera-
gerend worden vastgesteld. Laatvlieger zal naar verwachting veel minder frequent foeragerend wor-
den aangetroffen, en dan zal het vrijwel uitsluitend om één exemplaar gaan, terwijl de rosse vleer-
muis waarschijnlijk slechts bij uitzondering, en dan nog op vrij grote hoogte zal worden aangetroffen 
boven het plangebied. 
 

2.3. Andere soorten 
 

2.3.1. Algemene beschrijving  
De andere, ‘nationale’ soorten staan vermeld op in een bijlage van de wet die hoort bij artikel 3.10. 
Op deze bijlage staan soorten uit de soortgroepen zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlin-
ders, libellen, kevers en vaatplanten.  
Met betrekking tot de diersoorten gelden twee verbodsartikelen: 
Art 3.10 lid 1a: Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen. 
Art 3.10 lid 1b: Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzette-
lijk te beschadigen of te vernielen. 
Het opzettelijk verontrusten en het verstoren van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 
andere soorten is in de Wet natuurbescherming niet (langer) verboden. 
In de provincie Noord-Brabant zijn diverse soorten vrijgesteld van de bovengenoemde verboden bij 
activiteiten die betrekking hebben met ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, bestendig 
beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw, aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuur-
beheer. Tot de soorten behoren onder andere de amfibiesoorten: bruine kikker, gewone pad, bas-
taardkikker en kleine watersalamander, de zoogdiersoorten: egel, haas, konijn, ree, vos, wild zwijn en 
diverse muizensoorten, zoals de huispitsmuis, bosmuis, rosse woelmuis en veldmuis. Bunzing, her-
melijn en wezel zijn vrijgesteld tot 1 oktober 2017. 
Tot de diersoorten die niet zijn vrijgesteld behoren zoogdiersoorten zoals de das, eekhoorn, boom-
marter, steenmarter, amfibie- en reptielsoorten zoals de vinpootsalamander, alpenwatersalamander, 
levendbarende hagedis en hazelworm, vlindersoorten zoals het gentiaanblauwtje, bruin dikkopje en 
kleine ijsvogelvlinder, libellensoorten zoals de bosbeekjuffer, gevlekte glanslibel en beekrombout en 
de vissoorten grote modderkruiper en beekprik.  
Met betrekking tot de plantensoorten geldt het verbodsartikel: 
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Art 3.10 lid 1c: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
Beschermd zijn diverse zeldzame akkerplanten, zoals blauw guichelheil, wilde ridderspoor, korensla 
en naaldenkervel, alsook ondermeer dennenorchis, kranskarwij, rozenkransje en blaasvaren. 
 
2.3.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten 
Op basis van het onderzoek, de huidige inrichting van de tuinen en een deskundigenoordeel kan 
worden bepaald dat binnen het plangebied geen of nauwelijks andere beschermde soorten zullen 
voorkomen. Mogelijk dat af en toe de bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en huisspitsmuis in 
het plangebied voorkomen. De genoemde soorten zullen het plangebied maximaal gebruiken als 
‘doortrekroute’ en/of foerageergebied. Deze functies die het plangebied eventueel actueel bezit voor 
de huisspitsmuis en de amfibiesoorten zullen door de geplande activiteiten geheel dan wel groten-
deels verdwijnen. De genoemde soorten zijn in Noord-Brabant echter vrijgesteld, waardoor de aan-
vraag van een ontheffing voor het vernielen of beschadigen van eventueel aanwezige vaste verblijf- 
en/of rustplaatsen niet noodzakelijk is.  
Andere amfibie- en landzoogdiersoorten dan wel planten-, reptiel-, vis-, libelle- en/of dagvlindersoor-
ten behorende tot de categorie ‘andere’ soorten komen actueel niet binnen het plangebied voor dan 
wel het plangebied is niet geschikt als vaste verblijfplaats, rustplaats en/of foerageergebied. 
 

2.4. Zorgplicht voor dieren en planten 
Of dier- en plantensoorten nu beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De 
zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende 
dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet 
strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer u een bepaalde handeling wilt 
verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen hebben, u zich daaraan voorafgaand op de 
hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen 
daarvoor van uw handelen. 
 

2.5. Conclusies  
 De bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en huisspitsmuis zullen het plangebied maximaal 

gebruiken als ‘doortrekroute’ en/of foerageergebied. De functies die het plangebied eventueel 
actueel bezit voor de huisspitsmuis en de amfibiesoorten zullen door de geplande activiteiten 
geheel dan wel grotendeels verdwijnen. De genoemde soorten zijn in Noord-Brabant echter vrij-
gesteld, waardoor de aanvraag van een ontheffing voor het vernielen of beschadigen van even-
tueel aanwezige vaste verblijf- en/of rustplaatsen niet noodzakelijk is. 

 De gewone dwergvleermuis, laatvlieger en mogelijk ook de rosse vleermuis gebruiken het plan-
gebied als foerageergebied. Het plangebied is actueel echter niet van essentieel belang als foera-
geergebied voor de vleermuizen. Voor een aantasting van het foerageergebied is de aanvraag 
van een ontheffing dan ook niet noodzakelijk. Vaste verblijfplaatsen dan wel vaste vliegroutes 
van vleermuizen komen binnen het plangebied niet voor. 

 Van de vogelsoorten behorende tot de categorieën 1 t/m 5 van de lijst van jaarrond beschermde 
nesten zijn binnen het plangebied geen vaste verblijf- en/of rustplaatsen waargenomen.  

 Op basis van de huidige inrichting en een deskundigenoordeel kan worden gesteld dat een gede-
tailleerder (jaarrond)onderzoek naar vleermuizen, broedvogels of andere beschermde soorten 
niet noodzakelijk is. 
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