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1 INLEIDING 

 

De heer G. Waslander heeft, in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning, aan NIPA 

milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een van een verkennend bo-

demonderzoek conform de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 op 

het perceel Hanekinderstraat 4 te Etten-Leur.  

 

NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2015 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is 

NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de 

werkzaamheid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:  

 

 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen 

 2002 – Het nemen van grondwatermonsters 

 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 

NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

De werkzaamheden bij NIPA milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer N.P.M.J. van Ven-

rooij. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft het perceel Hanekinderstraat 4 te Etten-Leur en staat kadastraal be-

kend als gemeente Etten-Leur, sectie O, nummer 1149, 1393 en 1394. De onderzoekslocatie heeft 

een oppervlakte van circa 1.500 m².  

 

De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is 

opgenomen als bijlage 3. 

2.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de 

NEN 5725. 

2.2.1 Omgeving 

De locatie is gelegen in het noordwesten van de wijk De Keen. De directe omgeving van de locatie 

bestaat uit: 

− Noordzijde: weiland, woning met tuin 

− Oostzijde: weiland, waterloop, groenstrook, openbare weg 

− Zuidzijde: weiland, klinkers (bij woning en garage), woning met tuin 

− Westzijde: houten paardenstal, gras, tuin, klinkers, Hanekinderstraat 

2.2.2 Bodemgebruik 

De locatie is in het verleden in gebruik geweest als landbouwgrond. De locatie is aan het eind van 

deze eeuw in gebruik genomen als woonwijk. De locatie is bebouwd met een woonhuis en houten 

paardenstal.  

 

Voor zover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen tanks aanwezig of aanwezig geweest 

en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die een mogelijke bodemverontreiniging hebben ver-

oorzaakt. 
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2.2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Ten behoeve van de ontwikkeling van wijk De Keen is in 1999 een grootschalig bodemonderzoek 

uitgevoerd. Deze locatie maakte deel uit van de onderzoekslocatie. In het bodeminformatiesysteem 

van de gemeente Etten-Leur zijn de volgende opmerkingen opgenomen: 

 

Onverdacht terrein 

• Zintuiglijk zijn zeer lichte tot matige bijmengingen met puin aangetroffen; 

• Bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met koper, kwik, lood en PAK; 

• Ondergrond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters; 

• Grondwater is licht verontreinigd met arseen, cadmium, chroom, nikkel en zink; 

• Plaatselijk is het grondwater licht verontreinigd met een of meerdere vluchtige aromaten 

en/of vluchtige chloorkoolwaterstoffen. Tevens zijn plaatselijk matig verhoogde gehaltes 

aan arseen en/of nikkel gemeten (waarschijnlijk van nature verhoogde gehaltes).  

 

Verdachte terreindelen 

• Aantal verontreinigde spots vastgesteld welke gesaneerd dienen te worden. Opgemerkt 

wordt dat deze spots niet op onderhavige onderzoekslocatie zijn gelegen; 

• De verontreinigingen zijn voldoende in beeld en er is geen nader onderzoek nodig.  

2.2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor het verkrijgen van inzicht in de regionale bodemopbouw en de geohydrologische gegevens van 

de omgeving is gebruikt gemaakt van de Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 43 oost/44 west 

van de Dienst Grondwater Verkenning (DGV-TNO) uit 1976. Ter plaatse kunnen de volgende geohy-

drologische eenheden worden onderscheiden: 

 

Deklaag 

Ter plaatse ontbreekt een deklaag.  

 

Eerste watervoerend pakket (Formatie van Twente) 

Vanaf maaiveld komt een circa 8 meter dik watervoerend pakket voor. Dit pakket is opgebouwd uit 

matig grof zand. het doorlaatvermogen (kD-waarde) van het eerste watervoerende pakket wordt 

geschat op 60 m²/d. 
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Scheidende laag (Formaties van Kedichem en Tegelen) 

Onder het eerste watervoerend pakket bevindt zich een circa 15 meter dikke scheidende laag. Deze 

laag is opgebouwd uit fijn leemhoudend zand. 

 

Grondwaterstroming 

De stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket is globaal noordelijk 

gericht, maar zal worden beïnvloed door lokale ontwateringsmiddelen (sloten, kabels en leidingen).  

2.2.5 Financieel- juridische situatie 

De kadastrale gegevens zijn opgenomen als bijlage 2 van deze rapportage. 

2.3 Doelstelling 

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is, 

waardoor sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het huidige of toekom-

stige gebruik van het terrein. 

2.4 Hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie beschouwd 

kan worden als een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemveront-

reiniging. 
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3 UITGEVOERD BODEMONDERZOEK 

3.1 Werkzaamheden verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 

Verdeeld onder de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 1.500 m² zijn conform de NEN 

5740 volgens de strategie voor een onverdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van 

bodemverontreiniging de volgende boringen verricht: 

 

• 6 boringen tot 0,5 meter -mv (boringen 103 t/m 108) 

• 1 boringen tot 2,0 meter -mv (boring 102) 

• 1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (boring 101) 

 

Eén boven- en één ondergrondmengmonster zijn geanalyseerd op de parameters van het standaard 

pakket voor grond vanuit de NEN 5740. Voor de berekening van de gestandaardiseerde meetwaar-

den zijn van de mengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald. Het  

grondwatermonster is geanalyseerd op het standaard pakket voor grondwater vanuit de NEN 5740. 

3.2 Werkzaamheden asbestonderzoek conform de NEN 5707 

In de bovengrond is plaatselijk puin in de bodem aangetroffen. Deze bevinding heeft geleid tot het 

uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek (verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, 

heterogeen verdeeld). In eerste instantie is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Aansluitend zijn ver-

deeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 1.500 m² acht inspectiegaten gegra-

ven van minimaal 0,3 bij 0,3 meter (G01 t/m G08). De gaten zijn doorgezet tot circa 0,5 meter -mv. 

Tevens is 1 boring verricht tot 2,0 meter -mv (boring 102 nabij G02). Het vrijkomend materiaal vanuit 

de gaten is gezeefd en geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Van het 

uitgezeefde materiaal zijn twee mengmonster samengesteld die op de aanwezigheid van asbest zijn 

geanalyseerd. 
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3.3 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, het 

graven van inspectiegaten, het bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke 

beoordeling van de grond- en grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aan-

gegeven in de relevante NPR- en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk 

bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. 

Alle boringen zijn op 8 maart 2018 met handkracht uitgevoerd. Op 15 maart 2018 is het asbestonder-

zoek uitgevoerd. Het grondwater is eveneens op 15 maart 2018 bemonsterd. De troebelheid (NTU), 

pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Archimil B.V. onder certificaat VB-040. De boorwerk-

zaamheden zijn uitgevoerd door de heer V.L. Burgers. De grondwatermonstername en het asbeston-

derzoek is gedaan door de heer P.A.M. Heesakkers. 

3.4 Laboratoriumwerkzaamheden 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad 

voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar 

bijlage 5.  
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4 WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

4.1 Bodem 

De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme-

ten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3 & 4]. De streefwaarden voor grond zijn per 

1 oktober 2008 vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in de Rege-

ling bodemkwaliteit [5]. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en worden in het Besluit 

bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:  

 

Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen 

voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-

ontreinigingsbronnen. 

 

In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de ach-

tergrondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde ver-

hoogde achtergrondwaarde aan.  

 

Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-

den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013 [3]. De streefwaarden 

geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembescher-

mingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.  

 

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het 

grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van 

een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-

delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaar-

de. 

 

In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang 

en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-

reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient be-

keken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden. 
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Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten 

en de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de 

aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming 

van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk 

deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek 

uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.  

 

De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 

organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden 

voor de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De gestandaardi-

seerde meetwaarden zijn bepaald met behulp van BoToVa. De gestandaardiseerde meetwaarden en 

de toetsing aan de achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.  

4.2 Asbest in bodem 

In de eerste stap wordt op basis van het verkennend onderzoek vastgesteld of er sprake is van een 

verdachte locatie en of de bodem asbestverdacht materiaal bevat. Indien dit wordt bevestigd, ont-

staat hierdoor direct aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek om vast te stellen 

of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Er is sprake van een geval van ernstige ver-

ontreiniging met asbest in de bodem indien de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke een-

heid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen). Het vaststellen van de gemid-

delde gewogen asbestconcentratie is vastgesteld aan de hand van de NEN 5707 of NTA 5727. Opge-

merkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van toepassing 

is bij het vaststellen van de ernst. Elke sterk met asbest verontreinigde bodem dient beschouwd te 

worden als een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Op basis van het Milieuhygiënische saneringscriterium bodem, protocol asbest dat alleen van toe-

passing is indien er sprake is van een bodemverontreiniging met asbest in (water)bodem, grond en 

baggerspecie, waarbij asbest aanwezig is in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg 

d.s. (gewogen), worden de locatiespecifieke risico’s ingedeeld in twee categorieën: “géén onaan-

vaardbare risico’s” en “onaanvaardbare risico’s”. De locatie valt in de categorie “géén onaanvaardba-

re risico’s” als er geen kans op vezelemissie is. Dit komt voor in situaties waarbij het bij het actuele 

gebruik niet mogelijk is om met de asbestbodemverontreiniging in contact te komen of als blijkt dat 

in dergelijke situaties nooit gehalten aan asbest in de lucht zullen voorkomen die het Verwaarloos-

baar Risiconiveau (VR) overschrijden. Dit betekent dat dan een beperkingenregistratie moet plaats-

vinden. Het bevoegd gezag kan naast registratie aanvullend beheermaatregelen voorschrijven. De 

inhoud van de beheermaatregelen wordt door het bevoegd gezag bepaald. Als de inrichting of het 

gebruik van de locatie verandert, dienen de locatiespecifieke risico’s opnieuw te worden beoordeeld.  
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De concentratie aan asbest in (water)bodem, grond of baggerspecie is bekend uit het uitgevoerde 

verkennend en/of nader onderzoek. De analyses moeten worden uitgevoerd conform de NEN 5707. 

Conform deze norm dient in de rapportage van de uitgevoerde analyses naast het onderscheid in 

amfibool en serpentijn asbest ook onderscheid te worden gemaakt in hechtgebonden en niet-

hechtgebonden asbest. Dit laatstgenoemde onderscheid wordt gemaakt door het aangetroffen ma-

teriaal te vergelijken met referentiematerialen met bekende hechtgebondenheid. Uit praktijkmetin-

gen is bekend dat er in het geval van een bodemverontreiniging met alleen hechtgebonden asbest in 

gehalten lager dan 1.000 mg/kg d.s. (gewogen), geen asbest in de lucht wordt aangetroffen boven de 

bepalingsondergrens. Om deze reden is het niet nodig verdere metingen te verrichten indien het 

gehalte aan hechtgeboden asbest minder dan 1.000 mg/kg d.s. (gewogen) bedraagt.  

 

Er dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden getroffen op dat deel van de locatie waar sprake 

is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de aanwezigheid van de bodemverontreiniging met 

asbest. Met “spoedig” wordt in dit kader bedoeld dat de sanering binnen 4 jaar na het afgeven van 

de beschikking ernst en spoed moet aanvangen. De consequenties van de risicobeoordeling conform 

het onderhavige "protocol asbest" worden door het bevoegd gezag vastgelegd in een beschikking 

“ernst en spoed”. In paragraaf 5.2 van de Circulaire bodemsanering 2009, zijn aandachtspunten voor 

de inhoud van een dergelijke beschikking opgenomen. 
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Berekening asbestconcentratie 

Op basis van de bij de inspectie verzamelde materialen en de analyses van de verzamelmonsters kan 

aan de hand van de volgende formule uit de NEN 5707/5897 de asbestconcentratie per inspectiepunt 

worden bepaald.  

Cgr= M x % I (V x n x E (x ds)) 

 

waarbij:  

Cgr = asbestconcentratie fractie groter dan 16 millimeter  

M = massa asbestverdacht materiaal in mg  

% = gemiddeld % asbest in materiaal 

V = volume gegraven inspectiegat  

n = stortgewicht grond  

E = inspectie efficiëntie  

ds = droge stof gehalte bepaald doormiddel van veldmeting* 

* op het analysecertificaten van Search staat bij de materiaal monsters eveneens een gehalte droge stof, dit is echter het 

droge stofgehalte van het materiaal en is voor deze calculatie niet relevant 

 

Voor de totale asbestconcentratie (Ctot) dient het gehalte van de fractie groter dan 16 millimeter (Cgr) 

opgeteld te worden met de concentratie die door het laboratorium in de grondmonsters aangetrof-

fen wordt (Cf). 
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5 RESULTATEN 

5.1 Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is plaatselijk verhard 

met klinkers. Hieronder, en ter plaatse van de overige boringen vanaf maaiveld, is de bodem tot 

minimaal het diepste punt van de boringen, circa 2,9 meter –mv, opgebouwd uit matig fijn zand. 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk diverse bijmengingen waargenomen die op een 

mogelijke bodemverontreiniging duiden. De bijzonderheden zijn opgenomen in tabel 1. Bij zowel de 

maaiveldinspectie als de inspectie van de vrijgekomen grond uit de inspectiegaten zijn geen asbest-

verdachte materialen aangetroffen.  

 

Tabel 1:      Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 

Boring/inspectiegat Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

101 2,90 0,00 - 0,50 

0,50 - 2,90 

zand 

zand 

zwak puinhoudend 

- 

102 1,70 0,00 - 0,50 

0,50 - 1,70 

zand 

zand 

zwak puinhoudend 

- 

103 0,50 0,00 - 0,50 zand sporen puin 

104 0,50 0,00 - 0,50 zand sterk puinhoudend 

105 0,50 0,00 - 0,50 zand sterk puinhoudend 

106 0,50 0,00 - 0,50 zand sporen puin 

107 0,50 0,00 - 0,50 zand sporen puin 

108 0,50 0,00 - 0,50 zand - 

G01 0,50 0,00 - 0,50 zand - 

G02 0,50 0,00 - 0,50 zand zwak puinhoudend 

G03 0,50 0,00 - 0,50 zand zwak puinhoudend 

G04 0,60 0,00 - 0,15 

0,15 - 0,60 

zand 

zand 

- 

zwak puinhoudend 

G05 0,50 0,00 - 0,40 

0,40 - 0,60 

zand 

zand 

- 

zwak puinhoudend 

G06 0,50 0,00 - 0,50 zand - 

G07 0,50 0,00 - 0,50 zand - 

G08 0,50 0,00 - 0,50 zand  
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5.2 Veldmetingen grondwater 

De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van 

circa 1,2 meter –mv.  

 

Voorafgaand aan de grondwatermonstername is een zuurgraad (pH) van 5,93 en een geleidbaarheid 

(Ec) van 535 µS/cm in het grondwater gemeten. De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale 

waarden. Tijdens de monsterneming van het grondwater is een troebelheid van het grondwater van 

49,3 NTU gemeten. Verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 

0 – 10 NTU heeft. Een troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie 

van de analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan leiden tot een overschatting van 

organische parameters en zware metalen. De verhoogde troebelheid hangt waarschijnlijk samen met 

het feit dat het grondwater slecht toestroomt en de aanwezigheid van onoplosbare bestanddelen in 

het grondwater. Aangezien maximaal licht verhoogde gehaltes zijn aangetoond, en de NTU van 10 

geen normatieve grens is, bestaat geen aanleiding het grondwater opnieuw te bemonsteren. 

5.3 Monsterselectie 

In onderstaande tabel is de monsterselectie opgenomen.  

 

Tabel 2:      Monsterselectie 

Analysemonster Traject (m -mv) Deelmonsters Analysepakket 

MM1 0,00 - 0,58 101 (0,00 - 0,50) 

102 (0,00 - 0,50) 

103 (0,00 - 0,50) 

104 (0,08 - 0,58) 

105 (0,08 - 0,58) 

106 (0,00 - 0,50) 

107 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket, lutum + organische stof 

MM2 0,50 - 1,30 101 (0,50 - 1,30) 

102 (0,50 - 1,20) 

Standaardpakket, lutum + organische stof 

 

5.4 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse- 

en toetsingsresultaten zijn samengevat in tabel 3. 
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Tabel 3: Toetsingsresultaten grond en grondwater 

Grond Grondwater 

monster MM1 MM2 101 

deelmonster 101A t/m 107A 101BC,102BC - 

meter –mv 0,00 - 0,58 0,50 - 1,30 1,9-2,9 

bijmenging puinhoudend - - 

metalen       

barium -  -  + 81 

cadmium -  -  -  

kobalt -  -  -  

koper -  + 26 -  

kwik -  -  -  

lood + 37 + 110 -  

molybdeen -  -  -  

nikkel -  -  -  

zink -  -  -  

PAK -  -    

gechloreerde kwst.     -  

aromatische kwst.     -  

minerale olie -  -  -  

naftaleen     -  

polychloorbifenylen       

PCB (7) -  -    

 

Verklaring van tekens:  niets vermeld betekent niet geanalyseerd 

 - < achtergrond- ofwel streefwaarde / rapportagegrens 

 + > achtergrond- ofwel streefwaarde en < tussenwaarde 

 ++ > tussenwaarde en < interventiewaarde 

 +++ > interventiewaarde 

 gehaltes in grond in mg/kg d.s.; gehaltes in het grondwater in µg/l 

5.5 Interpretatie 

In het puinhoudende bovengrondmengmonster (MM1) is een licht verhoogd gehalte aan lood geme-

ten. In het zintuiglijk als schoon beoordeelde ondergrondmengmonster (MM2) zijn licht verhoogde 

gehaltes aan koper en lood gemeten. Het gehalte aan lood in de zintuiglijk schone ondergrond is 

hoger dan in de puinhoudende  bovengrond. 

 

Voor de aanwezigheid van de verhoogde gehaltes is, op basis van de beschikbare gegevens, geen 

verklaring voorhanden. De aangetoonde gehaltes zijn dermate laag dat de uitvoering van een aanvul-

lend of nader onderzoek niet noodzakelijk is. Bij het onderzoek in 1999 zijn in de bovengrond even-

eens licht verhoogde gehaltes aan lood en koper gemeten. Mogelijk is hier sprake van een verhoogde 

achtergrondwaarde.  

 

Voor het asbestonderzoek zijn van de fijne fractie twee mengmonsters samengesteld (MMA1: G1, 

G6, G7 en MMA2: G2, G3, G4, G5). In de mengmonsters van de fijne fractie is analytisch geen asbest 

aangetoond. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. 

 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 101 is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetoond. 

Licht verhoogde gehaltes aan barium kunnen van nature in het grondwater voorkomen en duiden 

niet op een noemenswaardige verontreiniging. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op het perceel Hane-

kinderstraat 4 te Etten-Leur, kadastraal bekend als gemeente Etten-Leur, sectie O, nummer 1149, 

1393, 1394, blijkt dat de vaste bodem licht verontreinigd is met lood en koper. In het grondwater is 

een van nature licht verhoogd gehalte aan barium gemeten. De aangetoonde gehaltes zijn dermate 

laag dat de uitvoering van een aanvullend of nader onderzoek, ons inziens, niet noodzakelijk is.  

 

In de puinhoudende toplaag (tot 0,5 meter -mv) is geen verontreiniging met asbest geconstateerd. 

 

Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, in principe ver-

worpen te worden. De gevolgde strategie is echter als voldoende te beschouwen. 

 

Tegen de eventuele bebouwing van de onderzoekslocatie zijn, ons inziens, geen zwaarwegende mili-

euhygiënische bezwaren aan te voeren. 

 

Indien grond afgevoerd moet worden van de locatie, dient rekening gehouden te worden met ge-

bruiksbeperkingen van de vrijkomende grond. Conform de Regeling bodemkwaliteit mag de grond 

slechts onder voorwaarden worden hergebruikt. Eventueel vrijkomende grond mag echter wel op de 

locatie worden hergebruikt. Grond die binnen de gemeente wordt hergebruikt kan op basis van dit 

rapport hergebruikt worden. Indien de grond buiten de grenzen van de bodemkwaliteitskaart toege-

past zal worden, dient een partijkeuring conform het BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 uitgevoerd te 

worden. 

 

Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de nood-

zaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 

 

Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-

stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek 

slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uit-

gevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij 

dit onderzoek niet is aangetroffen. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 16636

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 7 maart 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ETN01&sectie=O&perceelnummer=1396&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ETN01&sectie=O&perceelnummer=1391&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ETN01&sectie=O&perceelnummer=1394&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ETN01&sectie=O&perceelnummer=1393&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ETN01&sectie=O&perceelnummer=1392&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ETN01&sectie=O&perceelnummer=1170&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ETN01&sectie=O&perceelnummer=1395&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ETN01&sectie=O&perceelnummer=2016&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ETN01&sectie=O&perceelnummer=1149&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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BETREFT

Etten-Leur O 1149
UW REFERENTIE

16636
GELEVERD OP

07-03-2018 - 11:49
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11002968778
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-03-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

28-02-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Etten-Leur O 1149
Kadastrale objectidentificatie : 006590114970000

Locatie Hanekinderstraat 4
4871 NG  Etten-Leur
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Grootte 1.040 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 103611 - 400507
Omschrijving Wonen

Erf - Tuin
Koopsom € 445.000

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2002

Herinrichtingsrente € 18,36 Eindjaar 2032

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 13896/5 Breda Ingeschreven op 03-01-2003
Naam gerechtigde De heer Gerrit Wessel Waslander

Adres Hanekinderstraat 4
4871 NG  ETTEN-LEUR

Geboren 04-03-1961
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te DELFT

Burgerlijke staat Zie akte

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 13896/5 Breda Ingeschreven op 03-01-2003
Naam gerechtigde Mevrouw Ilse Lisette Dennert

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.6590114970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_13896_5_BDA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.69962150
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_13896_5_BDA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.69962162


BETREFT

Etten-Leur O 1149
UW REFERENTIE

16636
GELEVERD OP

07-03-2018 - 11:49
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11002968778
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-03-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

28-02-2018
BLAD

2 van 2

Adres Hanekinderstraat 4
4871 NG  ETTEN-LEUR

Geboren 19-11-1965
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te ARUBA

Burgerlijke staat Zie akte

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/contact
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Vbo Hanekinderst raat  4  Et t en-Leur
projectcode 1 6 6 3 6

datum 0 8 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 4

1 0 1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 8 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Vincent  Burgers
x 1 0 3 6 3 0 .5 8
y 4 0 0 5 0 2 .1 8

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwak puin, m at ig planten, m at ig 
roest , edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, zwak roest , edelm an

-80
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-130
zand, m at ig fijn,sterk silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, edelm an

-180
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, edelm an

-200
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, zuigerboor handm at ig

1

2

3

4

5

1

190

290290

90

140

1 0 2 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Vincent  Burgers
x 1 0 3 6 1 0 .9 2
y 4 0 0 5 0 8 .8 2

0

50

100

150

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwak puin, m at ig roest , m at ig 
planten, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, geel, m at ig 
planten, m at ig roest , edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, geel, edelm an

-120
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, oranje, zwak roest , edelm an

1

2

3

4

1 0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Vincent  Burgers
x 1 0 3 6 0 3 .3 0
y 4 0 0 5 2 2 .7 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak planten, 
sporen puin, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Vbo Hanekinderst raat  4  Et t en-Leur
projectcode 1 6 6 3 6

datum 0 8 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 4

1 0 4 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Vincent  Burgers
x 1 0 3 5 9 8 .3 8
y 4 0 0 4 9 8 .2 8

0

50

8
edelm an, klinkers

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
bruin, sterk puin, riverside

1

1 0 5 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Vincent  Burgers
x 1 0 3 6 1 7 .8 6
y 4 0 0 4 9 8 .4 4

0

50

8
edelm an, klinkers

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
bruin, sterk puin, riverside

1

1 0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Vincent  Burgers
x 1 0 3 6 3 9 .0 6
y 4 0 0 4 9 3 .1 0 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak planten, 
sporen puin, edelm an

1

1 0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Vincent  Burgers
x -1 3 7 9 6 7 6 .1 2
y 1 0 5 8 8 7 0 .5 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak planten, 
sporen puin, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Vbo Hanekinderst raat  4  Et t en-Leur
projectcode 1 6 6 3 6

datum 0 8 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 4

1 0 8 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Vincent  Burgers
x 1 0 3 6 2 8 .3 5
y 4 0 0 5 1 6 .1 2

0

50

8
edelm an, klinkers

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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T.a.v. Niels
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 19-Mar-2018

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Mar-2018

Vbo Hanekinderstraat 4 Etten-Leur

16636
2018033523/1Certificaatnummer/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).



Vbo Hanekinderstraat 4 Etten-Leur

1 2

Niels 1/2

16636

Analysecertificaat

19-Mar-2018/08:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018033523/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.1% (m/m) 81.1Droge stof

S 2.6% (m/m) ds 2.2Organische stof

18.1% (m/m) ds 97.2Gloeirest

S 5.6% (m/m) ds 8.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 33mg/kg ds 29Barium (Ba)

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

S 3.1mg/kg ds 3.3Kobalt (Co)

S 10mg/kg ds 26Koper (Cu)

S 0.10mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

S 4.5mg/kg ds 10.0Nikkel (Ni)

S 37mg/kg ds 110Lood (Pb)

S 43mg/kg ds 55Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

5.7mg/kg ds 5.9Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM1, 101: 0-50, 102: 0-50, 103: 0-50, 104: 8-57, 105: 8-57, 106: 0-50, 107: 0-50, 108: 8-57

MM2, 101: 50-80, 101: 80-130, 102: 50-100, 102: 100-120 9988683

9988682
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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 

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

08-Mar-2018

08-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Vbo Hanekinderstraat 4 Etten-Leur

1 2

Niels 2/2

16636

Analysecertificaat

19-Mar-2018/08:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018033523/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.076mg/kg ds 0.062Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.24mg/kg ds 0.17Fluorantheen

S 0.14mg/kg ds 0.097Benzo(a)anthraceen

S 0.15mg/kg ds 0.095Chryseen

S 0.084mg/kg ds 0.059Benzo(k)fluorantheen

S 0.10mg/kg ds 0.082Benzo(a)pyreen

S 0.094mg/kg ds 0.061Benzo(ghi)peryleen

S 0.11mg/kg ds 0.055Indeno(123-cd)pyreen

S 1.1mg/kg ds 0.75PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1, 101: 0-50, 102: 0-50, 103: 0-50, 104: 8-57, 105: 8-57, 106: 0-50, 107: 0-50, 108: 8-57

MM2, 101: 50-80, 101: 80-130, 102: 50-100, 102: 100-120 9988683

9988682
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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

08-Mar-2018

08-Mar-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018033523/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1, 101: 0-50, 102: 0-50, 103: 0-50, 104: 8-57, 1 9988682 101  0  50 0535107302

 9988682 107  0  50 0535107295

 9988682 106  0  50 0535107300

 9988682 108  8  58 0535107298

 9988682 103  0  50 0535107299

 9988682 105  8  58 0535107296

 9988682 104  8  58 0535107290

 9988682 102  0  50 0535107297

MM2, 101: 50-80, 101: 80-130, 102: 50-100, 102: 10 9988683 101  50  80 0535107304

 9988683 101  80  130 0535107294

 9988683 102  50  100 0535193277

 9988683 102  100  120 0535107293
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Opmerking 1)

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

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.
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Analyserapport asbestonderzoek analysemonster

Nipa Milieutechniek B.V.

heer N. van Venrooij

Landweerstraat-Zuid 109

5349 AK OSS

Origineel Pag. 1 van 1

Rapportnummer:

Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Datum opdrachtverlening:

Projectnr. opdrachtgever: 16636

Onderzoeksgegevens

Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie conform: AP04 & NEN5898

Locatie veldonderzoek: Hanekinderstraat 4 te Etten-Leur                  

Datum veldonderzoek:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt SGS Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker: P. Heesakkers                 

Soort materiaal: Grond

Massa veldvochtig monster: 12.338,1 gram

Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk

Datum labonderzoek:

Uitvoerend analist/rapporteur: Alexander Lubbersen

Type zeving: Droog

Monstercode: MM1 (G1 + G6 + G7)

                                

Resultaten
Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] [%] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 4.438,6 0,50 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.828,2 5,35 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 1.178,6 20,79 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 361,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 370,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 20 mm 96,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 20 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 10.273,6 0 < 1 0,0 1,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 10.424,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 84,49 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest), Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* 95% Betr.Interval

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0 0 -  1

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0 -

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm

* De gewogen concentratie (serpentijn asbest vermeerderd met 10 maal amfibool asbest) is: < 1 [mg/kgds]

95% betrouwbaarheidsinterval: 0 -  1 [mg/kgds]

Getekend te Heeswijk d.d. De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.

SGS Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes

Hoofd Laboratorium (Technisch Verantwoordelijk)

Monsternemingstraject (m-mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

27 maart 2018

11800949

15-mrt-18

27-mrt-18

21-mrt-18

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden.  De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de 

vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. 

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. 

SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de 

handelsdocumenten.  Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief 

voorbehouden aan SGS.  Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.  

Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook,  als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.  

Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.



 

Analyserapport asbestonderzoek analysemonster

Nipa Milieutechniek B.V.

heer N. van Venrooij

Landweerstraat-Zuid 109

5349 AK OSS

Origineel Pag. 1 van 1

Rapportnummer:

Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Datum opdrachtverlening:

Projectnr. opdrachtgever: 16636

Onderzoeksgegevens

Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie conform: AP04 & NEN5898

Locatie veldonderzoek: Hanekinderstraat 4 te Etten-Leur                  

Datum veldonderzoek:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt SGS Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker: P. Heesakkers                 

Soort materiaal: Grond

Massa veldvochtig monster: 12.182,3 gram

Locatie labonderzoek: Meerstraat 7 te Heeswijk

Datum labonderzoek:

Uitvoerend analist/rapporteur: Alexander Lubbersen

Type zeving: Droog

Monstercode: MM2 (G2 + G3 + G4 + G5)

                                

Resultaten
Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] [%] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.996,6 0,84 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.214,3 5,27 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 857,2 21,02 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 1.331,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 1.149,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 20 mm 390,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 20 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.939,6 0 < 1 0,0 1,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 10.101,2 gram

Percentage droge stof (Monster) 82,92 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest), Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond* 95% Betr.Interval

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0 0 -  1

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0 -

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm

* De gewogen concentratie (serpentijn asbest vermeerderd met 10 maal amfibool asbest) is: < 1 [mg/kgds]

95% betrouwbaarheidsinterval: 0 -  1 [mg/kgds]

Getekend te Heeswijk d.d. De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.

SGS Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes

Hoofd Laboratorium (Technisch Verantwoordelijk)

Monsternemingstraject (m-mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

27 maart 2018

11800949

15-mrt-18

27-mrt-18

21-mrt-18

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden.  De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de 

vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. 

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. 

SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de 

handelsdocumenten.  Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief 

voorbehouden aan SGS.  Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.  

Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook,  als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.  

Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.
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Uitleg rapportages algemeen  
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen 
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever. 
 
Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie 
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 
 
Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door 
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt 
aangemaakt. 
 
Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een 
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering 
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende 
kenmerk ingevoerd. 
 

Belangrijke normering/toetsingskader 
Boven- en ondergrens bij grond- en puinanalyse 
Van iedere onderzochte zeeffractie wordt, na drogen tot constant gewicht, de massa 
bepaald. De aanwezige asbestverdachte materialen worden vervolgens geïdentificeerd. 
Bij de bepaling van de asbestconcentratie in een materiaal wordt een concentratierange 
gerapporteerd (onder- en bovengrens), bijvoorbeeld: 30-60% CHR. De genoemde range 
volgt uit een inschatting van de concentratie door de bevoegde analist. Hierbij worden de 
bepalingen uit de NEN 5896 gevolgd. Het gemiddelde van deze range (in het genoemde 
voorbeeld: 45%) wordt gebruikt om het totale asbestgehalte in de onderzochte grond te 
bepalen. De laagste concentratie (in het genoemde voorbeeld: 30%) wordt gebruikt voor 
het bepalen van de zogenoemde ‘ondergrens’ en de hoogste concentratie (in het 
genoemde voorbeeld: 60%) voor het bepalen van de ‘bovengrens’. Behalve de 
benadering van het asbestgehalte in een asbesthoudend materiaal, is het aantal 
asbesthoudende deeltjes in de betreffende zeeffracties van invloed op de bepaling van 
de boven- en ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Middels de Poisson-
statistiek wordt de kans dat asbestdeeltjes zijn over- of ondervertegenwoordigd in het 
geanalyseerde deel van het monster gekwantificeerd. Hierbij wordt een 95% 
betrouwbaarheidsinterval gehanteerd. Indien er in de onderzochte zeeffracties geen 
asbest is aangetoond, wordt de bepalingsgrens berekend. Hiervoor worden omvang en 
gewicht van een in de norm gedefinieerd asbestdeeltje gehanteerd. 
 
Ter bepaling van de gewogen concentratie conform NEN5898 wordt aan amfibole 
asbestsoorten een wegingsfactor 10 toegekend. 
Ter bepaling van de gewogen concentratie conform CMA/2/II/C.2 of CMA/2/II/C.3 wordt 
aan losgebonden asbesttoepassingen een wegingsfactor 10 toegekend. 
 

Aanvullende uitleg analyseresultaat 

Serpentijn 
CHR = Chrysotiel (wit asbest) 

Amfibool 
ANT = Anthofyliet (geel asbest)   CRO  = Crocidoliet (blauw asbest) 
AMO  = Amosiet (bruin asbest)   TRE = Tremoliet (grijs asbest) 
ACT = Actinoliet (groen asbest)  
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Analyseresultaat w/w% 
Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest 
van die soort(en) in het materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een 
inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte van het gewicht van het totale 
monster (w=weight=gewicht). 

Hechtgebonden ja/nee 
In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het 
materiaal zitten: 

 Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten 
(breukvlakken uitgezonderd). 

 Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten en dat het 
risico hoog is dat er bij lichte beroering van het materiaal vezels vrijkomen. 

 Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de 
gebondenheid nodig is. 

 

Aanvullende uitleg analysetechnieken  

Optische Microscopie 
De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst 
wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscoop gezocht naar 
vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van dispersievloeistof een 
preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting 
van 125x nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van 
kenmerkende optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en 
het gedrag in gepolariseerd licht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief 
bestemd voor onze opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons 
als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in 
voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden 
staat vermeld. 
 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search 
Laboratorium B.V. SGS Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. 
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 

 



T.a.v. Niels
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 23-Mar-2018

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Mar-2018

Vbo Hanekinderstraat 4 Etten-Leur

16636
2018040152/1Certificaatnummer/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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16636

Analysecertificaat

23-Mar-2018/10:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Mar-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018040152/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 81µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 4.0µg/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 <0.020µg/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 Pb101, 101-1: 190-290 10008700

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

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Vbo Hanekinderstraat 4 Etten-Leur

1
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16636

Analysecertificaat

23-Mar-2018/10:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Mar-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018040152/1Certificaatnummer/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 Pb101, 101-1: 190-290 10008700

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

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018040152/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Pb101, 101-1: 190-290 10008700 1  190  290 0680313830

 10008700 1  190  290 0680313828

 10008700 1  190  290 0800644754

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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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 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 2018040152/1
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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).

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
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Vbo Hanekinderstraat 4 Etten-Leur

08-03-2018

Niels

2018033523

09-03-2018

19-03-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,6

5,6

Uitgevoerd

% (m/m) 84,1 84,1

% (m/m) ds 2,6 2,6

% (m/m) ds 18,1

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

mg/kg ds 33 88,19 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2226 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,1 7,82 - 3 15 103 190

mg/kg ds 10 18,07 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,1 0,1351 - 0,05 0,15 18,1 36

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

mg/kg ds 4,5 10,1 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 37 54,04 * 10 50 290 530

mg/kg ds 43 85,15 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,077

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <11 29,62

mg/kg ds 5,7 21,92

mg/kg ds <6,0 16,15

mg/kg ds <35 94,23 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds 0,0049 0,0188 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,076 0,076

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,084 0,084

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,094 0,094

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 1,1 1,064 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9988682

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

MM1, 101: 0-50, 102: 0-50, 103: 0-50, 104: 8-57, 105: 8-57, 106: 0-50, 107: 0-50, 108: 8-57

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

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



16636

Vbo Hanekinderstraat 4 Etten-Leur

08-03-2018

Niels

2018033523

09-03-2018

19-03-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2

8,6

Uitgevoerd

% (m/m) 81,1 81,1

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

% (m/m) ds 97,2

% (m/m) ds 8,6 8,6

mg/kg ds 29 61,58 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,217 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,3 6,738 - 3 15 103 190

mg/kg ds 26 43,58 * 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0453 - 0,05 0,15 18,1 36

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

mg/kg ds 10 18,82 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 110 153,8 * 10 50 290 530

mg/kg ds 55 97,35 - 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 5,9 26,82

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 0,062 0,062

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,097 0,097

mg/kg ds 0,095 0,095

mg/kg ds 0,059 0,059

mg/kg ds 0,082 0,082

mg/kg ds 0,061 0,061

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds 0,75 0,751 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9988683

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

MM2, 101: 50-80, 101: 80-130, 102: 50-100, 102: 100-120

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

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



16636

Vbo Hanekinderstraat 4 Etten-Leur

15-03-2018

Niels

2018040152

20-03-2018

23-03-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 81 81 * 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 <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 4 4 - 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 <0,020 0,014 - 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

Nr. Analytico-nr Monster

1 10008700

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

Legenda

Pb101, 101-1: 190-290

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

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

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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