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Op 14 augustus heeft de gemeente Roosendaal aanvullende gegevens verzocht ten behoeve van de 

aanvraag voor het oprichten van een bedrijfsruimte, het aanbrengen van verhardingen en het veranderen 

van een inrichting (milieu) op het perceel gelegen aan de Plantagebaan 57 in Wouw.  In deze bijlage wordt 

op dit verzoek ingegaan.  

 

Inname afvalstoffen 

 Aangegeven is dat er alleen afvalstoffen met euralcode 16.01.04*worden geaccepteerd (afgedankte 

voertuigen, nat). Gezien de aard van d e inrichting worden er echter mogelijk ook droge wrakken 

geaccepteerd (euralcode 16.01.05 ). Indien dit inderdaad het geval is, dient ook deze euralcode te worden 

vermeld. In de aanvraag wordt ook aangegeven dat er soms ook losse onderdelen van deze afgedankte 

voertuigen worden ingekocht. Hiervan dient ook de euralcode te worden vermeld (16.01.22, niet elders 

genoemde onderdelen en wellicht ook 16.01.21*).   

 

Het is onduidelijk hoeveel afvalstoffen er per jaar worden geaccepteerd. Dit dient per afvalstroom met 

daarbij behorende euralcodes, vermeld te worden. Ook dient te worden aangegeven hoeveel afvalstoffen er 

per euralcode op enig moment maximaal binnen de inrichting aanwezig kunnen zijn en wat de 

verwerkingscapaciteit is.  

 

Op basis van de inkoop van gebruikte machines, al dan niet schadematerieel, en gebruikte  en nieuwe 

onderdelen van de afgelopen periodes is de maximale inname per euralcode per jaar bepaald. In 

onderstaande tabel is de totale inname van de afgelopen twee boekjaren (2013/2014) opgenomen.  Feitelijk 

is er alleen sprake van inname van afvalstoffen als het schadematerieel betreft. De overige ingekochte 

machines en onderdelen betreffen handelsgoederen. Omdat in de inkoopgegevens geen onderscheid is 

gemaakt tussen schadematerieel en niet schadematerieel is voor de bepaling uitgegaan van het standpunt dat 

alle ingekochte gebruikte machines en onderdelen als afvalstoffen worden ingenomen. Op basis hiervan is 

de maximale inname per afvalstof opgenomen in onderstaande tabel.  

 
Euralcode Omschrijving Inname 2013 Inname 2014 Maximale inname / jaar 

16 01 04* Machines (gebruikt) 68 stuks 50 stuks 100 stuks 

16 01 21* Onderdelen (gebruikt) 393 ton  396 ton  500 ton 

 

Op basis van deze gegevens bedraagt de verwerkingscapaciteit  gemiddeld 1 machine per dag en circa 2 ton 

onderdelen per dag.  Het gemiddelde gewicht van een machine bedraagt 19 ton. Hiermee komt de 

verwerkingscapaciteit op 20 – 25 ton per dag.  Deze gegevens zijn niet gewijzigd ten opzichte van de 

vigerende situatie. 

 

Naast gebruikte machines en onderdelen worden ook nieuwe onderdelen ingekocht voor de handel. Dit 

betreffen geen afvalstoffen.  In onderstaande tabel is deze hoeveelheid opgenomen : 

 
Omschrijving Inname 2013 Inname 2014 Maximale inname / jaar 

Onderdelen (nieuw) 228 ton 396 ton  400 ton 

 

Voor de gehele inrichting is dit jaar de aanwezige voorraad op enig moment bepaald. Ten aanzien van de 

opslag van onderdelen is er geen onderscheid gemaakt tussen gebruikte onderdelen en nieuwe onderdelen 

in de bepaalde hoeveelheid opslag. Na de inspectie, eventuele demontage en reparatie is er feitelijk geen 

sprake meer van een afvalstof maar een herbruikbare machine en/of onderdeel.  De hoeveelheid afvalstoffen 

na inspectie in afwachting van demontage of reparatie bedraagt maximaal 20 ton.  Deze hoeveelheid is niet 

gewijzigd ten opzichte van de vigerende situatie. De in onderstaande tabel opgenomen hoeveelheden 

betreffen derhalve geen afvalstoffen.   

 
Omschrijving Voorraad 2015  Maximale opslag / jaar 

Machines (gebruikt) 94 stuks 100 stuks 

Onderdelen  2773 ton 3000 ton 
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Geluid 

De overgelegde rapportage van een akoestisch onderzoek is gedateerd. Het onderzoek maakt deel uit van 

de door de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verleende revisievergunning van 20 juni 2008. Deze 

vergunning is niet in werking getreden, door het ontbreken van de bijbehorende omgevingsvergunningen 

voor het bouwen. De omgevingsvergunning voor het bouwen kon niet worden verleend omdat de 

gevraagde activiteiten niet binnen het bestemmingsplan passen.  

 

Het gedateerde akoestisch onderzoek dient aangepast te worden aan de huidige aanvraag. In de huidige 

aanvraag zijn andere werktijden gehanteerd en is sprake van een wasplaats (hoge drukreiniger) die niet is 

opgenomen in het (gedateerd) akoestisch onderzoek. Daarnaast blijkt uit de aanvraag niet dat er incidenteel 

in de avond- en nachtelijke uren wordt gewerkt, waar wel van is uitgegaan in het (gedateerde) akoestisch 

onderzoek. Daarnaast blijkt dat de terreinindeling is veranderd. verder dient de geluiduitstraling van de 

nieuwe demontagehal afgestemd te worden op de aanvraag voor het onderdeel bouwen. Daarnaast is het 

wenselijk dat het (gedateerde) akoestisch onderzoek wordt geactualiseerd m.b.t. gebruikte 

bronvermogenniveaus, werktijden van de verschillende bedrijfsactiviteiten, etc. alsmede de op het 

buitenterrein gewenste activiteiten.    

 

In de aanvraag is aangegeven dat de openingstijden van het bedrijf zijn op werkdagen tussen 07:00 – 19:00 

uur en op zaterdag tussen 07:00 – 13:00 uur. Omdat een deel van de ingekochte machines en onderdelen 

vanuit het buitenland worden aangeleverd of afgeleverd kan ook buiten deze openingstijden materiaal op de 

inrichting aankomen of vertrekken. Derhalve vinden er ten behoeve van deze aan- en afvoer beperkt 

werkzaamheden plaats in de avondperiode.  

 

In opdracht van Handelsonderneming J & Th. Van der Veldt B.V. is akoestisch onderzoek uitgevoerd door 

M+P. Het akoestisch onderzoek is opgesteld ten behoeve van de aanvraag voor revisievergunning in 

verband met de voorgenomen nieuwbouw en de actualisatie van de bedrijfssituatie. Het onderzoek is 

opgenomen in bijlage I.  

 

Met behulp van een rekenmodel is de geluidsbelasting berekend bij de omliggende woningen. Uit de 

berekeningen kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de aangehouden voorkeursgrenswaarden. 

Uitzondering hierop zijn de maximaal optredende geluidsniveaus in de avondperiode en de indirecte 

hinder, die beide wel voldoen aan de te houden grenswaarden.  De geluidsbelasting bij de omliggende 

woningen wordt bepaald door het materieel dat op de inrichting in bedrijf kan zijn en door het 

inrichtingsgebonden verkeer. Dit materieel betreft voor het grootste deel materieel dat bestemd is voor de 

verkoop. Het materieel wisselt vaak. Het is niet mogelijk om aan dit specifieke materieel maatregelen te 

treffen. Ter plaatse van een woning wordt de voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder overschreden. 

Uitgaande van een geluidswering van 20 dB(A) wordt het te garanderen binnenniveau niet overschreden.  

 

Bodem 

In de aanvraag is een onderzoeksvoorstel opgenomen voor de uitvoering van een nulsituatie 

bodemonderzoek ter plaatse van de nieuwbouw (deellocatie C, 2800 m2), maar ook ter plaatse van de 

uitbreidingslocatie van uitpandige opslag 1 (deellocatie A tbv gereed product, 4275 m2) en ter plaatse van 

de uitbreidingslocatie van uitpandige opslag 2 (deellocatie B tbv opslag onderdelen, 4987 m2) 

 

Dit voorstel geeft aanleiding voor het maken van de volgende opmerkingen: 

1. In het voorstel ontbreekt een vooronderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging op de 

onderzoekslocaties; 

2. Blijft sloot aangrenzend aan deellocatie B, waarin eerder een olieverontreiniging in de sliblaag is 

aangetoond, bestaan ? 

3. Waaruit bestaan de chemische analyses ? 

4. In het voorstel dient alsnog te worden aangegeven of de boven- en/of ondergrond zal worden 

geanalyseerd. Zeer waarschijnlijk zal er ook in het kader van de bouw bodemonderzoek 
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noodzakelijk zijn, waarvoor zowel de boven- als ondergrond dient te worden onderzocht. Daarbij 

dient rekening te worden gehouden met een eventuele noodzakelijke afgraving voor het bouwrijp 

maken. Voor de nulsituatie is het van belang dat de bodemkwaliteit van de grondlaag die direct 

onder de vloer komt wordt vastgelegd. 

Verder dient te worden opgemerkt dat er, los van deze aanvraag, naast het bovengenoemde nulsituatie 

bodemonderzoek ook nog de volgende bodemonderzoeken noodzakelijk zijn : 

1. Eindsituatie bodemonderzoek ter plaatse van de nog buiten gebruik te stellen huidige 

demontageplaats en opslag van diverse bodembedreigende stoffen in bovengrondse tanks en 

containers; 

2. Nader bodemonderzoek in het kader van de zorgplicht naar de aangetoonde verontreinigingen 

tijdens het in 2005 uitgevoerde actualisatie bodemonderzoek. 

 

In opdracht van Handelsonderneming J & Th. Van der Veldt B.V. is een aantal bodemonderzoeken 

uitgevoerd door Ingenieursbureau Mol. Voorafgaand aan deze onderzoeken zijn de onderzoeksopzet voor 

het nulsituatie onderzoek en het nader onderzoek voorgelegd aan het bevoegd gezag.  

Het nulsituatie onderzoek is opgenomen in bijlage II.   Een deel van de huidige demontageplaats is 

vervangen. Voorafgaand aan deze vervanging is eindsituatie / nulsituatiebodemonderzoek uitgevoerd. Dit 

onderzoek is opgenomen in bijlage III. Tevens is nader bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek zal 

voor eind december worden ingediend.  

 

Bodemrisico-analyse 

Uit de bodemrisico-analyse blijkt dat de bedrijfsriolering voor een gedeelte nieuw zal worden aangelegd. 

Ten behoeve van het bepalen van het bodemrisico is echter getoetst als of er sprake is van bestaande 

riolering. Op grond van de NRB dient nieuwe bedrijfsriolering echter vloeistofdicht te worden uitgevoerd. 

De bodemrisico-analyse dient hierop alsnog te worden aangepast.  

1. Aangegeven is dat de demontagehal valt onder 5.3. Dit dient echter 4.3 te zijn, er zal dan ook een 

aantoonbaar vloeistofdichte voorziening gerealiseerd moeten worden. Dit dient aangepast te 

worden in de bodemrisicoanalyse. 

2. Bij de opslag machines en onderdelen, niet lekvrij, is aangegeven dat deze op een kerende 

voorziening worden geplaatst. Onduidelijk is waar deze worden opgeslagen en wanneer dit 

uitpandig gebeurd, welke aandacht er is voor hemelwater en hoe gekomen wordt tot een 

verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB. Dit dient verduidelijkt te worden. 

3. In de analyse is opgenomen dat indien ter plaatse van de opslag van lekvrije machines en 

onderdelen een mogelijke lekkage wordt geconstateerd middels adsorptiemiddelen (matten) 

verontreiniging van de bodem wordt tegengegaan. De verontreinigd geraakte halfverharding dient 

daarnaast echter ook te worden verwijderd en afgevoerd naar een erkend verwerker. Dit dient te 

worden aangevuld. 

 

De bodemrisico-analyse is ten aanzien van de nieuwe bedrijfsriolering aangepast. In de bodemrisico-analyse 

is onderscheid gemaakt tussen de bestaande riolering en de nieuw aan te leggen riolering. Tevens zijn de 

verlangde gegevens onder punt 1, 2 en 3 verwerkt in de bodemrisico-analyse.  De aangepaste bodemrisico-

analyse is opgenomen in bijlage IV.  

 

Inrichtingstekening 

 

In de aanvraag is opgenomen (op een detailtekening van het huidige pand) dat door de bouw van de 

demontagehal een groot deel van de activiteiten/opslaglocaties zullen worden verplaatst en dat na realisatie 

van alle wijzigingen een actuele inrichtingstekening zal worden overlegd. Er dient bij deze aanvraag een 

gedetailleerde plattegrondtekening worden gevoegd, waarop de indeling van de inrichting is aangegeven. 

De indeling van de activiteiten binnen de inrichting is bepalend voor onder andere de aspecten geluid en 

bodem.  
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Wanneer de indeling na de bouw van de demontagehal toch afwijkt van de ingediende inrichtingstekening, 

dient hiervoor op dat moment weer een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor het veranderen 

van de inrichting, of (afhankelijk van de soort wijziging) een melding in het kader van het Activiteitenbesluit 

voor het veranderen van de inrichting. 

 

De aangepaste inrichtingstekeningen zijn opgenomen in bijlage V.  De bestaande demontageplaats is 

vervangen. Deze demontageplaats zal tot de in gebruik name van de nieuwe demontageplaats in gebruik 

blijven. Tevens blijft deze beschikbaar voor calamiteiten als dit niet kan ter plaatse van de nieuwe 

demontageplaats. Dit zal minder dan 12 keer per jaar voorkomen en betreft derhalve een incidentele 

bedrijfssituatie.  

 

Lucht 

Onderzoek Wlk ontbreekt, gesteld is dat voldaan wordt op basis van onderzoek 2007 aan NIBM, dit is niet 

getalsmatig onderbouwd. Dit dient verder aangevuld te worden. 

 

In opdracht van Handelsonderneming J & Th. Van der Veldt B.V. is onderzoek luchtkwaliteit uitgevoerd 

door M+P. Het onderzoek is opgesteld ten behoeve van de aanvraag voor revisievergunning in verband met 

de voorgenomen nieuwbouw. Het onderzoek is opgenomen in bijlage VI. Uit de resultaten van de 

berekeningen blijkt dat de extra activiteiten op het terrein van de inrichting voldoen aan het criterium voor 

“Niet In Betekende Mate”.  

 

Overzichtstekening verhardingen 

Bij deze tekening ontbreekt een legenda, onduidelijk is dan ook waar welke verharding aanwezig is. Dit 

dient verduidelijkt te worden.  

 

De tekening en bijbehorende legenda zijn opgenomen in bijlage VII.  

 

Mer 

Categorie D 18.1 in de bijlage van het Besluit m.e.r. vervult een vangnetfunctie. Als de handling met een 

afvalstof niet specifiek in een andere categorie is omschreven, blijft categorie D 18.1 altijd nog gelden. Dit 

is een gevolg  van de uitspraak van het Europese hof van justitie in de zaak Massafra (23 november 2006: C-

486/04, overweging 44). Daarin heeft het hof bepaald dat het begrip “verwijdering” in de richtlijn m.e.r. 

een autonoom begrip is dat niet gelijk staat aan het begrip “afvalverwijdering” uit de kaderrichtlijn 

afvalstoffen. Het begrip “verwijdering” omvat voor de m.e.r.-regelgeving namelijk ook handelingen van 

nuttige toepassing. 

 

Bij deze categorie is een drempelwaarde opgenomen van 50 ton per dag of meer. Als de oprichting, 

wijziging of uitbreiding deze drempelwaarde overschrijdt is er voor plannen sprake van een m.e.r.-plicht en 

voor besluiten een m.e.r.-beoordelingsplicht waarbij de procedure op grond van artikel 7.16 t/m 7.20 Wet 

milieubeheer moeten worden gevolgd. Als de drempelwaarde niet wordt overschreden is er sprake van een 

vormvrije m.e.r.-beoordeling op grond van art. 2, lid 5 Besluit m.e.r. 

 

Dit bovenstaande betekent dus dat er een aanmeldingsnotitie opgesteld dient te worden wanneer boven de 

drempel van 50 ton/dag uitgekomen wordt. Wanneer onder de drempel wordt gebleven dient een vormvrije 

mer opgesteld te worden. In deze aanvraag wordt geen maximale opslagcapaciteit van afvalstoffen die van 

buiten de inrichting afkomstig zijn aangevraagd. Het is niet duidelijk of er een mer-aanmeldingsnotitie 

opgesteld moet worden, of dat volstaan kan worden met een vormvrije mer beoordeling.   

 

Op grond van artikel 7.28 van de Wet milieubeheer laat het bevoegd gezag een aanvraag echter buiten 

behandeling als bij de aanvraag geen afschrift van de beslissing op de m.e.r.- beoordeling is gevoegd, 

waaruit blijkt dat geen MER noodzakelijk is. Dit betekent dus dat, indien blijkt dat er een 

aanmeldingsnotitie opgesteld moet worden, deze aanvraag buiten behandeling moet worden gelaten, en 

dat er eerst een aanmeldingsnotitie moet worden ingediend, beoordeeld en hierop een besluit genomen 
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moet worden of het opstellen van een MER nodig is en dat daarna pas de aanvraag om een 

Omgevingsvergunning, met daarbij gevoegd een afschrift van dit besluit opnieuw kan worden ingediend.  

 

Wanneer blijkt dat niet boven de drempel van 50 ton/dag wordt uitgekomen, dienen bij de aanvraag 

gegevens te worden gevoegd m.b.t. een vormvrije mer-beoordeling.  

 

De verwerkingscapaciteit van de inrichting bedraagt circa 20 -25 ton per dag. Ten opzichte van de 

vigerende situatie is deze hoeveelheid niet gewijzigd.  De maximale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen 

bedraagt 20 ton per dag. Ook deze hoeveelheid is ten opzichte van de vigerende situatie niet gewijzigd. De 

drempelwaarde van 50 ton per dag wordt hiermee niet overschreden.  Op grond hiervan is er sprake van 

een vormvrije m.e.r.-beoordeling op grond van art. 2, lid 5 Besluit m.e.r.  

 

De vormvrije m.e.r. beoordeling is opgenomen in bijlage VIII 

 

Regeling omgevingsrecht 

Hoofdstuk 2. Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten 

§ 2.1 Gegevens en bescheiden over bouwactiviteiten 

 

Artikel 2.2. Bouwbesluit 2012 

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende 

gegevens en bescheiden ten behoeve van  toetsing aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 : 

1. uit het oogpunt van veiligheid: 

e.  de brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen; 

 

De gegevens met betrekking tot de brandveiligheid en de rookproductie van toegepaste materialen is 

opgenomen in bijlage IX. 

 

f.  de brandcompartimentering; 

 

De nieuw te bouwen demontagehal is onderverdeeld in drie verschillende compartimenten. Het totale 

oppervlakte van de hal bedraagt 1400 m2.  De verschillende compartimenten zijn 300 m2 (cleaning area), 

660 m2 (dismantling area) en 440 m2 (lifting area + rolbaan).  Omdat er sprake is van een open voorgevel 

vormt het geheel een brandcompartiment.  

 

g.  de vluchtroutes en de daarbij behorende mate van bescherming alsmede de aard en plaats 

 van brandveiligheidsvoorzieningen; 

 

Er zijn in het gebouw geen aparte vluchtroutes, de vluchtroute is via de open voorgevel van het gebouw. In 

bijlage X zijn de locatie van de brandveiligheidsvoorzieningen in de nieuwbouw en de bestaande bouw 

aangegeven.  

 

2. uit het oogpunt van bruikbaarheid; 

a.  de aanduiding van de gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de 

 afmetingen en de bezetting van alle ruimten inclusief totaaloppervlakten per 

 gebruiksfunctie; 

 

De gebruiksfunctie van het gebouw betreft industrie. Er zijn in het gebouw geen andere functies aanwezig. 

De locatie verkeersruimte binnen de ruimte wordt bepaald door de op dat moment aanwezige machines 

(voor demontage en reparatie) en/of onderdelen aanwezig. Doordat er sprake is van een open voorgevel 

hoeft geen rekening te worden gehouden met specifieke looppaden. Het totale oppervlakte van de hal 

bedraagt 1400 m2.  De verschillende ruimten zijn 300 m2 (cleaning area), 660 m2 (dismantling area) en 440 

m2 (lifting area + rolbaan) en betreffen allen de gebruiksfunctie industrie. In bijlage XI is de bestektekening 

opgenomen met daarop aangegeven de locatie van de verschillende ruimtes.  
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4. inzake installaties: 

f.  een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop 

 aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van 

 bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen; 

 

In bijlage X zijn de locatie van de brandveiligheidsvoorzieningen in de nieuwbouw en de bestaande bouw 

aangegeven. De brandweervoertuigen kunnen zich vrij opstellen op de paden aanwezig op het terrein.  

 

i.  gegevens en bescheiden over gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van 

 veilig onderhoud middels de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 

 

In bijlage XII is de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 opgenomen.  

 

Artikel 2.3 Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening 

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende 

gegevens en bescheiden ten behoeve van de toetsing aan het bestemmingsplan of de beheersverordening, 

en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening; 

d een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel en 

bebouwd oppervlak, alsmede de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen 

en de wegzijde, de wijze waarop het terrein ontsloten wordt, de aangrenzende terreinen en de 

daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het 

voorgenomen bouwwerk (het gaat hierbij met name om de maatvoering ten opzichte van de 

bestaande bebouwing en perceelsgrenzen en de parkeervoorzieningen); 

e de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil; 

f de inrichting van parkeervoorzieningen (op het eigen terrein). 

 

In bijlage XI is de bestektekening opgenomen waarop eveneens de situering van het bouwwerk ten opzichte 

van de kadastrale perceelgrenzen is opgenomen, als ook de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het 

straatpeil. In bijlage X is aangegeven op welke wijze het terrein wordt ontsloten en waar op de locatie de 

parkeervoorzieningen zijn gelokaliseerd. In bijlage XIII is de kadastrale omgevingskaart opgenomen. Hierop 

is het perceel waar Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt is gevestigd aangegeven.  
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Samenvatting 

In opdracht van Handelsonderneming J.&TH. van der Veldt te Wouw is door M+P akoestisch 
onderzoek verricht in het kader van de aanvraag van een revisievergunning voor deze inrichting, 
gelegen aan de Plantagebaan 57 te Wouw.  
De bedrijfsactiviteiten van J.&TH. van der Veldt omvatten het handelen in bouwkundig materieel, 
grondverzetmachines en ander motorisch aangedreven materiaal en in onderdelen daarvan. Op het 
terrein van de inrichting vindt opslag, inspectie en zo nodig onderhoud en reparatie van het 
handelsgoed plaats.  
Het akoestisch onderzoek wordt opgesteld ten behoeve van de aanvraag van een 
revisievergunning in verband met nieuwbouw van een hal en de actualisatie van de bedrijfssituatie. 
 
Het onderzoek is gebaseerd op geluidsmetingen, die zijn uitgevoerd ter bepaling van het 
geluidsvermogen van de relevante geluidsbronnen en de bedrijfssituatie die is samengesteld in 
overleg met het bedrijf. 
 
Met behulp van een rekenmodel is de geluidsbelasting berekend bij de omliggende woningen. 
Uit de berekeningen blijkt dat in het algemeen wordt voldaan aan de aangehouden 
voorkeursgrenswaarden. 
Uitzondering hierop zijn de maximaal optredende geluidsniveaus in de avondperiode en de 
indirecte hinder, die beide wel voldoen aan de aan te houden grenswaarden. Hierbij wordt tevens 
het te garanderen binnenniveau in de woningen gewaarborgd. 
 
Ons inziens is de aangevraagde bedrijfssituatie vergunbaar. 
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1 Inleiding 

In opdracht van Handelsonderneming J.&TH. van der Veldt te Wouw is door M+P akoestisch 
onderzoek verricht in het kader van de aanvraag van een revisievergunning voor deze inrichting, 
gelegen aan de Plantagebaan 57 te Wouw.  
De bedrijfsactiviteiten van J.&TH. van der Veldt omvatten het handelen in bouwkundig materieel, 
grondverzetmachines en ander motorisch aangedreven materiaal en in onderdelen daarvan. Op het 
terrein van de inrichting vindt opslag, inspectie en zo nodig onderhoud en reparatie van het 
handelsgoed plaats.  
Het akoestisch onderzoek wordt opgesteld ten behoeve van de aanvraag van een 
revisievergunning in verband met nieuwbouw van een hal en de actualisatie van de bedrijfssituatie 
 
In figuur 1 is de situatie weergegeven. 
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2 Geluidsmetingen 

Op 1 oktober 2015 zijn ter plaatse geluidsmetingen verricht op basis waarvan het geluidsvermogen 
is bepaald van de diverse geluidsbronnen. Het geluidsvermogen is bepaald conform de methoden 
II.2 (geconcentreerde bron) en II.3 (aangepast meetvlak) uit de Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai (1999). 
 
Bij de metingen is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur: 
� precisie geluidsniveaumeter RION NA 28 
� ijkbron RION NC-74 
 
De uitwerking van de geluidsmetingen is gegeven in bijlage B. 
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3 Representatieve bedrijfssituatie 

De bedrijfsactiviteiten van J.&TH. van der Veldt omvatten het handelen in bouwkundig materieel, 
grondverzetmachines en ander motorisch aangedreven materiaal en in onderdelen daarvan. Op het 
terrein van de inrichting vindt opslag, inspectie en zo nodig onderhoud en reparatie van het 
handelsgoed plaats. In figuur 2 is de plattegrond van de inrichting (nieuwe situatie met nieuw te 
realiseren demontagehal) gegeven. 
 
De openingstijden van het bedrijf zijn op werkdagen tussen 07:00 – 19:00 uur en op zaterdag 
tussen 07:00 – 13:00 uur. Omdat een deel van de ingekochte machines en onderdelen vanuit het 
buitenland worden aangeleverd kan ook buiten deze openingstijden materieel op de inrichting 
aankomen en of vertrekken.  
 
Op de locatie vinden de volgende werkzaamheden plaats : 
� inkoop 
� inspectie 
� reparatie, demontage en reiniging 
� opslag  
� verkoop, verhuur en verzending 
 
Afhankelijk van vraag en aanbod vindt inkoop plaats van (wegen)bouwkundig materieel, 
grondverzetmachines en ander motorisch aangedreven materiaal en/of onderdelen. De machines 
en/of onderdelen worden via transport over de weg aangevoerd. Bij ontvangst van ingekochte 
machines en/of onderdelen vindt inspectie plaats. Indien uit de inspectie blijkt dat aanpassingen 
noodzakelijk zijn ter voorkoming van lekkage tijdens opslag of verwerking, dan worden in de 
werkplaats en/of op de demontageplaats/-vloer deze reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. 
Op de demontageplaats ter plaatse van de demontagehal vinden alle voorkomende 
demontagewerkzaamheden plaats. Dit betekent dat de machines of onderdelen die zijn beoordeeld 
voor demontage (t.b.v. verkoop in onderdelen of definitieve ontmanteling) gedemonteerd worden, 
waarbij onderdelen eventueel in verdere delen uit elkaar worden gehaald. Daarnaast wordt een 
deel van de demontageplaats benut voor het reinigen van machines en onderdelen. De reiniging 
vindt plaats met behulp van een hogedrukreiniger. In voorkomende situaties worden op de 
demontageplaats machines gerepareerd. 
In de werkplaats worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. 
Voor onderhoud en herstel van plaatdelen is in de werkplaats een spuitcabine aanwezig. De 
spuitcabine is voorzien van een afzuiginstallatie. 
In de werkplaats zijn metaalbewerkingsmachines (onder andere draaibanken, boren) en diverse 
handgereedschappen aanwezig. Voor de laswerkzaamheden is een mobiele afzuiginstallatie 
aanwezig. 
Metaal dat vrijkomt bij de demontage wordt op het terrein los opgeslagen en uiteindelijk per 
container afgevoerd. Voor de verlading en opbulken van het metaal e.d. is er een kraan met 
schroothandling in het model opgenomen. 
 
De opslag van machines en onderdelen vindt plaats op het buitenterrein en de magazijnen. Er 
worden drie verschillende opslagen onderscheiden : 
� opslag als gereed product, vooral complete machines (opslag uitpandig 1) 
� opslag als onderdeel, groot volume/grote omvang (opslag uitpandig 2) 
� opslag als onderdeel, klein volume/kleine omvang (opslag inpandig 1 en 2) 
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Voertuigbewegingen 
Het aantal bezoekende voertuigen is aangegeven in tabel I. 
 

tabel I Overzicht aantal bezoekende voertuigen 

Nr. 

route 

Omschrijving Aankomst Vertrek 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 

1 personenwagens 20 st. 10 st. 5 st. 20 st. 10 st. 5 st. 

2 bestelwagens 20 st. 10 st. 5 st. 20 st. 10 st. 5 st. 

3 vrachtwagens 10 st. 5 st. 2 st. 10 st. 5 st. 2 st. 

 
De rijsnelheid op het terrein van de inrichting bedraagt gemiddeld 5 km/uur. De 
manoeuvreerbewegingen en de tijd benodigd voor containerhandling zijn verdisconteerd in de 
gehanteerde lage rijsnelheid van 5 km/uur. De vrachtwagens zijn voorzien van een 
achteruitrijsignalering. 
 
Activiteiten bestaande loodsen 
In de bestaande loodsen vindt voornamelijk opslag en stalling van materieel plaats. Er is een 
werkplaats en spuitcabine aanwezig. In de werkplaats worden reparaties en 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In de spuitcabine worden de gerepareerde onderdelen 
opnieuw gespoten en worden onderdelen met de naaldhamer bewerkt. Relevante geluidsemissie 
vindt plaats door de overheaddeur aan de noordzijde. 
In de werkplaats is een spuitcabine aanwezig. De afzuigventilatoren staan permanent aan en de 
afgezogen lucht wordt uitgeblazen via de uitlaten op het dak. 
 
Activiteiten nieuwe hal 
De nieuwe hal wordt op een afstand van circa 65 meter ten noorden van de huidige hallen 
gebouwd. De nieuwe hal is aan de zuidkant uitgevoerd met een open gevel. De hal wordt 
opgesplitst in twee delen. In het westelijke deel komt de cleaning area waar voornamelijk de 
onderdelen en machines met de hogedrukspuit worden schoongemaakt. 
In het andere deel, dismantling en lifting area worden de (zware) machines en of onderdelen met 
behulp van een loopkraan naar de dismantling area vervoerd. In de dismantling area worden de 
machines of delen van machines gedemonteerd in losse onderdelen. Voor de geluidsuitstraling is 
alleen de open gevel aan de zuidkant relevant. 
Vóór de nieuwe hal aan de zuidkant vindt buiten ook demontage of reparatie plaats van machines 
of onderdelen hiervan. De relevante werkzaamheden zijn het gebruik van de pneumatische 
wielmoersleutel en slijpwerkzaamheden. Verder staat er in de buurt een luchtcompressor voor het 
pneumatisch gereedschap.  
 
Terrein 
Op het terrein zijn permanent diverse machines in bedrijf. Dit kunnen verschillende machines zijn 
zoals vorkheftrucks, shovels en mobiele kranen. Op basis van de geluidsmetingen aan de 
individuele machines is in het rekenmodel een gemiddeld geluidsvermogen voor deze machines 
gehanteerd. De geluidsbronnen in het model zijn over het terrein verspreid met een gemiddeld 
geluidsvermogen van 106 dB(A) (de berekening is in bijlage B opgenomen). Ongeveer 25% van het 
materieel is voorzien van een achteruitrijsignalering, die circa 10% van de tijd in werking is. Tevens 
zijn alle vrachtwagens voorzien van achteruitrijsignalering. 
Verder vindt op het terrein het wassen van het materieel plaats met een hogedrukspuit/vuilfrees. 
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In tabel II is een overzicht gegeven van de relevante geluidsbronnen met hun bedrijfsduur en hun 
geluidsvermogen.  
 
In bijlage C is een gedetailleerd overzicht gegeven van de brongegevens. 
 

tabel II overzicht relevante geluidsbronnen 

nr. bron geluidsvermogen 
in dB(A) 

bedrijfsduur in % / aantal 

  LWAeq LWAmax dag avond nacht 

1-10 divers materieel 106 115 10x5 uur  10x0,5 uur -- 

11 wasplaats vuilfrees 102 108 6 uur 1 uur -- 

12 wielmoersleutel pneumatisch 106 115 1 uur -- -- 

13 compressor 103 105 6 uur 0,5 uur -- 

14 deur noordzijde hal 88 98 6 uur 1 uur -- 

16 uitlaten afzuiging spuiterij 71 71 8 uur 1 uur -- 

17 slijpen 110 115 1 uur -- -- 

18 hameren 115 125 0,25 uur -- -- 

19 kraan met schroothandling 109 125 1 uur 0,25 uur -- 

22 bovenloopkraan nieuwe hal 98 105 2 uur 0,25 uur -- 

23 uitstraling hal cleaning area 99 105 6 uur 0,5 uur -- 

24 uitstraling hal dismantling area 107 122 6 uur 0,5 uur -- 

26 uitstraling hal lifting area 104 119 6 uur 0,5 uur -- 

30 personenwagens 91 98 20 st. 10 st. 5 st. 

31 bestelbussen 96 101 20 st. 10 st. 5 st. 

32 vrachtwagens 105 108 10 st. 5 st. 2 st. 

33 achteruitrijsignalering vrachtwagens 108 110 10 st. 5 st. 2 st. 

41-50 achteruitrijsignalering materieel 108 110 10x7,5min 10x0,75min -- 
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4 Geluidsvoorschriften 

Bij een revisievergunning worden de geluidsvoorschriften opnieuw vastgesteld. Conform de 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening dient hierbij de onderstaande tabel 4 van deze 
handreiking als uitgangspunt te worden genomen: 
 

De voorkeursgrenswaarden in de onderhavige situatie zijn als volgt bepaald: 
� Woningen aan de zuidgrens van de bebouwde kom van Wouw: rustige woonwijk met weinig 

verkeer gecombineerd met hoog referentieniveau ten gevolge van spoorwegverkeer en 
wegverkeer op de A58: voorkeursgrenswaarde 45 dB(A) etmaalwaarde 

� Woningen langs de provinciale weg Plantagebaan, tussen de A58 en de bebouwde kom van 
Wouw: woonwijk in de stad, vanwege het drukke verkeer op de weg, het drukke verkeer op de 
A58 en het spoorwegverkeer: voorkeursgrenswaarde 45 dB(A) etmaalwaarde 

� Woningen ten zuiden van de inrichting en ten noorden van de A58: landelijke omgeving 
gecombineerd met hoog referentieniveau ten gevolge van spoorwegverkeer en wegverkeer op 
de A58: voorkeursgrenswaarde 45 dB(A) etmaalwaarde 

 
In de onderhavige situatie wordt het referentieniveau van het omgevingsgeluid bij de in de 
omgeving van Van der Veldt gesitueerde woningen bepaald door  
� het railverkeersgeluid van het spoor Roosendaal – Bergen op Zoom, dat direct ten zuiden van 

de inrichting is gelegen (Lden op 50 m afstand = 61 dB) 
� door de autosnelweg A58, die op circa 700 m zuidelijk van de inrichting is gelegen (Lden op 50 m 

afstand = 69 dB) 
� door de provinciale weg Plantagebaan (Lden op 50 m afstand = 59 dB). 
  
Als voorkeursgrenswaarde voor de maximaal optredende geluidsniveaus (LAmax) wordt 
aangehouden: de voorkeursgrenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau + 10 dB: 
� dagperiode:  55 dB(A) 
� avondperiode:  50 dB(A) 
� nachtperiode:  45 dB(A) 

 
Als grenswaarde wordt aangehouden: 
� dagperiode:  70 dB(A) 
� avondperiode:  65 dB(A) 
� nachtperiode:  60 dB(A) 
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5 Methode overdrachtsberekeningen 

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd volgens methode II van de Handleiding Meten en 
Rekenen Industrielawaai (HMRI-II.8 uitgave 1999) teneinde het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau te bepalen. Hierbij is als basisformule gehanteerd: 
 

(1) ∑−= DLL WRi , waarin: 

LWR = immissierelevante bronsterkte; 
ΣD = verzamelterm van alle verzwakkingen; 
Li = gestandaardiseerde immissieniveau bij de ontvanger. 
 
Als overdrachtstermen zijn de volgende termen in rekening gebracht: 
 

(2) huisbodemterreinvegschermreflluchtgeo DDDDDDDDD +++++++= , waarin: 

Dgeo = afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding; 
Dlucht = afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht; 
Drefl = afname door reflecties tegen obstakels (deze term is negatief); 
Dscherm

 = afname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels 
(dijken, wallen, gebouwen); 

Dveg = afname vanwege geluidsverstrooiing aan en absorptie door vegetatie; 
Dterrein = afname door verstrooiing en absorptie door installaties op het industrieterrein voor 

zover deze niet in de overige termen is inbegrepen; 
Dbodem = afname ten gevolge van reflectie tegen, verstrooiing aan, en absorptie door de bodem 

(deze term kan ook negatief zijn); 
Dhuis = afname door reflecties tegen bebouwing in de buurt van het immissiepunt. Ook de 

invloed van geluidsvoortplanting door de bebouwing (reflectie, buiging, verstrooiing) 
wordt in deze term betrokken. 

 
Ter bepaling van het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau is de volgende formule toegepast: 
 

(3) gmbiLTAeqi CCCLL −−−=, , waarin 

LAeqi, = langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau; 
Cb = tijdsduurcorrectie per deelbron in verband met het gedeeltelijk in bedrijf zijn tijdens de 

beoordelingsperiode; 
Cm = meteo-correctieterm in verband met meteogemiddelde geluidsoverdracht; 
Cg = gevelcorrectieterm welke het immissieniveau corrigeert voor reflecties tegen 

achterliggende gevels; 
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Dit geluidsniveau wordt eventueel gecorrigeerd voor het geluidskarakter (tonaal-, impulsachtig of 
muziekgeluid) middels: 
 

(4) xLTAeqiLTAri KLL += ,, , waarin: 

LAri,LT = langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau; 
Kx = toeslagen voor geluidskarakter. 
 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt uiteindelijk bepaald uit de energetische sommatie 
van de bijdragen van de verschillende geluidsbronnen volgens de volgende formule: 
 

(5) ( )∑⋅= 10
,

,10 log10 LTAriL
LTArL , waarin: 

LAr,LT = langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
 
In bijlage C zijn de modelgegevens weergegeven. In figuur 3 en 4 is het rekenmodel grafisch 
weergegeven. 
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6 Berekeningsresultaten 

Op basis van de hiervoor weergegeven representatieve bedrijfssituatie en de bijbehorende 
bronvermogens en bedrijfsduren, is een rekenmodel opgesteld conform de in hoofdstuk 5 
beschreven methode. Gerekend is naar de nabij gelegen woningen. De rekenpunten zijn 
weergegeven in figuur 3. 
 
In tabel III zijn de berekende immissieniveaus weergegeven voor de genoemde rekenpunten. 
Tussen haakjes zijn de voorkeurswaarden gegeven op de vergunningspunten. In de dagperiode is 
gerekend op 1,5 m hoogte, in de avond- en nachtperiode op een hoogte van 5 m. 
Ten gevolge van de achteruitrijsignalering op de vrachtwagens en het materieel kan tonaal geluid 
optreden bij de omliggende woningen. Hiervoor wordt een toeslag berekend conform de 
Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Er van uitgaande dat alle achteruitrijsignaleringen 
kunnen worden gehoord bij alle woningen (maximale situtaie), bedraagt in de onderhavige situatie 
de toeslag 1 dB in de dagperiode, 0,5 dB in de avondperiode en 0 dB in de nachtperiode (zie 
bijlage D). De in tabel III gepresenteerde waarden zijn inclusief deze toeslag. 
 

tabel III langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 

Nr. Immissiepunt Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT in 

dB(A) 

Etmaalwaarde Letmaal 
in dB(A) 

  Dag  

(1,5 m) 

Avond  

(5 m) 

Nacht  

(5 m) 

berekend/ 

voorkeursgrenswaarde 

1 Plantagebaan 71 43 39 19 44 / 45 

2 Plantagebaan 73 41 40 18 45 / 45 

3 Plantagebaan 61b 43 39 23 44 / 45 

4 Bulkstraat 2a 40 40 23 45 / 45 

5 Neerakker 9 43 40 23 45 / 45 

6 Tiendevrij 37 44 40 23 45 / 45 

7 Bulkstraat 4 43 40 20 45 / 45 

8 Plantagebaan 65 42 38 20 43 / 45 

9 Bulkstraat 2 41 38 20 43 / 45 

 
Uit tabel III blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de omliggende woningen 
maximaal LAr,LT = 44/40/23 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag/avond/nachtperiode. In bijlage 
D is de bijdrageanalyse gegeven op de meest relevante rekenpunten, exclusief de toeslag voor 
tonaal geluid.  
Uit de berekeningsresultaten kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de aangehouden 
voorkeursgrenswaarden. 
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In tabel IV is een overzicht gegeven van de maximaal optredende geluidsniveaus LA,max bij de 
omliggende woonbebouwing. Deze geluidsniveaus zijn berekend met de waarden in de kolom 
LWAmax uit tabel II. In de dagperiode is gerekend op 1,5 m hoogte, in de avond- en nachtperiode op 
een hoogte van 5 m. 
 

tabel IV maximaal optredende geluidsniveaus LA,max op de omliggende woonbebouwing 

Nr. Immissiepunt Maximaal geluidsniveau LA,max in dB(A) 

  Dag (1,5 m) Avond (5 m) Nacht (5 m) 

1 Plantagebaan 71 51 53 39 

2 Plantagebaan 73 47 56 40 

3 Plantagebaan 61b 51 51 43 

4 Bulkstraat 2a 48 51 45 

5 Neerakker 9 51 53 45 

6 Tiendevrij 37 52 54 45 

7 Bulkstraat 4 55 57 42 

8 Plantagebaan 65 49 50 42 

9 Bulkstraat 2 49 48 40 

 
Uit tabel IV blijkt dat de maximaal optredende geluidsbelasting bij de omliggende woningen  
LA,max = 55/57/45 dB(A) bedraagt voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Toetsing 
van de berekende waarden aan de aangehouden voorkeursgrenswaarden leert dat hieraan in de 
dag- en de nachtperiode wordt voldaan (respectievelijk 55 en 45 dB(A). In de avondperiode wordt 
voldaan aan de aangegeven grenswaarde (65 dB(A)). In bijlage E is een overzicht gegeven van de 
relevante resultaten. 
 
 
Beste Beschikbare Technieken  
De geluidsbelasting bij de omliggende woningen wordt bepaald door het materieel dat op de 
inrichting in bedrijf kan zijn. Dit materieel betreft voor het grootste deel materieel dat bestemd is 
voor de verkoop. Het materieel wisselt vaak. Het is niet doenlijk aan dit materieel maatregelen te 
treffen. In combinatie met het feit dat wordt voldaan aan de aangehouden voorkeursgrenswaarden 
voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau kan worden gesteld, dat hierdoor aan BBT wordt 
voldaan. 
 
 
Trillingen 
Gezien de relatief grote afstand (> 100 m) naar de geluidsgevoelige bestemmingen is geen 
trillingshinder van de inrichting te verwachten. 
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7 Indirecte hinder 

Conform de circulaire “geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer” 
d.d. 29 februari 1996 is de geluidsbelasting berekend ten gevolge van het inrichtingsgebonden 
verkeer op de Plantagebaan, tussen de inrichting en de provinciale weg.  
 
Per richting is gerekend met de volgende aantallen voertuigbewegingen: 
� dagperiode:   20x vrachtwagens, 40x bestelbus en 40x personenwagen 
� avondperiode:  10x vrachtwagens, 20x bestelbus en 20x personenwagen 
� nachtperiode:    4x vrachtwagens, 10x bestelbus en 10x personenwagen 
 
De indirecte hinder bedraagt (op 5 m hoogte) maximaal 54 dB(A) (etmaalwaarde) bij de woning 
Plantagebaan 61b. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. 
Uitgaande van een geluidswering van 20 dB, zoals genoemd in de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening als zijnde tenminste aanwezig bij een goed onderhouden woning, wordt het te 
garanderen binnenniveau van 35 dB(A) niet overschreden. 
De berekende waarden bij de overige woningen liggen onder de in de circulaire genoemde 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)).  
 
In figuur 5 is het rekenmodel voor de indirecte hinder grafisch weergegeven. 
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Bijlage A  

 

 Figuren  
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figuur 1 Situering Handelsonderneming J.&TH. van der Veldt in de omgeving 
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figuur 2 Plattegrond van de inrichting 
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figuur 3 Overzicht rekenmodel en situering rekenpunten 
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figuur 4 detail rekenmodel inrichting 
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figuur 5 rekenmodel indirecte hinder 
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Bijlage B  

 

 Uitwerking geluidsmetingen  
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Bepaling gemiddeld geluidsvermogen 
 

 
  

geluidsvermogen relatieve

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A bedrijfsduur

61,9 87,2 97,8 100,5 104,3 101,3 99,1 93,8 87,0 108,4 0,05

66,4 86,6 97,6 100,8 103,9 103,6 101,4 95,7 88,7 109,2 0,05

57,5 75,6 78,8 87,5 92,7 96,6 97,6 96,8 82,3 102,5 0,05

59,5 73,7 83,6 93,0 97,0 99,7 99,1 94,5 85,4 104,4 0,05

58,3 78,8 87,6 93,7 97,3 98,7 96,0 91,4 84,3 103,3 0,05

59,0 79,6 85,4 92,3 95,1 95,9 93,7 90,3 85,4 101,2 0,05

72,3 81,6 82,1 87,0 92,5 90,6 90,3 84,3 75,9 97,1 0,20

67,4 82,5 91,5 104,4 105,9 106,0 104,6 98,8 89,8 111,6 0,01

66,1 87,0 91,2 99,1 100,8 103,1 100,1 94,5 87,8 107,5 0,01

80,2 85,7 87,2 92,8 95,3 97,6 94,3 89,6 84,2 102,0 0,30

63,5 90,3 95,0 97,2 102,4 100,7 96,7 94,6 91,9 106,8 0,05

64,0 85,0 102,2 107,0 107,3 110,2 106,7 99,4 93,7 114,5 0,05

60,1 76,0 94,2 105,1 104,1 105,1 103,1 99,4 92,1 110,9 0,05

1,0

Voor bedrijfsduur gecorrigeerd geluidsvermogen

48,9 74,2 84,8 87,5 91,3 88,3 86,1 80,8 74,0 95,4

53,4 73,6 84,6 87,8 90,9 90,6 88,4 82,7 75,7 96,2

44,5 62,6 65,8 74,5 79,7 83,6 84,6 83,8 69,3 89,5

46,5 60,7 70,6 80,0 84,0 86,7 86,1 81,5 72,4 91,4

45,3 65,8 74,6 80,7 84,3 85,7 83,0 78,4 71,3 90,3

46,0 66,6 72,4 79,3 82,1 82,9 80,7 77,3 72,4 88,2

65,3 74,6 75,1 80,0 85,5 83,6 83,3 77,3 68,9 90,1

47,4 62,5 71,5 84,4 85,9 86,0 84,6 78,8 69,8 91,6

46,1 67,0 71,2 79,1 80,8 83,1 80,1 74,5 67,8 87,5

74,9 80,4 81,9 87,5 90,0 92,3 89,0 84,3 78,9 96,8

50,5 77,3 82,0 84,2 89,4 87,7 83,7 81,6 78,9 93,8

51,0 72,0 89,2 94,0 94,3 97,2 93,7 86,4 80,7 101,5

47,0 62,9 81,1 92,0 91,0 92,0 90,0 86,3 79,0 97,9

Gemiddeld geluidsvermogen 75,5 84,4 93,0 98,4 100,0 101,1 98,5 93,5 86,9 106,2

mob. kraan Liebherr Litronic linkerzijde

heftruck Linde H30 groen+oranje

compactor Bomag V670 geel rechterzijde

compactor Bomag V670 geel rechterzijde

kraan Hitachi Zaxis 470 LC

kraan Fiat Hitachi FH450-3

kraan Hitachi EX 800H

shovel Volvo L180 E eigen shovel

kraan Hitachi Zaxis 470 LC

kraan Fiat Hitachi FH450-3

kraan Hitachi EX 800H

shovel O&K L45 rechterzijde

shovel O&K L45 linkerzijde

heftruck Linde H160 16 tons rechterzijde

shovel O&K L45 rechterzijde

shovel O&K L45 linkerzijde

heftruck Linde H160 16 tons rechterzijde

heftruck Linde H160 16 tons linkerzijde

mob. kraan Liebherr Litronic rechterzijde

compactor Bomag V670 geel rechterzijde

shovel Volvo L180 E eigen shovel

heftruck Linde H160 16 tons linkerzijde

mob. kraan Liebherr Litronic rechterzijde

mob. kraan Liebherr Litronic rechterzijde

heftruck Linde H30 groen

compactor Bomag V670 geel rechterzijde
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Bijlage C  

 

 Modelgegevens  
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lijst van puntbronnen 
 

id omschrijving puntbron X Y M H type richt hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k LwrTot 

1 divers materieel 86508,55 392338,33 0,00 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 9,03 -- 75,50 84,40 93,00 98,40 100,00 101,10 98,50 93,50 86,90 106,22 

2 divers materieel 86563,47 392401,28 0,00 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 9,03 -- 75,50 84,40 93,00 98,40 100,00 101,10 98,50 93,50 86,90 106,22 

3 divers materieel 86596,85 392356,23 0,00 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 9,03 -- 75,50 84,40 93,00 98,40 100,00 101,10 98,50 93,50 86,90 106,22 

4 divers materieel 86596,29 392311,17 0,00 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 9,03 -- 75,50 84,40 93,00 98,40 100,00 101,10 98,50 93,50 86,90 106,22 

5 divers materieel 86539,24 392270,88 0,00 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 9,03 -- 75,50 84,40 93,00 98,40 100,00 101,10 98,50 93,50 86,90 106,22 

6 divers materieel 86429,78 392296,16 0,00 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 9,03 -- 75,50 84,40 93,00 98,40 100,00 101,10 98,50 93,50 86,90 106,22 

7 divers materieel 86317,62 392308,39 0,00 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 9,03 -- 75,50 84,40 93,00 98,40 100,00 101,10 98,50 93,50 86,90 106,22 

8 divers materieel 86373,25 392356,23 0,00 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 9,03 -- 75,50 84,40 93,00 98,40 100,00 101,10 98,50 93,50 86,90 106,22 

9 divers materieel 86428,31 392329,53 0,00 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 9,03 -- 75,50 84,40 93,00 98,40 100,00 101,10 98,50 93,50 86,90 106,22 

10 divers materieel 86353,78 392278,36 0,00 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 9,03 -- 75,50 84,40 93,00 98,40 100,00 101,10 98,50 93,50 86,90 106,22 

11 wasplaats vuilfrees 86530,63 392350,52 0,00 2,00 Normale puntbron 0,00 360,00 3,01 6,02 -- 56,20 85,30 82,10 91,10 91,40 94,70 96,60 96,00 92,20 102,13 

12 wielmoersleutel pneumatisch 86488,23 392379,40 0,00 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 10,79 -- -- 54,10 83,50 79,60 84,20 89,20 95,60 101,80 101,10 99,20 106,17 

13 compressor 86486,76 392375,99 0,00 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 3,01 9,03 -- 57,10 84,20 81,80 84,10 92,80 99,50 98,30 93,10 92,00 103,40 

14 deur bij werkzaamheden met naaldhamer 86521,76 392334,69 0,00 3,50 Uitstralende gevel 0,00 360,00 3,01 6,02 -- 39,30 61,10 57,10 66,60 78,20 75,60 79,50 84,80 80,10 87,80 

16 uitlaten afzuiging spuiterij 86495,64 392289,64 7,50 2,50 Normale puntbron 0,00 360,00 1,76 6,02 -- 43,20 54,10 58,90 62,90 66,40 66,50 62,40 55,80 45,40 71,46 

17 slijpen 86492,74 392379,78 0,00 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 10,79 -- -- 46,90 59,90 65,40 70,00 90,80 98,20 103,90 107,10 102,40 110,04 

18 hameren 86491,17 392373,52 0,00 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 16,81 -- -- 47,70 67,50 75,40 91,80 101,90 104,80 110,40 112,30 104,10 115,47 

19 schroothandling 86601,15 392383,17 0,00 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 10,79 12,04 -- 58,30 81,00 92,30 98,60 103,10 103,80 101,80 96,70 87,60 108,68 

20 vorkheftruck 86472,34 392377,11 0,00 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 -- 72,30 81,60 82,10 87,00 92,50 90,60 90,30 84,30 75,90 97,10 

21 vorkheftruck 86506,20 392380,75 0,00 1,00 Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 -- 72,30 81,60 82,10 87,00 92,50 90,60 90,30 84,30 75,90 97,10 

22 loopkraan 86520,56 392389,54 0,00 11,00 Normale puntbron 0,00 360,00 7,78 12,04 -- 62,40 66,80 76,60 81,50 95,80 91,10 87,30 86,00 78,70 97,99 

23 uitstraling hal cleaning area 86462,91 392388,01 0,00 6,60 Uitstralende gevel 0,00 360,00 3,01 9,03 -- 53,10 82,20 79,00 88,00 88,30 91,60 93,50 92,90 89,10 99,03 

24 uitstraling hal dismantling area 86492,29 392392,82 0,00 6,60 Uitstralende gevel 0,00 360,00 3,01 9,03 -- 55,20 84,60 80,70 85,30 90,30 96,70 102,90 102,20 100,30 107,27 
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id omschrijving puntbron X Y M H type richt hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k LwrTot 

26 uitstraling hal lifting area 86521,05 392397,63 0,00 6,60 Uitstralende gevel 0,00 360,00 3,01 9,03 -- 52,10 81,50 77,60 82,20 87,20 93,60 99,80 99,10 97,20 104,17 

41 achteruitrijsignalering materieel 86514,64 392341,48 0,00 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 19,82 24,88 -- -- -- -- -- -- 108,00 -- -- -- 108,00 

42 achteruitrijsignalering materieel 86571,32 392402,59 0,00 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 19,82 24,88 -- -- -- -- -- -- 108,00 -- -- -- 108,00 

43 achteruitrijsignalering materieel 86604,08 392356,53 0,00 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 19,82 24,88 -- -- -- -- -- -- 108,00 -- -- -- 108,00 

44 achteruitrijsignalering materieel 86597,44 392303,40 0,00 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 19,82 24,88 -- -- -- -- -- -- 108,00 -- -- -- 108,00 

45 achteruitrijsignalering materieel 86546,96 392272,40 0,00 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 19,82 24,88 -- -- -- -- -- -- 108,00 -- -- -- 108,00 

46 achteruitrijsignalering materieel 86426,52 392289,23 0,00 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 19,82 24,88 -- -- -- -- -- -- 108,00 -- -- -- 108,00 

47 achteruitrijsignalering materieel 86326,45 392309,15 0,00 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 19,82 24,88 -- -- -- -- -- -- 108,00 -- -- -- 108,00 

48 achteruitrijsignalering materieel 86381,35 392356,09 0,00 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 19,82 24,88 -- -- -- -- -- -- 108,00 -- -- -- 108,00 

49 achteruitrijsignalering materieel 86420,32 392331,74 0,00 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 19,82 24,88 -- -- -- -- -- -- 108,00 -- -- -- 108,00 

50 achteruitrijsignalering materieel 86361,43 392276,83 0,00 1,50 Normale puntbron 0,00 360,00 19,82 24,88 -- -- -- -- -- -- 108,00 -- -- -- 108,00 

 

 

lijst van mobiele bronnen 
 

id omschrijving mobiele bron X-1 Y-1 M-1 H-1 snelheid Aantal D Aantal A Aantal N Lwr 31 Lwr 63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k LwrTot 

30 personenwagens 86324,16 392224,46 0,00 0,75 5 40 20 10 57,50 72,50 76,50 77,50 82,50 87,50 84,50 79,50 76,50 91,06 

31 bestelbussen 86324,35 392223,27 0,00 1,00 5 40 20 10 62,50 77,50 81,50 82,50 87,50 92,50 89,50 84,50 81,50 96,06 

32 vrachtwagen 86324,11 392225,17 0,00 1,00 5 20 10 4 71,10 78,80 90,20 97,10 97,70 96,80 98,10 98,50 89,70 104,97 

33 achteruitrijsignalering vrachtwagens 86392,87 392322,44 0,00 1,00 5 10 5 2 -- -- -- -- -- 108,00 -- -- -- 108,00 
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lijst van gebouwen 
 

id omschrijving gebouw X-1 Y-1 M-1 H-1 Cp Refl 31 Refl 63 Refl125 Refl250 Refl500 Refl 1k Refl 2k Refl 4k Refl 8k 

  85808,29 392158,00 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  85847,08 392291,06 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  85807,59 392272,70 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  85816,83 392164,71 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  85906,17 392171,13 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  85923,67 392067,48 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  85797,10 392260,96 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  85905,05 392088,03 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  85869,83 392274,83 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86107,54 392570,69 0,00 2,50 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86106,43 392585,57 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86030,64 392538,84 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86048,52 392149,55 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86088,07 392558,01 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86112,17 392121,97 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86106,43 392585,57 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86099,87 392577,05 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  85951,90 392129,27 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86236,26 392657,71 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86754,31 392000,00 0,00 3,50 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86765,18 392005,35 0,00 4,00 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  86152,57 392598,15 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86134,37 392591,51 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
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id omschrijving gebouw X-1 Y-1 M-1 H-1 Cp Refl 31 Refl 63 Refl125 Refl250 Refl500 Refl 1k Refl 2k Refl 4k Refl 8k 

  86224,85 392657,17 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86809,61 392061,86 0,00 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86801,16 392046,95 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  85883,88 392250,00 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86813,31 392034,85 0,00 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86128,29 392595,88 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

  86198,92 392633,47 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

1 woning Plantagebaan 63 86045,19 391984,44 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

2 Plantagebaan 63 86053,45 391970,58 0,00 3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

3 kantoor Veldt 86467,49 392279,67 0,00 4,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

4 opbouw 86500,25 392290,33 0,00 9,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

5 nieuwe demontagehal 86525,66 392398,93 0,00 12,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

6 woning Bulkstraat 86510,00 392703,97 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

7 loodsen 86487,00 392328,12 0,00 7,50 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

8 Plantagebaan 61b 86089,50 392138,46 0,00 5,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

9 woning Bulkstraat 86091,32 392510,72 0,00 8,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

10 woning Bulkstraat 85875,28 392384,65 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

11 woning PLantagebaan 73 86801,16 392046,95 0,00 8,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

12 woning plantagebaan 85874,93 392230,40 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

13 woning PLantagebaan 85873,39 392250,00 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

14 woning PLantagebaan 85857,01 392266,33 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

15 woning PLantagebaan 85861,22 392262,22 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

16 woning PLantagebaan 85861,22 392262,22 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

17 woning PLantagebaan 85853,05 392280,00 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
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id omschrijving gebouw X-1 Y-1 M-1 H-1 Cp Refl 31 Refl 63 Refl125 Refl250 Refl500 Refl 1k Refl 2k Refl 4k Refl 8k 

18 woning PLantagebaan 85851,66 392275,02 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

19 bedrijfswoning 59A 86235,64 392250,89 0,00 8,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

20 woning Plantagebaan 61b 86000,00 392137,87 0,00 8,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

21 woning Plantagebaan 71 86592,68 391863,61 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

22 woning Plantagebaan 67 86127,15 391849,80 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

29  Plantagebaan 71 86587,59 391838,47 0,00 5,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

31  Plantagebaan 67 86148,45 391856,38 0,00 5,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

32 schuur 86119,01 392500,00 0,00 4,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

33 Plantagebaan 61b 86106,67 392162,34 0,00 4,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

34 Plantagebaan 61b 86104,17 392153,61 0,00 4,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

35 schuur 86035,50 392142,48 0,00 0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

36 schuur 86764,52 392070,56 0,00 5,00 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37  Plantagebaan 71 86133,04 391983,18 0,00 5,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

38 woning Plantagebaan 65 86116,31 391912,05 0,00 7,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

 

lijst van schermen 
 

id omschrijving scherm X-1 Y-1 M-1 H-1 Cp Refl L 63 Refl L250 Refl L 1k Refl L 4k Refl R 63 Refl R250 Refl R 1k Refl R 4k 

1 dijklichaam 86445,89 392425,32 0,00 3,00 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 absoberende voorgevel 86456,29 392387,26 0,00 12,00 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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lijst van bodemgebieden standaardbodemfactor = 1 
 

id omschrijving bodemgebied X-1 Y-1 Bf 

1 verharde ondergrond Veldt 86320,72 392221,38 0,00 

2 verharde ondergrond Veldt 86451,99 392406,20 0,00 

3 opslag uitpandig 1 86463,68 392344,87 0,70 

4 opslag uitpandig 1 86399,10 392263,00 0,70 

5 opslag uitpandig 1 86474,72 392275,72 0,70 

6 opslag uitpandig 2 86547,59 392402,21 0,70 

7 opslag uitpandig 2 86553,56 392359,46 0,70 

8 opslag uitpandig 2 86591,83 392364,77 0,70 

9 opslag uitpandig 2 86574,80 392268,64 0,70 

10 opslag uitpandig 2 86605,95 392274,80 0,70 

11 opslag uitpandig 2 86634,15 392310,39 0,70 

12 opslag uitpandig 2 86639,72 392272,81 0,70 

14 woonwijk noord 86035,69 392520,91 0,50 
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lijst van ontvangers 
 

id omschrijving ontvanger X Y M gevel hoogte A hoogte B hoogte C hoogte D hoogte E hoogte F 

1 woning Plantagebaan 71 86595,71 391877,60 0,00 Ja 1,50 5,00 -- -- -- -- 

2 woning Plantagebaan 73 86784,06 392048,59 0,00 Ja 1,50 5,00 -- -- -- -- 

3 woning Plantagebaan 61b 86005,29 392137,42 0,00 Ja 1,50 5,00 -- -- -- -- 

4 woning Bulkstraat 2a 86104,04 392511,00 0,00 Ja 1,50 5,00 -- -- -- -- 

5 woning Neerakker 9 86155,13 392599,56 0,00 Ja 1,50 5,00 -- -- -- -- 

6 woning Tiendevrij 37 86235,82 392647,78 0,00 Ja 1,50 5,00 -- -- -- -- 

7 woning Bulkstraat 4 86514,43 392703,91 0,00 Ja 1,50 5,00 -- -- -- -- 

8 woning Plantagebaan 65 86120,34 391910,22 0,00 Ja 1,50 5,00 -- -- -- -- 

9 Bulkstraat 2 85878,91 392384,05 0,00 Ja 1,50 5,00 -- -- -- -- 
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Bijlage D  

 

 Bijdrageanalyse  
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Berekening toeslag tonaal geluid 
 

 
 
 
Bijdrageanalyse exclusief toeslag tonaal geluid 
 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

2_B woning Plantagebaan 73 5,00  40 18 

5 divers materieel   33 -- 

4 divers materieel   31 -- 

24 uitstraling hal dismantling area   30 -- 

3 divers materieel   29 -- 

2 divers materieel   28 -- 

6 divers materieel   28 -- 

19 schroothandling   28 -- 

7 divers materieel   27 -- 

26 uitstraling hal lifting area   27 -- 

10 divers materieel   27 -- 

8 divers materieel   26 -- 

23 uitstraling hal cleaning area   23 -- 

32 vrachtwagen   23 16 

21 vorkheftruck   21 -- 

20 vorkheftruck   20 -- 

Rest    28 15 

 
  

tonaal/impuls
berekening toeslag 5 dB

dag avond nacht

berekend niveau 100 100 100

tonale tijd in s 5220 810 144

tonale tijd in %/100 0,12 0,06 0,01

niveau zonder toeslag 99,44 99,75 100

niveau met toeslag 95,82 92,50 81,99

totaal 101,01 100,50 100,05

Toeslag 1,01 0,50 0,05



 

M+P.VELDT.15.01.1  | 28 oktober 2015 53 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

4_B woning Bulkstraat 2a 5,00  40 23 

7 divers materieel   32 -- 

1 divers materieel   31 -- 

8 divers materieel   30 -- 

10 divers materieel   30 -- 

9 divers materieel   29 -- 

6 divers materieel   29 -- 

20 vorkheftruck   28 -- 

11 wasplaats vuilfrees   28 -- 

32 vrachtwagen   27 20 

13 compressor   26 -- 

33 achteruitrijsignalering vrachtwagens   25 18 

19 schroothandling   23 -- 

31 bestelbussen   21 15 

47 achteruitrijsignalering materieel   19 -- 

48 achteruitrijsignalering materieel   18 -- 

Rest    27 9 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

7_B woning Bulkstraat 4 5,00  40 20 

11 wasplaats vuilfrees   31 -- 

2 divers materieel   31 -- 

4 divers materieel   30 -- 

3 divers materieel   30 -- 

9 divers materieel   29 -- 

19 schroothandling   29 -- 

8 divers materieel   28 -- 

6 divers materieel   28 -- 

10 divers materieel   27 -- 

7 divers materieel   27 -- 

32 vrachtwagen   24 17 

21 vorkheftruck   22 -- 

33 achteruitrijsignalering vrachtwagens   20 13 

20 vorkheftruck   20 -- 

1 divers materieel   19 -- 

Rest    27 12 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

5_B woning Neerakker 9 5,00  40 23 

1 divers materieel   31 -- 

7 divers materieel   30 -- 

8 divers materieel   30 -- 

2 divers materieel   30 -- 

10 divers materieel   29 -- 

9 divers materieel   29 -- 

6 divers materieel   28 -- 

21 vorkheftruck   28 -- 

32 vrachtwagen   27 20 

11 wasplaats vuilfrees   25 -- 

33 achteruitrijsignalering vrachtwagens   25 18 

19 schroothandling   24 -- 

20 vorkheftruck   24 -- 

31 bestelbussen   20 14 

41 achteruitrijsignalering materieel   17 -- 

Rest    27 8 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

6_A woning Tiendevrij 37 1,50 42   

9 divers materieel  35   

8 divers materieel  34   

7 divers materieel  33   

10 divers materieel  32   

6 divers materieel  32   

2 divers materieel  32   

13 compressor  30   

1 divers materieel  29   

21 vorkheftruck  26   

3 divers materieel  26   

19 schroothandling  26   

18 hameren  25   

17 slijpen  25   

32 vrachtwagen  24   

33 achteruitrijsignalering vrachtwagens  23   

Rest   31   
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

1_A woning Plantagebaan 71 1,50 42   

5 divers materieel 2,00 34   

24 uitstraling hal dismantling area 6,60 33   

4 divers materieel 2,00 31   

6 divers materieel 2,00 31   

3 divers materieel 2,00 30   

10 divers materieel 2,00 30   

9 divers materieel 2,00 30   

26 uitstraling hal lifting area 6,60 30   

8 divers materieel 2,00 29   

2 divers materieel 2,00 29   

7 divers materieel 2,00 29   

23 uitstraling hal cleaning area 6,60 26   

19 schroothandling 1,00 24   

45 achteruitrijsignalering materieel 1,50 21   

32 vrachtwagen 1,00 20   

Rest   29   

 
 
 
  



 

58 M+P.VELDT.15.01.1 

 
 
  

 

Bijlage E  

 

 Overzicht maximaal optredende 
geluidsniveaus Bulkstraat 4 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

7_A woning Bulkstraat 4 1,50 55   

19 schroothandling  55   

2 divers materieel  47   

3 divers materieel  46   

4 divers materieel  46   

9 divers materieel  45   

8 divers materieel  45   

6 divers materieel  44   

7 divers materieel  43   

10 divers materieel  43   

42 achteruitrijsignalering materieel  43   

Rest   42   

 
 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

7_B woning Bulkstraat 4 5,00  57 42 

19 schroothandling   57 -- 

2 divers materieel   49 -- 

4 divers materieel   48 -- 

3 divers materieel   48 -- 

9 divers materieel   47 -- 

8 divers materieel   46 -- 

6 divers materieel   46 -- 

10 divers materieel   45 -- 

7 divers materieel   45 -- 

33 achteruitrijsignalering vrachtwagens   42 42 

Rest    43 42 
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Ingenieursbureau Mol  Verkennend bodemonderzoek Plantagebaan 57 te Wouw 

1 INLEIDING 
 
In opdracht van J. & Th. Van der Veldt B.V. is door Ingenieursbureau Mol op de locatie 
Plantagebaan 57 te Wouw een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 
5740.  
 
Mevrouw M. Bruijniks is de contactpersoon namens de opdrachtgever. Namens 
Ingenieursbureau Mol zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw L. Poldervaart. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek is de verplichting voortvloeiende uit de Wet 
Milieubeheer teneinde de nulsituatie vast te leggen in verband met de aanvraag van een 
omgevingsvergunning.  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is tweeledig: 
 Ter plaatse van de voorgenomen uitbreiding het verkrijgen van een toetsingsgrondslag 

(nulsituatie) met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit 
bedrijfsactiviteiten; 

 Ter plaatse van de gedempte sloot het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde 
verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt ter plaatse van de 
gedempte sloot vastgesteld of de concentraties van de vermoede verontreinigende stof in 
de grond en het freatisch grondwater boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de 
streefwaarde worden aangetroffen.  

 
Ingenieursbureau Mol heeft als onafhankelijk BRL SIKB 2000 gecertificeerd adviesbureau geen 
duurzame rechtsbetrekking met de eigenaar van de onderzoekslocatie, zodat onafhankelijkheid 
van het uitgevoerde onderzoek is gewaarborgd. 
 
In dit rapport is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en worden de resultaten van 
het veldwerk en laboratoriumonderzoek behandeld. De resultaten zijn getoetst aan de wettelijke 
kaders. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies van het onderzoek.  
 
In de rapportage wordt gebruik gemaakt van (norm)documenten. Deze worden genoemd in 
hoofdstuk 7.  
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. Op basis van de aanleiding, het doel en het 
type bodemonderzoek is gekozen voor het uitvoeren van het vooronderzoek op standaard 
niveau (raadplegen archieven, kaartmateriaal en uitvoeren locatiebezoek).  
 
Op 12 oktober 2015 heeft een terreininspectie plaatsgevonden en op 28 september 2015 is 
informatie opgevraagd bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Daarbij zijn het 
milieuarchief, het tankarchief en het bodemarchief geraadpleegd. 
 

2.1 Locatiebeschrijving 
 
Het onderzoeksterrein is gelegen aan de Plantagebaan 57 te Wouw en is kadastraal bekend als 
gemeente Wouw, sectie O, nummer 145. Het te onderzoeken terrein heeft een oppervlakte van 
12.065 m

2
.  

 
Het terrein heeft de volgende topografische kenmerken: X= 86.455 en Y= 392.280. De ligging 
van de locatie is weergegeven in bijlage A. In bijlage B is een situatietekening van het terrein 
opgenomen en in bijlage F staan foto’s van de onderzoekslocatie die zijn genomen tijdens het 
locatiebezoek en/of veldwerk. 
 
Op de locatie is een bedrijf gevestigd welke handelt in aan- en verkoop, verhuur en demontage 
van zwaar materieel en mechanische onderdelen. De locatie was in het verleden eigendom van 
de gemeente en werd (deels) gebruikt als stortplaats. De opdrachtgever is van plan op korte 
termijn (periode ca. 2 jaar) de huidige demontageplaats en demontagevloer volledig her in te 
richten. De bedrijfsactiviteiten die momenteel plaatsvinden op de demontagevloer en -plaats 
zullen dan bij voorkeur in noordelijke richting (kadastraal perceel gemeente Wouw, sectie O, 
nr. 145) worden verplaatst. Door verplaatsing van deze bedrijfsactiviteiten naar een terrein 
waar in het verleden geen stortactiviteiten hebben plaatsgevonden zal een voor het 
bedrijfsproces deugdelijke vloeistofdichte voorziening kunnen worden aangelegd. Onderdeel 
van deze herinrichting ten behoeve van het verbeteren van de arbeidsomstandigheden vormt 
het aanleggen van een demontageloods. 
 
De uitbreidingen bestaan uit drie te onderscheiden deellocaties, te weten de opslag uitpandig 1 
(gedeelte showroom), de uitbreiding van de verharding en de nieuwe demontageplaats- en hal. 
Deellocatie A heeft een oppervlakte van circa 4.275 m² (opslag uitpandig). Deellocatie B heeft 
een oppervlakte van circa 4.987 m² (uitbreiding verharding). En deellocatie C heeft een 
oppervlakte van circa 2.800 m² (demontageplaats en hal). Ten tijden van onderhavig onderzoek 
waren de drie deellocaties braakliggend en begroeid met gras.  
 
Volgens mondeling verstrekte informatie van de opdrachtgever zijn, voor zover bekend, geen 
gedempte sloten en/of koolaspaden aanwezig. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen 
verzakkingen, ophogingen, verkleuringen, brandplekken en/of asbestverdacht materiaal op de 
bodem aangetroffen. Ook zijn geen activiteiten en/of bronnen aangetroffen die vanuit het 
oogpunt van bodemverontreiniging als verdacht worden aangemerkt. 
 
Op het terrein kunnen zich ondergronds kabels en/of leidingen bevinden. De aanwezigheid 
daarvan kan van invloed zijn op de grondwaterstroming op de locatie alsmede op het 
verspreidingspatroon van eventueel op het terrein aanwezige bodemverontreiniging.  
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2.2 Historische informatie 
 

2.2.1 Archieven gemeente 

 
Op 29 september 2015 is door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een 
Omgevingsrapport met bodeminformatie van de locatie aangeleverd. Dit rapport is opgenomen 
in bijlage H. Tevens zijn door de opdrachtgever voormalige bodemonderzoeken welke reeds op 
het bedrijfsterrein zijn uitgevoerd beschikbaar gesteld. 
In de voormalige onderzoekrapporten en het omgevingsrapport zijn van de onderzoekslocatie 
en de nabije omgeving de volgende relevante gegevens aangetroffen: 
 
Bodemarchief 
 
Ter plaatse van de locatie zijn in het verleden de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 
1. Verkennend onderzoek voormalige stortplaats Plantagebaan 57 te Wouw, Tauw, rapport 

R3261255.P10/PAA, juli 1993; 
2. Verkennend bodemonderzoek "Bouw Woning" Plantagebaan (ong.) te Wouw, 

Adviesbureau Wematech B.V., rapport VBB-961030, 1996; 
3. Nulsituatie bodemonderzoek Plantagebaan 57 te Wouw, Tjaden, rapport M98.148/RG, 15 

juli 1998; 
4. Evaluatie-rapport "Grondsanering" Plantagebaan 57 te Wouw, Adviesbureau Wematech 

B.V., rapport SAN-980920, 1998; 
5. Actualiserend bodemonderzoek Plantagebaan 57 Wouw (N.O.O.D. Milieu B.V., project-

nummer Wouw05-001, d.d. 8 december 2005 
 
Ad. 1: 
Bij het onderzoek zijn enkele boringen verricht ter bepaling van de dikte van de afdeklaag. 
Chemisch analytisch is de afdeklaag en het stortmateriaal niet onderzocht. Als onderdeel van 
NAVOS wordt het grondwater rondom de voormalige stortplaats gemonitord door de Provincie 
Noord-Brabant. Op basis van deze monitoring blijkt dat in het grondwater (filterstelling 
peilbuizen 5-7 m-mv) uit de peilbuizen langs de noordgrens van de inrichting plaatselijk de 
concentraties nikkel en/of de concentraties voor individuele vluchtige aromaten de 
streefwaarden overschrijden. 
 
Ad. 2: 
De bouw van de woning heeft nog niet plaatsgevonden. De onderzoekslocatie is ten westen 
van de inrichtingsgrens gelegen. Bij het onderzoek zijn, behoudens een geringe overschrijding 
van de concentratie EOX (screening op chloorverbindingen, waaronder bestrijdingsmiddelen 
en PCB) ten opzichte van de detectielimiet in zowel de bovengrond (ca. 0,0-0,5 m-maaiveld) 
als grondwater, voor de geanalyseerde stoffen geen verhoogde concentraties ten opzichte 
van de streefwaarden of detectielimiet aangetroffen. 
 
Ad. 3: 
De locatie van de boringen van het nulsituatie-onderzoek zijn weergegeven op de in het 
rapport opgenomen bijlage II. In de grond zijn diverse bodemvreemde bijmengingen 
aangetroffen. Over nagenoeg de gehele onderzoekslocatie is sprake van bijmenging van puin, 
plaatselijk volledige puinlagen. Het merendeel van de boringen is in de diepte gestagneerd ten 
opzichte van de boordiepte die was voorzien. Dit wordt veroorzaakt door oude fundaties en de 
stortactiviteiten. Op het westelijk terreindeel, boringen 22 en 23, is op het bodemtraject vanaf 
ca. 80 cm huisvuil aangetroffen. 
 
Ter hoogte van de in 1998 aanwezige bovengrondse brandstoftank (omgeving boring 17) en 
ter plaatse van boring 13 (aan oppervlak aanwezige olievlek) is zintuiglijk een olie (geur) 
waargenomen. 
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Chemisch analytisch is de grond over het gehele terrein licht verontreinigd (concentraties > 
streefwaarde) met minerale olie. Ter plaatse van boring 13 en 22, alsmede ter hoogte van de 
demontagevloer (boringen 1, 3, 4 en 7) is sprake van een matige tot sterke verontreiniging 
met minerale olie (concentraties > tussen- of interventiewaarden). Op basis van de 
ketenlengte van de aangetroffen concentraties minerale olie is sprake van een zwaardere 
oliecomponent (lange ketenlengte: motorolie-smeerolie). De verontreiniging met minerale olie 
ter plaatse van boring 9 (werkplaats) betreft een lichtere oliecomponent (kortere ketenlengte: 
diesel-/huisbrandolie).  
 
Naast de verontreiniging met minerale olie is de grond over het gehele terrein licht 
verontreinigd met individuele zware metalen (concentraties > streefwaarden), PAK en EOX. 
De licht verhoogde concentraties zware metalen worden waarschijnlijk veroorzaakt door de 
bijmenging van puin.  
 
Ter plaatse boring 22 wordt opgemerkt dat, naast een verontreiniging met minerale olie, 
individuele zware metalen in verhoogde concentraties zijn aangetroffen (concentraties > 
tussen- of interventiewaarden). Ter plaatse van deze boring is hoogstwaarschijnlijk ook de 
bijmenging van huisvuil bepalend voor de aangetroffen kwaliteit van de grond.  
 
De bodem van de sloot, die ten noorden van de demontagevloer is gesitueerd, is ter hoogte 
van boring 5 verontreinigd met minerale olie en EOX (concentraties > interventiewaarde of 
detectielimiet). Boring 5 is geplaatst ter hoogte van het lozingspunt van afvalwater. De 
stromingsrichting van de sloot is oostelijk van richting. In westelijke richting is de sloot licht of 
niet verontreinigd, waarbij boring 6 is gesitueerd bij een tweede lozingspunt van 
bedrijfsafvalwater (afkomstig van de demontagevloer waar voornamelijk reiniging plaats vindt) 
en boring 21 ter hoogte van de lozing van hemelwater en sanitairafvalwater. 
 
In het grondwater ter plaatse van boring 17 en 22 is een sterke verontreiniging met minerale 
olie aangetroffen (concentraties > interventiewaarde). Daarnaast overschrijdt de concentratie 
zink ter hoogte van boring 22 de streefwaarde en overschrijden de concentraties van 
individuele vluchtige aromaten en naftaleen ter hoogte van boring 17 de streefwaarden. 
In het grondwater uit de peilbuizen 4, 9 en 20 overschrijdt de concentratie minerale olie de 
streefwaarde. In het grondwater uit enkele peilbuizen is de fenolindex of de concentratie EOX 
licht verhoogd aangetoond (overschrijdingen detectielimiet). Het grondwater uit de peilbuis van 
boring 13 is niet onderzocht op minerale olie. 
 
Ad. 4: 
Eind 1998 is de vloer van de werkplaats vervangen door een vloeistofdichte vloer. Bij het 
onderzoek, beschreven onder ad 2, is ter hoogte van boring 9 in zowel grond als grondwater 
een verontreiniging met minerale olie aangetroffen (overschrijdingen van resp. de tussen- en 
streefwaarde, diesel/huisbrandolie). In verband met de aanleg van de vloeistofdichte vloer is, 
in overleg met de RMD, besloten de verontreiniging te saneren. Bij uitvoering van de sanering 
bleek, op basis van locatiespecifieke omstandigheden (fundatie en bovenliggende bebouwing, 
volledige verwijdering van de grondverontreiniging niet mogelijk. In de putwand aan de 
oostzijde van de ontgraving is een restverontreiniging met minerale olie achter gebleven in 
een concentratie van 2000 mg/kg d.s. In de putbodem en overige wanden is na saneren een 
lichte verontreiniging achtergebleven (80 mg/kg d.s.). 
 
Ad. 5: 
Op basis van de resultaten van het dossieronderzoek en de aanleiding en doelstelling van het 
onderzoek is een onderzoekstrategie opgesteld. Ten behoeve van het actualiseren van de 
verontreinigingssituatie als aangetoond bij onderzoek in het verleden (1998) alsmede het 
actualiseren van de inzichten in de huidige bodemkwaliteit zijn de volgende deellocaties 
onderscheiden: 
- Deellocatie 1: verontreiniging grondwater met minerale olie (boring 17, onderzoek 1998); 
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- Deellocatie 2: opslag uitpandig (1 en 2) van materieel en onderdelen, alsmede 
verontreiniging met minerale olie en zware metalen in grond en/of grondwater (boring 22, 
onderzoek 1998); 

- Deellocatie 3: verontreiniging grond met minerale olie (boring 13, onderzoek 1998); 
- Deellocatie 4: demontageplaats en demontagevloer, alsmede de ter plaatse aangetroffen 

verontreiniging met minerale olie (onderzoek 1998); 
- Deellocatie 5: slibverontreiniging sloot (boring SM5, onderzoek 1998); 
- Deellocatie 6: opslag inpandig 1, geen onderzoek in verband met betonverharding; 
- Deellocatie 7: opslag inpandig 2, alleen onderzoek ter plaatse van opslag 

verbrandingsmotoren; 
- Deellocatie 8: werkplaats met spuitcabine, geen onderzoek in verband met 

betonverharding. 
 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt het volgende 
geconcludeerd: 
- Ter plaatse van deellocatie 1 is sprake van een verontreiniging met minerale olie in grond 

en grondwater (concentratie > interventiewaarde). De omvang van de verontreiniging in 
horizontale en verticale richting is niet volledig in kaart gebracht, waardoor noodzaak 
bestaat tot het verrichten van een nader bodemonderzoek; 

- In zowel de bovengrond als ondergrond ter plaatse van deellocatie 2 (respectievelijk 
bodemtraject ca. 0,0-0,7 m-mv en > 0,5 m-mv) is een lichte en in de bovengrond 
plaatselijk matige verontreiniging aangetroffen met minerale olie. Daarnaast is de 
ondergrond plaatselijk sterk verontreinigd met individuele zware metalen en PAK. De 
concentratie EOX is zowel in de boven- als ondergrond verhoogd ten opzichte van de 
triggerwaarde. Het uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar de verontreiniging 
met minerale olie in de grond wordt niet noodzakelijk geacht. De aangetroffen 
verontreinigingen met PAK, individuele zware metalen en EOX geven, ten gevolge van 
de aard van de verontreiniging, de vermoedelijke oorzaak (stortactiviteiten) en omdat 
deze verontreinigingen naar verwachting ook heterogeen verdeeld in het overige 
stortmateriaal voorkomen, geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek. Het volledige stortmateriaal kan als verontreinigd worden aangemerkt. 

- In het grondwater ter plaatse van de opslag uitpandig 2 (peilbuis 125) is een sterke 
verontreiniging aangetroffen met minerale olie. Om de verspreidingsrisico's van deze 
verontreiniging te bepalen wordt een nader bodemonderzoek noodzakelijk geacht; 

- Ter plaatse van deellocatie 3 is sprake van een sterke verontreiniging met minerale olie. 
De omvang van de verontreiniging is zeer beperkt (< 5 m³). Sanering van de 
verontreiniging wordt bij voortzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten niet noodzakelijk 
geacht; 

- De grond en het grondwater ter plaatse van de deellocatie 4 is verontreinigd met 
minerale olie. De omvang van de verontreiniging is niet in kaart gebracht, waardoor 
noodzaak bestaat tot het verrichten van en nader bodemonderzoek; 

- Het slib in de sloot (deellocatie 5) ter plaatse en ten oosten van de lozingspunten van de 
demontageplaats is sterk verontreinigd met minerale olie. De omvang van de 
verontreiniging is bepaald op afgerond 7,5 m³. Omdat begin 2006 de inrichting op het 
gemeentelijk rioleringsstelsel wordt aangesloten en de opdrachtgever een riool voor de 
afvoer van hemelwater door de sloot wil leggen en de sloot wil dempen wordt aanbevolen 
als onderdeel van deze herinrichting de verontreiniging te saneren; 

- Op basis van het uitgevoerde actualiserend bodemonderzoek is de actuele 
bodemkwaliteit vastgesteld. Aanbevolen wordt in overleg met het bevoegd gezag 
eventueel te nemen vervolgacties af te stemmen.  

 
  



Projectnummer: A0641 / A0638 8 

 

 ________________________________________________________________________________________________ 
Ingenieursbureau Mol  Verkennend bodemonderzoek Plantagebaan 57 te Wouw 

Milieuarchief 
 
Hinderwet, beschikking 23 februari 1973: 
- Oprichten en in werking brengen van een inrichting voor de reparatie aan bouwmachines, 

grondverzetmachines, draglines, etc. waarin 7 elektromotoren (18 pk) alsmede één 
10.000 litertank HBO. De HBO-tank betreft een reeds op de locatie aanwezige tank (op 
basis van foto's naar verwachting reeds aanwezig vanaf ca. 1958), gesitueerd langs de 
oostgevel van het woonhuis. De tank is hoogstwaarschijnlijk benut voor het stoken van 
de zigzagoven van de steenfabriek en mogelijk voor activiteiten in de smederij. Voor deze 
10.000 liter tank is een kleinere tank op dezelfde locatie aanwezig geweest (op basis van 
een foto uit 1954). 

 
Hinderwet, beschikking 3 oktober 1989: 
- Nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een handel- en reparatie-

inrichting. Voorafgaand aan deze nieuwe vergunning is op 9 september 1987 een 
aanpassing op de hinderwet ingediend. De aanpassingen betroffen het verwijderen van 
een oliepomp bij de werkplaats, conform de richtlijnen opslaan van gasflessen, een 
nieuwe tank voor de opslag van diesel (de huidige 3.000 l. opslagtank). De reeds op de 
locatie aanwezige HBO-tank langs de oostgevel van het woonhuis is verwijderd. Voorts is 
vastgelegd dat op onderdelen het werkproces is aangepast (afvoer van lege accu's, olie 
uit machines halen). De overige werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, 
behoudens de spuitcabine, zijn grotendeels herleidbaar tot de huidige situatie. 

 
Tankarchief 
Ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten zijn 2 bovengrondse opslagtanks (diesel en stookolie) 
aanwezig met een inhoud van 3000 l. De tanks zijn als volgt gesitueerd: 
- Bovengrondse opslagtank voor diesel: 
- De tank is gesitueerd ter plaatse van demontagevloer op betonverharding. De tank is 

omgeven door een lekbak; 
- Bovengrondse opslagtank voor stookolie: 
- De tank is gesitueerd ten zuiden van de opslag inpandig 2 en werkplaats. De tank is 

omgeven door een lekbak. 
 
Ter plaatse en in de directe omgeving zijn voor zover bekend geen ondergrondse tanks 
aanwezig (geweest). 
 

2.2.2 Bodemloket 

 
Naast de archieven van de gemeente is eveneens de website bodemloket.nl geraadpleegd. Op 
basis van deze website blijkt dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van de 
onderzoekslocatie en de directe omgeving, zelf de digitale informatie beheerd. 
 

2.2.3 Kaartmateriaal 

 
De volgende kaarten zijn geraadpleegd:  
 
 Grote Historische Atlas van Nederland, schaal 1:50.000, d.d. 1839-1859; 
 Grote Provincie Atlas, d.d. 1990; 
 Google Earth; 
 www.watwaswaar.nl. 
 
Op basis van het kaart- en fotomateriaal blijkt het volgende: 
 
 De onderzoekslocatie bevindt zich ten zuidoosten van de oude stadskern van Wouw; 
 In de 17

e
 eeuw had het gebied een agrarische bestemming; 
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 Op de locatie was in het verleden (periode ca. 1901 - 1967) steenfabriek Oostelaar 
gevestigd; 

 In de periode 1964 - 1966, maar vermoedelijk reeds vanaf 1950 (bron VOS-rapportage 
provincie Noord Brabant) zijn de kleiwinputten (diepte ca. 4,5 m-maaiveld) op de locatie 
benut voor stort van huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Op basis 
van luchtfoto's (situatie ca. 1965) blijkt dat de kleiwinputten zowel ten westen als oosten 
van de huidige bebouwing zijn gesitueerd; 

 Medio 1969 is de locatie aangekocht door de firma J & Th. van der Veldt. De huidige 
bedrijfsactiviteiten zijn in ca. 1970 gestart. 

 Op de locatie bevindt zich een gedempte sloot. Deze loopt ten zuiden van de grenslijn van 
deellocatie B. Er is niet bekend waaruit het dempingmateriaal bestaat. 

 

2.3 Geo(hydro)logisch onderzoek  
 
De regionale bodemopbouw is als volgt (bron: Actualiserend bodemonderzoek Plantagebaan 
57 Wouw, N.O.O.D. Milieu B.V): 
 
Vanaf maaiveld kan in een laagdikte van ca. 1 m. zeer tot matig fijn zand en plaatselijk zwak 
tot sterk zandige leem behorende tot de Formatie van Boxtel worden aangetroffen. De 
formatie van Boxtel wordt in de diepte gevolgd door afzettingen die behoren tot de Formatie 
van Waalre (voorheen Tegelen / Kedichem). De Formatie van Waalre betreft het freatisch (ca. 
0 tot 10 m-mv) en eerste watervoerende pakket (ca. 10 tot 60 m-mv) en bestaat uit diverse 
soorten sedimenten die in korrelgrootte kunnen variëren van klei tot zeer grof grind. Op basis 
van de boringen in de directe omgeving van de locatie bestaan de afzettingen van de 
Formatie van Waalre tot op een diepte van ca. 10 m-maaiveld voornamelijk uit zwak tot sterk 
zandige klei, gevolgd tot een diepte van ca. 60 m-maaiveld uit matig fijn tot matig grof zand. 
De Formatie van Waalre wordt aan de onderzijde gevolgd door de Formatie van Maassluis. 
De Formatie van Maassluis wordt eveneens toegekend aan het eerste watervoerende pakket 
en heeft een dikte van ca. 20 m. (ca. 60-80 m-maaiveld). De afzettingen van de Formatie van 
Maasluis zijn matig grof tot zeer grof zandig. 
 
De stijghoogte van het freatisch grondwater in de omgeving bedraagt ca. +3,5 mNAP (ca. 2,3 
m-mv). Door de voornamelijk kleiige afzetting in de top van de Formatie van Waalre is sprake 
van een geringe grondwaterstroming die vooral verticaal van richting is. In de diepere 
bodemlagen is sprake van een goede grondwaterstroming, waarbij de stromingsrichting 
noordoostelijk van richting is. Ten gevolge van de delfstofwinning en de daarop volgende 
stortactiviteiten op de locatie in het verleden kan er van uit worden gegaan dat de inzijging van 
hemelwater sterk stagneert en dat de bodemopbouw tot een diepte van ca. 4,5 m-maaiveld 
sterk kan afwijken.  
 
De locatie is niet gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater. 
 
De verwachte verticale doorlatendheid (kv) binnen het freatisch grondwaterpakket bedraagt 
ca. 0,01 m/dag. De horizontale doorlatendheid (kh) van het eerste watervoerende pakket wordt 
geschat op ca. 15 m/dag. 
 

2.4 Bodemkwaliteitskaart Buitengebied West-Brabant 
 
De onderzoekslocatie bevindt zich binnen deelgebied gemeente Roosendaal van de 
Bodemkwaliteitskaart van Buitengebied West-Brabant (Bron: Bodemkwaliteitskaart Buitengebied 
West-Brabant, rapportnr. 11090203.B1, d.d. 31 augustus 2012). 
 
Voor de gemeente Roosendaal valt zowel de boven- als ondergrond in de zone 
landbouw/natuur.  
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2.5 Archeologie 
  
Uit de Archeologische beleidskaart van de gemeente Roosendaal blijkt dat de onderzoekslocatie 
in een zone licht met een hoge archeologische verwachting. (Bron: Archeologische Beleidskaart 
Gemeente Roosendaal, kaartnr. 196824-ABK, d.d. 15-11-2010). 
  

2.6 Explosieven 
  
Van de onderzoekslocatie is niets bekend over de aanwezigheid van niet gesprongen 
conventionele explosieven.  
  

2.7 Financieel – juridische aspecten 
 
Onderhaving bodemonderzoek is uitgevoerd teneinde de nulsituatie vast te leggen om het 
verkrijgen van een toetsingsgrondslag met het oog op mogelijke toekomstige 
bodemverontreiniging voortvloeiende uit bedrijfsactiviteiten. Onderhavige onderzoek is in dit 
kader uitgevoerd. De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage A. 
 
Op de locatie is geen sprake van een calamiteit.  
 

2.8 Conclusies en onderzoekshypothese 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek worden de volgende verdachte deellocaties 
onderzocht:  
- opslag uitpandig 1, deellocatie A, oppervlakte circa 4.275 m

2
; 

- uitbreiding verharding, deellocatie B, oppervlakte circa 4.987 m
2
; 

- demontageplaats en hal, deellocatie C, oppervlakte circa 2.800 m
2
. 

 
Voor de bovengenoemde deellocaties wordt de hypothese vaststellen nulsituatie bij een 
toekomstige bodembelasting gehanteerd. Teneinde de hypothese te toetsen, worden de 
deellocaties, onderzocht volgens de strategie NUL zoals genoemd in de NEN 5740.  
 
- gedempte sloot, oppervlakte circa 550 m

2
. 

 
Voor de deellocatie gedempte sloot wordt de hypothese verdacht ten aanzien van het 
voorkomen van bodemverontreiniging gehanteerd. Teneinde de hypothese te toetsen, zal het 
onderzoek worden gebaseerd op de NEN 5740 waarbij de strategie voor een verdachte locatie, 
diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming 
(VED-HE) wordt gehanteerd 
 
De locaties waar op basis van het actualiserend onderzoek d.d. 8 december 2008 nader 
onderzocht dient plaats te vinden, worden apart onderzocht en gerapporteerd (projectnummer 
A0639). 



Projectnummer: A0641 / A0638 11 

 

 ________________________________________________________________________________________________ 
Ingenieursbureau Mol  Verkennend bodemonderzoek Plantagebaan 57 te Wouw 

3 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
Gezien de doelstelling en de resultaten van het vooronderzoek is, bij het opzetten van het 
onderzoek, uitgegaan van een verkennend bodemonderzoek gebaseerd op de NEN 5740 voor 
een nulsituatie bij toekomstige bodembelasting (NUL).   
 

Alle drie de deellocaties worden onderzocht gebaseerd op de onderzoeksstrategie vaststelling 
nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting (NUL), zoals opgenomen in de NEN 5740. In 
afwijking op deze strategie worden alle 50 cm-mv boringen doorgezet tot 100 cm-mv vanwege 
de historie van de locatie.  
 
De te plaatsen boringen en uit te voeren chemische analyses zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. Alle veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000.  
 
Tabel 1. Onderzoeksstrategie nulsituatie bodemonderzoek 

Verdachte  
deellocaties 

Veldwerkzaamheden 
boringen en peilbuizen 

Chemische analyses 

 boringen en peilbuizen grond grondwater 

Deellocatie A:       
opslag uitpandig 1 
(circa 4.275 m

2
) 

11 x 100 cm -mv 
3 x 200 cm-mv 

1 2 x NEN pakket 1 x NEN pakket 

Deellocatie B: 
uitbreiding verharding 

(circa 4.987 m
2
) 

11 x 100 cm -mv 
3 x 200 cm-mv 

1 2 x NEN pakket 1 x NEN pakket 

Deellocatie C: 
demontageplaats en hal 

(circa 2.800 m
2
) 

10 x 100 cm -mv 
2 x 200 cm-mv 

1 2 x NEN pakket 1 x NEN pakket 

 
De te onderzoeken gedempte watergang is circa 260 meter lang en uitgaande van een breedte 
van circa 200 cm-mv is het oppervlakte van de locatie circa 550 m

2
.  

De gedempte sloot wordt onderzocht gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor een verdachte 
locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van 
monsterneming (VED-HE), zoals opgenomen in de NEN 5740. In afwijking op deze strategie 
worden alle 50 cm-mv boringen doorgezet tot minimaal 200 cm-mv vanwege de diepte van de 
watergang in het verleden.  
 
De te plaatsen boringen en uit te voeren chemische analyses zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. Alle veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000.  
 
Tabel 2. Onderzoeksstrategie gedempte sloot 

Verdachte  deellocatie 
Veldwerkzaamheden 

boringen en peilbuizen 
Chemische analyses 

 boringen en peilbuis grond grondwater 

Gedempte watergang 

(circa 550 m
2
) 

6 x 200 cm -mv  1x 3 x NEN-pakket 1 x NEN-pakket 

 
Van het opgeboorde materiaal worden per grondsoort monsters genomen tot een maximaal 
traject van 50 cm per monster. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur 
en het voorkomen van bijzonderheden. 
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Tijdens het veldwerk wordt gelet op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op 
of in de bodem. 
 
Van de verkregen monsters van boven- en ondergrond worden op het laboratorium meng-
monsters samengesteld of zijn individuele monsters geselecteerd. De grond(meng)monsters en 
grondwatermonsters worden, indien geen afwijkingen optreden, vervolgens geanalyseerd op de 
parameters zoals omschreven in de opzet.  
 
Het grondwater wordt minimaal zeven dagen na het plaatsen van de peilbuizen bemonsterd en 
geanalyseerd. Tijdens het plaatsen van de peilbuizen en het bemonsteren van het grondwater is 
de grondwaterstand, troebelheid, temperatuur, elektrische geleidbaarheid en zuurgraad 
gemeten. 
 
De chemische analyses van de grond en het grondwater worden uitgevoerd door Eurofins 
Analytico Laboratories B.V. te Barneveld. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor 
Accreditatie en staat geregistreerd onder nummer L010. Bij de chemische analyses wordt 
gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings- en analysemethoden zoals 
beschreven in diverse, geldende NEN-normen. 
 
De NEN-pakketten zijn als volgt samengesteld: 
 
 NEN pakket grond: 

organisch stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, 
som PCB, som PAK en minerale olie; 

 
 NEN pakket grondwater: 

barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige 
aromatisch koolwaterstoffen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen. 

 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem, worden de gemeten gehalten omgerekend 
naar de waarden voor standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum). Deze omgerekende 
waarden kunnen vervolgens worden vergeleken met in bijlage I van de Circulaire 
Bodemsanering 2013 opgenomen waarden. 
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4 RESULTATEN 
 

4.1 Veldwerk 
 
Het plaatsen van de boringen en de peilbuizen is onder leiding van de heer J.D. Hilgerson in de 
periode van 12 t/m 14 oktober 2015 uitgevoerd. Het grondwater uit de peilbuizen is door de heer 
B. van der Ploeg bemonsterd op 21 oktober 2015.  
 
De heren Hilgerson en Van der Ploeg zijn erkende monsternemers welke worden geaudit door 
Eerland Certificatie te Geldermalsen. 
 
Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende VKB 
protocollen 2001 en 2002, zoals vermeld in bijlage G. 
 
In totaal zijn 50 boringen verricht (nummers 1 t/m 50). De boringen 11, 22, 40 en 47 zijn ten 
behoeve van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis. De plaats van de 
boringen en peilbuizen staat weergegeven in bijlage B. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat over het algemeen vanaf het 
maaiveld tot circa 50 cm-mv uit zwak humeus, matig siltig, zeer fijn zand. Van 50 tot 150 cm-mv 
uit zwak tot matig siltig zeer fijn zand. En vanaf 150 tot 200 cm-mv uit zwak zandig leem. 
Plaatselijk bestaat de bodem van 200 tot 400 cm-mv uit klei en zwak tot matig zandige klei. De 
boorstaten zijn opgenomen in bijlage E. In tabel 3 zijn de zintuiglijk waargenomen 
bodemvreemde bijmengingen weergegeven.  
 
Tabel 3. Bijmengingen 

Boring 
Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

Deellocatie B 

43 1,00 0,00 - 0,50 Zand matig baksteenhoudend 

  0,50 - 1,00 Zand zwak baksteenhoudend 

Gedempte sloot 

49 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak koolashoudend 

50 2,00 0,00 - 0,50 Zand sterk baksteenhoudend 

  0,50 - 1,00 Zand matig baksteenhoudend 

  1,00 - 1,50 Zand zwak baksteenhoudend 

 
Ter plaatse van de deellocatie gedempte sloot is in de ondergrond geen slootmateriaal (sliblaag) 
aangetroffen. Met onderhavig onderzoek is het dempingsmateriaal onderzocht.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal op (de bodem) of in de grond 
waargenomen.Het vermelden van aan- of afwezigheid van asbest in de grond wordt door het 
bevoegd gezag verplicht gesteld in de rapportage van een verkennend bodemonderzoek 
conform de NEN 5740. Nadrukkelijk willen wij vermelden dat onderhavig  verkennend 
bodemonderzoek geen asbest in grond onderzoek conform de NEN 5707 en/of 5897 betreft. 
 
In tabel 4 staan de zintuiglijke waarnemingen tijdens de monstername en de resultaten van de 
veldmetingen weergegeven zoals deze zijn gemeten bij het bemonsteren van het grondwater. 
Het betreft de grondwaterstand (GWS) ten opzichte van het maaiveld, de troebelheid (NTU), de 
elektrische geleidbaarheid (EC) en de zuurgraad (pH).  
 
Tabel 4. Veldmetingen bij bemonsteren grondwater 

Peilbuis 
Filterstelling 

(cm -mv) 

GWS 
bij plaatsing 

(cm-mv) 

GWS bij 
bemonstering 

(cm-mv) 

Troebelheid 
(NTU) 

EC 
(µS/cm) 

pH Opmerking 

Deellocatie A 

11 250 - 350 200 260 203 580 5,69 Hoog NTU 

Deellocatie C 
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Peilbuis 
Filterstelling 

(cm -mv) 

GWS 
bij plaatsing 

(cm-mv) 

GWS bij 
bemonstering 

(cm-mv) 

Troebelheid 
(NTU) 

EC 
(µS/cm) 

pH Opmerking 

22 300 - 400 250 200 806 180 6,34 Hoog NTU 

Deellocatie B 

40 300 - 400 250 230 928 210 7,09 Hoog NTU 

Gedempte sloot 

47 300 - 400 250 200 280 1060 6,79 Hoog NTU 

 

De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.  
 
In de genomen grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke 
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na 
plaatsing (minimaal een week). Ook zijn de peilbuizen zorgvuldig en met een voldoende laag 
debiet (≤0,1 l/min) afgepompt voorafgaand aan bemonstering, zodat de grondwaterstand in de 
peilbuizen slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom wordt aangenomen 
dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en 
dat de gemeten waarden voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende stoffen als 
lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in 
het grondwater als gevolg van matrix-storingen bij de analyse en ab- en adsorptie van 
organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 

 

4.2 Laboratoriumonderzoek 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de voorgestelde opzet. In aanvulling daarop is 
een extra grondmonster onderzocht ter plaatse van deellocatie B in verband met het aantreffen 
van een puinbijmenging in de bovengrond. Tevens is in aanvulling op de voorgestelde opzet bij 
deellocatie C zowel de laag van 0 tot 50 cm-mv als de grondlaag van 50 tot 100 cm-mv in het 
laboratorium voor analyse ingezet. Ter plaatse van deellocatie C zal de eerste 50 cm-mv 
ontgraven worden ten behoeve van de aanleg van een betonvloer. Met onderhavig onderzoek is 
zowel de kwaliteit van de te ontgraven grond vastgesteld als de kwaliteit van de grond waar in 
de toekomst de bedrijfsactiviteiten op zullen plaatsvinden na aanleg van een betonvloer. 
 
In het laboratorium zijn 12 grond(meng)monsters samengesteld. Bij de samenstelling van 
mengmonsters is rekening gehouden met de diepte van het bemonsteringstraject, de 
aangetroffen bodemsoort en de zintuiglijke waarnemingen. 
 
Tabel 5. Monsterselectie 
Analyse- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

Deellocatie A 

MM1 0 - 50 01 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

MM2 0 - 50 04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

Deellocatie B 

MM3 0 - 50 29 (0,00 - 0,50) 
30 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,50) 
34 (0,00 - 0,50) 
35 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

MM4 0 - 50 36 (0,00 - 0,50) 
39 (0,00 - 0,50) 
40 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 
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Analyse- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

41 (0,00 - 0,50) 
42 (0,00 - 0,50) 

M5 0 - 50 43 (0,00 - 0,50) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

Deellocatie C 

MM6 0 - 50 16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 
26 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

MM7 0 - 50 18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
28 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

MM8 50 - 100 16 (0,50 - 1,00) 
17 (0,50 - 1,00) 
20 (0,50 - 1,00) 
25 (0,50 - 1,00) 
26 (0,50 - 1,00) 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

MM9 50 - 100 18 (0,50 - 1,00) 
19 (0,50 - 1,00) 
22 (0,50 - 1,00) 
27 (0,50 - 1,00) 
28 (0,50 - 1,00) 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

Gedempte sloot 

M1 0 - 50 49 (0,00 - 0,50) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

M2 0 - 50 50 (0,00 - 0,50) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

MM3 0 - 50 44 (0,00 - 0,50) 
45 (0,00 - 0,30) 
46 (0,00 - 0,30) 
47 (0,00 - 0,50) 
48 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

 
De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage C. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage D. 
 

4.2.1 Grond 

 
De voor analyse geselecteerde grond(meng)monsters alsmede de resultaten van de toetsing 
zijn samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 6. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in de grond (mg/kgds)  

Analyse- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

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

Deellocatie A 

MM1 0 - 50 Lood [Pb] (0,04) - 

MM2 0 - 50 - - 

Deellocatie B 

MM3 0 - 50 - - 

MM4 0 - 50 - - 

M5 0 - 50 PCB (som 7) (0,06) 
Minerale olie C10 - C40 (0,95) 
PAK 10 VROM (0,03) 

- 

Deellocatie C 

MM6 0 - 50 - - 

MM7 0 - 50 Kwik [Hg] (-) - 

MM8 50 - 100 - - 

MM9 50 - 100 - - 

 
 Gedempte sloot 

M1 0 - 50 PCB (som 7) (0,01) 
Minerale olie C10 - C40 (0,02) 

- 
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Analyse- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

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

Cadmium [Cd] (0,02) 
Lood [Pb] (0,03) 

M2 0 - 50 PAK 10 VROM (-) - 

MM3 0 - 50 - - 
 

> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van een 
verhoogd bariumgehalte ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.d. Deze voormalige interventiewaarde is op 
dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is 
voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg ds. Het in onderhavig 
gemeten gehalte voor barium in de grond (63 mg/kg ds, 36 mg/kg ds, 23 mg/kg ds en overig <20 
mg/kg ds) overschrijdt de interventiewaarde niet. 

 

4.2.2 Grondwater 

 
De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 7. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in het grondwater (µg/l)  

Watermonster 
Filterdiepte 

(cm -mv) 
> S (+index) > I (+index) 

Deellocatie A 

11-1-1 250 - 350 Barium [Ba] (0,21) - 

Deellocatie C 

22-1-1 300 - 400 Barium [Ba] (0,42) - 

Deellocatie B 

40-1-1 300 - 400 - - 

Gedempte sloot 

47-1-1 300 - 400 Barium [Ba] (0,02) - 

 
> S : > Streefwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

4.3 Bespreking resultaten 
 
Deellocatie A, opslag uitpandig 1 
 
Bovengrond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de zintuiglijk schone bovengrond (MM1, 0-50 cm-mv) op het 
westelijk deel van de locatie licht verontreinigd is met lood. De zintuiglijk schone bovengrond 
(MM2 0-50 cm-mv) op het oostelijk deel is niet verontreinigd.  
 
Grondwater 
Het grondwater uit peilbuis 11 is licht verontreinigd met barium. 
 
Deellocatie B, uitbreiding verharding 
 
Bovengrond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de zintuiglijk schone bovengrond in beide mengmonsters 
(MM3 en MM4, 0-50 cm-mv) niet verontreinigd is. De matig baksteen houdende bovengrond ter 
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plaatse van boring 43 (M5, 0-50 cm-mv) is matig verontreinigd met minerale olie en licht 
verontreinigd met som PCB’s en som PAK.  
 
Grondwater 
Het grondwater uit peilbuis 40 is niet verontreinigd. 
 
Deellocatie C, demontageplaats en hal 
 
Bovengrond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de zintuiglijk schone bovengrond (MM6, 0-50 cm-mv) op het 
westelijk deel van de locatie niet verontreinigd is. De zintuiglijk schone bovengrond (MM7 0-50 
cm-mv) op het oostelijk deel is licht verontreinigd is met kwik.  
 
Ondergrond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de zintuiglijk schone ondergrond, de toekomstige bovengrond, 
in beide mengmonsters (MM8 en MM9, 50-100 cm-mv) niet verontreinigd is. 
 
Grondwater 
Het grondwater uit peilbuis 22 is licht verontreinigd met barium. 
 
Gedempte sloot  
 
Bovengrond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de zwak koolashoudende bovengrond ter plaatse van boring 
49 (M1, 0 tot 50 cm-mv) licht verontreinigd is met cadmium, lood, som PCB’s en minerale olie. 
De sterk baksteenhoudende bovengrond ter plaatse van boring 50 (M2, 0 tot 50 cm-mv) is licht 
verontreinigd met som PAK. 
De zintuiglijk schone bovengrond (MM3, 0 tot 50 cm-mv) ter plaats van het overig deel van de 
gedempte sloot is niet verontreinigd. 
 
Grondwater 
Het grondwater uit peilbuis 47 is licht verontreinigd met barium. 
 

4.4 Overweging resultaten 
 
Uit het verkennend onderzoek blijkt dat ter plaatse van deellocatie B het gehalte minerale olie in 
de grond bij boring 43 de tussenwaarde overschrijdt. Conform het gestelde in de Wet 
bodembescherming dient bij overschrijding van minimaal de tussenwaarde een nader 
onderzoek te worden verricht naar ernst en omvang van de verontreiniging.  
 
Indien op basis van het nader onderzoek blijkt dat één van de betreffende parameters in een 
bodemvolume van tenminste 25 m

3
 grond en/of 100 m

3
 grondwater de interventiewaarde 

overschrijdt, dan is volgens eerder genoemde wetgeving sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. In dat geval is sprake van een saneringsnoodzaak. De spoedeisendheid 
van saneren is afhankelijk van de actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico’s. 
 

4.5 Afwijkingen ten opzichte van de norm 
 
Onderhavig onderzoek is gebaseerd op NEN 5740. In onderstaande tabel worden eventuele 
afwijkingen ten opzichte van de genoemde norm weergegeven: 
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Tabel 8: afwijkingen 

Deel van het onderzoek: Opmerking: 

Onderzoeksstrategie Gebaseerd op de norm.  

Veldwerk Geen afwijking 

Grondanalyses 

In verband met het aantreffen van bodemvreemde bijmengingen is een extra 
grondmonster geanalyseerd. Dit betreft geen afwijking maar een verrijking van het 
onderzoek. 
 
In verband met het aanleggen van een betonvloer ter plaatse van deellocatie C en 
het hiervoor eerst ontgraven van de bovengrond is zowel de grondlaag van 0 tot 50 
cm-mv als de grondlaag van 50 tot 100 cm-mv in het laboratorium onderzocht. Dit 
betreft geen afwijking maar een verrijking van het onderzoek. 
 

Grondwaterbemonstering Geen afwijking  

Grondwateranalyses Geen afwijking  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In opdracht van J. & Th. Van der Veldt B.V. is door Ingenieursbureau Mol op de locatie 
Plantagebaan 57 te Wouw een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 
5740.  
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek is de verplichting voortvloeiende uit de Wet 
Milieubeheer teneinde de nulsituatie vast te leggen in verband met de aanvraag van een 
omgevingvergunning.  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is tweeledig: 
 Ter plaatse van de voorgenomen uitbreiding het verkrijgen van een toetsingsgrondslag 

(nulsituatie) met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit 
bedrijfsactiviteiten; 

 Ter plaatse van de gedempte sloot het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde 
verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt ter plaatse van de 
gedempte sloot vastgesteld of de concentraties van de vermoede verontreinigende stof in 
de grond en het freatisch grondwater boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de 
streefwaarde worden aangetroffen.  

 

5.1 Conclusies 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek wordt het volgende geconcludeerd. 
 
Deellocatie A, opslag uitpandig: 

 De zintuiglijk schone bovengrond op het westelijk deel is licht verontreinigd met lood; 
 De zintuiglijk schone bovengrond op het oosteljik deel is niet verontreinigd; 
 Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 

 
Deellocatie B, uitbreiding verharding: 

 De zintuiglijk schone bovengrond is niet verontreinigd; 
 Plaatselijk is de matig baksteenhoudende bovengrond matig verontreinigd met minerale 

olie en licht verontreinigd met som PCB’s en som PAK; 
 Het grondwater is niet verontreinigd. 

 
Deellocatie C, demontageplaats en hal: 

 De zintuiglijk schone bovengrond op het westelijk deel is niet verontreinigd; 
 De zintuiglijk schone bovengrond op het oosteljik deel is licht verontreingid met kwik; 
 De zintuiglijke schone ondergrond (toekomstige bovengrond) is niet verontreinigd; 
 Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 

 
De aangetroffen matige olieverontreiniging in de bovengrond ter plaatse van deellocatie B is 
vermoedelijk te relateren aan het historisch gebruik van de locatie, zijnde een voormalige 
stortplaats.  Op basis van onderhavig bodemonderzoek is de huidige kwaliteit van de grond ter 
plaatse van de deellocaties A, B en C ten behoeve van de toekomstige bedrijfsactiviteiten 
vastgesteld. In dit verband bestaat er geen noodzaak om een nader bodemonderzoek ter 
plaatse van deellocatie B uit te voeren. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt worden geen bezwaren 
verwacht voor het verstrekken van een omgevingsvergunning en het toekomstig gebruik. Na 
beëindigen van de bedrijfsactiviteiten zal een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd dienen te 
worden. Op basis van het eindsituatieonderzoek kan beoordeeld worden in hoeverre de nu 
aangetroffen matige minerale olie verontreiniging ter plaatse van deellocatie B door de 
toekomstige bedrijfsactiviteiten is toegenomen of gelijk is gebleven. 
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Deellocatie Gedempte sloot: 
 Plaatselijk is de zwak koolashoudende bovengrond licht verontreinigd met cadmium, 

lood, som PCB’s en minerale olie; 
 Plaatselijk is de sterk baksteenhoudende bovengrond licht verontreinigd met som PAK; 
 De zintuiglijk schone bovengrond is niet verontreinigd; 
 Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 

 
De hypothese verdacht ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging met zware 
metalen, PAK en minerale olie wordt bevestigd. De grond is plaatselijk licht verontreinigd met 
cadmium, lood, PAK, som PCB’s en minerale olie, Deze verontreiniging wordt toegeschreven 
aan de waargenomen bodemvreemde bijmengingen. Echter de onderzoeksresultaten geven 
geen aanleiding tot het instellen van verder onderzoek. De resultaten benaderen geenszins de 
toetswaarde voor nader onderzoek. 
 
Opgemerkt wordt dat indien bijvoorbeeld bij herinrichtingswerkzaamheden grond vrijkomt die 
niet ter plaatse kan worden hergebruikt er restricties gelden ten aanzien van het hergebruik. 
 

5.2 Aanbeveling 
 
Geadviseerd wordt om onderhavige rapportage in het kader van de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor te leggen aan het bevoegd gezag met het verzoek of zij kunnen 
instemmen met de resultaten en conclusies. 
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6 ALGEMENE OPMERKINGEN 
 
Geadviseerd wordt om bij werkzaamheden in de bodem alert te blijven op waarneembare 
bijzonderheden die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen. 
 
Het onderhavige onderzoek beschrijft de huidige kwaliteit van de bodem. Wij wijzen u erop dat 
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit kan 
alsnog plaatsvinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate de periode tussen de uitvoering 
van dit onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, kan dit van invloed zijn op de 
representativiteit van dit document.  
 
Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met het 
feit dat analyses uitgevoerd kunnen zijn op basis van mengmonsters. Het is derhalve niet uit te 
sluiten dat lokaal hogere concentraties aan verontreinigingen voorkomen. 
 
Tevens is het niet onmogelijk dat plaatselijk verontreinigingen voorkomen die niet gedetecteerd 
zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een beperkt aantal monsters, genomen op een 
beperkt aantal plaatsen. 
 
Afvoer en hergebruik van grond (en bouwstoffen) naar elders is onderhevig aan de geldende 
wettelijke bepalingen.  
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Ligging onderzoekslocatie en kadastrale gegevens 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: A0641
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 28 september 2015
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 1:2500

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=WOU00&sectie=O&perceelnummer=1038&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WOU00&sectie=O&perceelnummer=886&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WOU00&sectie=O&perceelnummer=215&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WOU00&sectie=O&perceelnummer=885&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WOU00&sectie=O&perceelnummer=145&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WOU00&sectie=O&perceelnummer=1004&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WOU00&sectie=O&perceelnummer=984&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: A0641

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object WOUW O 1004
Plantagebaan 57, 4724 CJ WOUW
CC-BY Kadaster.
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Bijlage B: 
Overzichtstekening onderzoekslocatie 
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 januari 2015
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 1:2500

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.

WOUW
O
1004

0 m 25 m 125 m

57

59

215

885

886

1004

145

1038

984

Deellocatie A

Deellocatie B

Deellocatie C

Gedempte
sloot

F4

200-300

V

(voormalige)

Demontagevloer

(vernieuwd)

bestaande
vloer

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18 19

20
21 22

23

24

25
26

27
28

29

30

31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

300-400

250-350

300-400

300-400

V

V

Formaat: A3

Getekend door: LPO

Projectnr: A0641 

Verkennend bodemonderzoek 
Plantagebaan 57 
Wouw

J. & Th. van der Veldt

Datum uitvoering: 12-10-2015

Veldwerk door: JHI

0

1: 1250

25 m

F3

F2

F1



 

 

Projectcode: A0641 

Bijlage C: 
Toetsingsresultaten 

  



 

 

Projectcode: A0641 

Toetsingscriteria 
 

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de toetsingswaarden zoals 
gehanteerd in het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de grond wordt 
onderscheid gemaakt in achtergrond- en interventiewaarden. Voor grondwater wordt gesproken over 
streef- en interventiewaarden. Deze waarden, zoals opgenomen in eerder genoemde documenten, zijn 
richtwaarden voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in de 
bodem.  
 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus: 
 
 achtergrond- (AW) en of streefwaarde (S-waarde)  
De achtergrondwaarde betreft landelijk vastgestelde generieke waarden voor een goede 
bodemkwaliteit. 
De streefwaarde geldt als de concentratie aan stoffen in het grondwater die op grond van natuurlijk 
voorkomen is te verwachten. 
 
 tussenwaarde  
De tussenwaarde is te bezien als de waarde waarboven in ieder geval een (nader) onderzoek gewenst 
is. Deze waarde wordt berekend als het gemiddelde van de som van de afzonderlijke achtergrond- en 
interventiewaarden voor de grond en van de streef- en interventiewaarde voor het grondwater.  
 
 interventiewaarde (I-waarde) 
De interventiewaarde is te beschouwen als de grens waarboven het noodzakelijk is om op korte termijn 
tot een saneringsonderzoek en een beslissing omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende 
maatregelen te komen. Ook de interventiewaarden zijn afhankelijk gesteld van het bodemtype. 

 
De toetsingswaarden kunnen voor sommige verontreinigingen afhankelijk zijn van de grondsoort, 
aangezien in bepaalde grondsoorten van nature hogere concentraties kunnen voorkomen. De 
toetsingswaarden zijn dan afhankelijk van het lutum- (kleimineralen) en/of humusgehalte (organische 
stof) van de bodem.  

Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt bij de evaluatie van de resultaten onderstaande 
terminologie gebruikt: 
 
 niet verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is lager dan of gelijk aan de AW- of streefwaarde. 
 
 licht verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de AW- of streefwaarde maar lager dan of 
gelijk aan de T-waarde. 
 
 matig verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de T-waarde maar lager dan of gelijk aan de I-
waarde. 
 
 sterk verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de I-waarde. 
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Tabel 1: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM1 MM2 MM3 

Certificaatcode   2015115096 2015115096 2015115096 

Boring(en)   01, 03, 07, 10, 15 04, 05, 08, 12, 14 29, 30, 32, 34, 35 

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

Humus % ds 3,7 2,6 2,1 

Lutum % ds 4,6 4,8 5,2 

Datum van toetsing  22-10-2015 22-10-2015 22-10-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <6 -0,05  4 10 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  7,9 14,2 -0,17  6 11 -0,19  6,3 11,7 -0,19 

Lood [Pb] mg/kg ds  47 69 0,04  22 33 -0,04  20 30 -0,04 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <7 -0,43  4,3 9,9 -0,39 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <28 -0,19  <20 <29 -0,19  23 47 -0,16 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,097 0,132 -0  0,07 0,10 -0  0,06 0,08 -0 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <41
 (6)

   <20 <40
 (6)

   <20 <39
 (6)

  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,066 0,066  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,063 0,063  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,062 0,062  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,055 0,055  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03   0,67 -0,02 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,15 0,15  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,09 0,09  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,077 0,077  

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    0,35    0,67   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,003  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,013 -0,01   <0,019 -0   <0,023 0 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9
 (6)

   <5 13
 (6)

   <5 17
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 21
 (6)

   <11 30
 (6)

   12 57
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 9
 (6)

   <5 13
 (6)

   6,4 30,5
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 11
 (6)

   <6 16
 (6)

   <6 20
 (6)

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6
 (6)

   <3 8
 (6)

   <3 10
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <66 -0,03  <35 <94 -0,02  <35 <117 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9
 (6)

   <5 13
 (6)

   <5 17
 (6)

  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  82,1 82,1
 (6)

   84,6 84,6
 (6)

   85,9 85,9
 (6)

  

Lutum %  4,6    4,8    5,2   

Organische stof (humus) %  3,7    2,6    2,1   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96    97    97,6   
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Tabel 2: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM4 M5 MM6 

Certificaatcode   2015115096 2015115096 2015115096 

Boring(en)   36, 39, 40, 41, 42 43 16, 17, 20, 25, 26 

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

Humus % ds 3,0 2,3 3,2 

Lutum % ds 5,7 4,0 3,7 

Datum van toetsing  22-10-2015 22-10-2015 22-10-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,25 0,41 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <5 -0,06  <3 <6 -0,05  3,6 10,7 -0,02 

Koper [Cu] mg/kg ds  7,9 14,1 -0,17  11 21 -0,13  9 17 -0,15 

Lood [Pb] mg/kg ds  34 49 -0  28 42 -0,02  31 46 -0,01 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <6 -0,45  7,8 19,5 -0,24  4,1 10,5 -0,38 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <27 -0,19  44 94 -0,08  <20 <30 -0,19 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,091 0,122 -0  0,079 0,110 -0  0,094 0,130 -0 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <37
 (6)

   63 195
 (6)

   <20 <45
 (6)

  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,12 0,12   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,13 0,13   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,12 0,12   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,1 0,1   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,13 0,13   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,11 0,11   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   2,6 0,03   <0,35 -0,03 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   1,3 1,3   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,28 0,28   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,23 0,23   <0,05 <0,04  

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    2,5    0,35   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,0041 0,0178   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,005 0,022   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,0059 0,0257   <0,001 <0,002  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,018    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,016 -0   0,077 0,06   <0,015 -0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  11 37
 (6)

   83 361
 (6)

   <5 11
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  14 47
 (6)

   680 2957
 (6)

   <11 24
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6,1 20,3
 (6)

   250 1087
 (6)

   <5 11
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 14
 (6)

   82 357
 (6)

   <6 13
 (6)

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  3,5 11,7
 (6)

   <3 9
 (6)

   <3 7
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  45 150 -0,01  1100 4783 0,95  <35 <77 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  10 33
 (6)

   20 87
 (6)

   <5 11
 (6)

  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  84,3 84,3
 (6)

   85,6 85,6
 (6)

   85,6 85,6
 (6)

  

Lutum %  5,7    4,0    3,7   

Organische stof (humus) %  3,0    2,3    3,2   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,6    97,4    96,6   
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Tabel 3: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM7 MM8 MM9 

Certificaatcode   2015115096 2015115096 2015115096 

Boring(en)   18, 19, 22, 27, 28 16, 17, 20, 25, 26 18, 19, 22, 27, 28 

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

Humus % ds 2,9 0,70 1,6 

Lutum % ds 5,1 5,2 4,7 

Datum van toetsing  22-10-2015 22-10-2015 22-10-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <5 -0,06  <3 <6 -0,05 

Koper [Cu] mg/kg ds  8,4 15,3 -0,16  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

Lood [Pb] mg/kg ds  31 45 -0,01  <10 <10 -0,08  <10 <10 -0,08 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <6 -0,45  <4 <6 -0,45  <4 <7 -0,43 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <28 -0,19  <20 <29 -0,19  <20 <29 -0,19 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,12 0,16 0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <39
 (6)

   <20 <39
 (6)

   <20 <41
 (6)

  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

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

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    0,35    0,35   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,017 -0   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 12
 (6)

   <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 27
 (6)

   <11 39
 (6)

   <11 39
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 12
 (6)

   <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 14
 (6)

   <6 21
 (6)

   <6 21
 (6)

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7
 (6)

   <3 11
 (6)

   <3 11
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <84 -0,02  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 12
 (6)

   <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  85,9 85,9
 (6)

   86,9 86,9
 (6)

   85,3 85,3
 (6)

  

Lutum %  5,1    5,2    4,7   

Organische stof (humus) %  2,9    0,70    1,6   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,7    98,9    98   
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Tabel 4: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M1 M2 MM3 

Certificaatcode   2015115099 2015115099 2015115099 

Boring(en)   49 50 44, 45, 46, 47, 48 

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

Humus % ds 3,6 3,1 1,1 

Lutum % ds 4,7 5,2 6,4 

Datum van toetsing  22-10-2015 22-10-2015 22-10-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,52 0,80 0,02  0,25 0,39 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <5 -0,06  <3 <5 -0,06 

Koper [Cu] mg/kg ds  14 25 -0,1  7,8 14,1 -0,17  <5 <6 -0,23 

Lood [Pb] mg/kg ds  44 64 0,03  17 25 -0,05  <10 <10 -0,08 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  5,4 12,9 -0,34  <4 <6 -0,45  4,4 9,4 -0,39 

Zink [Zn] mg/kg ds  53 107 -0,06  27 54 -0,15  <20 <27 -0,19 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,11 0,15 0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Barium [Ba] mg/kg ds  36 104
 (6)

   23 64
 (6)

   <20 <35
 (6)

  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,33 0,33   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,074 0,074   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,055 0,055   0,12 0,12   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,14 0,14   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,097 0,097   0,13 0,13   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,074 0,074   0,093 0,093   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,65 -0,02   1,5 0   <0,35 -0,03 

Fluorantheen mg/kg ds  0,12 0,12   0,25 0,25   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  0,097 0,097   0,16 0,16   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,065 0,065   0,19 0,19   <0,05 <0,04  

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,64    1,5    0,35   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  0,0021 0,0058   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  0,0023 0,0064   0,0012 0,0039   <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  0,0023 0,0064   <0,001 <0,002   <0,001 <0,004  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0095    0,0054    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,026 0,01   0,017 -0   <0,025 0,01 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 10
 (6)

   <5 11
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  64 178
 (6)

   31 100
 (6)

   <11 39
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  24 67
 (6)

   13 42
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  6,9 19,2
 (6)

   <6 14
 (6)

   <6 21
 (6)

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6
 (6)

   <3 7
 (6)

   <3 11
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  100 278 0,02  55 177 -0  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 10
 (6)

   <5 11
 (6)

   <5 18
 (6)

  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  81,4 81,4
 (6)

   80,3 80,3
 (6)

   84 84
 (6)

  

Lutum %  4,7    5,2    6,4   

Organische stof (humus) %  3,6    3,1    1,1   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,1    96,6    98,5   

     

 



 

 

Projectcode: A0641 

 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
  

 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

   

PAK   

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

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

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

 
 
 
 
 
  



 

 

Projectcode: A0641 

Tabel 6: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  11-1-1 22-1-1 40-1-1 

Datum  21-10-2015 21-10-2015 21-10-2015 

Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 3,00 - 4,00 3,00 - 4,00 

Datum van toetsing  29-10-2015 29-10-2015 29-10-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  8 8  -0,15  3,3 3,3  -0,21  <2 <1  -0,24 

Koper [Cu] µg/l  2,8 2,8  -0,2  2,5 2,5  -0,21  <2 <1  -0,23 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  14 14  -0,02  4 4  -0,18  <3 <2  -0,22 

Zink [Zn] µg/l  46 46  -0,03  50 50  -0,02  <10 <7  -0,08 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Barium [Ba] µg/l  170 170  0,21  290 290  0,42  34 34  -0,03 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21     0,21    

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 
(2,14)

    <0,77 
(2,14)

    <0,77 
(2,14)

  

     

PAK     

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 
(11)

    <0,00020 
(11)

    <0,00020 
(11)

  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42     0,42    

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 
(14)

   <0,2 <0,1 
(14)

   <0,2 <0,1 
(14)

  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

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

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02  <0,1 <0,1  0,02  <0,1 <0,1  0,02 

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14     0,14    

CKW (som) µg/l  <1,6     <1,6     <1,6    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

     

OVERIGE (ORGANISCHE)     



 

 

Projectcode: A0641 

Watermonster  11-1-1 22-1-1 40-1-1 

Datum  21-10-2015 21-10-2015 21-10-2015 

Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 3,00 - 4,00 3,00 - 4,00 

Datum van toetsing  29-10-2015 29-10-2015 29-10-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

VERBINDINGEN 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 
(6)

   <15 11 
(6)

   <15 11 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

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

Minerale olie C12 - C16 µg/l  11 11 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

     

 

Tabel 7: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  47-1-1 

Datum  21-10-2015 

Filterdiepte (m -mv)  3,00 - 4,00 

Datum van toetsing  29-10-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  17 17  -0,04 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1  -0,23 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  11 11  -0,07 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

Barium [Ba] µg/l  60 60  0,02 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 
(6)

  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 
(2,14)

  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 
(11)

  

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42    

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 
(14)

  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 



 

 

Projectcode: A0641 

Watermonster  47-1-1 

Datum  21-10-2015 

Filterdiepte (m -mv)  3,00 - 4,00 

Datum van toetsing  29-10-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

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

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02 

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14    

CKW (som) µg/l  <1,6    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 
(6)

  

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

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 
(6)

  

   

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
  
 
 
  



 

 

Projectcode: A0641 

 

Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   Indicatief   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] µg/l  0,4  6 

Kobalt [Co] µg/l  20  100 

Koper [Cu] µg/l  15  75 

Lood [Pb] µg/l  15  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15  75 

Zink [Zn] µg/l  65  800 

Kwik [Hg] µg/l  0,05  0,3 

Barium [Ba] µg/l  50  625 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2  30 

Ethylbenzeen µg/l  4  150 

Tolueen µg/l  7  1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2  70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6  300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01  70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloormethaan µg/l  0,01  1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6  400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l    630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01  10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7  900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7  400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01  300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01  130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24  500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01  40 

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

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01  10 

Vinylchloride µg/l  0,01  5 

Dichloorpropaan µg/l  0,8  80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50  600 

 

 
 

  



 

 

Projectcode: A0641 

Bijlage D: 
Analysecertificaten 



T.a.v. L.B. Poldervaart
De Lierseweg 2
2291 PD  WATERINGEN

Datum: 19-Oct-2015

Ingenieursbureau Mol

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Oct-2015

Plantagebaan 57 Wouw

A0641
2015115096/1Certificaatnummer/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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623
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A0641

Analysecertificaat

19-Oct-2015/09:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015115096/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.6% (m/m) 82.1 84.6 85.9 84.3Droge stof

S 2.3% (m/m) ds 3.7 2.6 2.1 3.0Organische stof

Q 97.4% (m/m) ds 96.0 97.0 97.6 96.6Gloeirest

S 4.0% (m/m) ds 4.6 4.8 5.2 5.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 63mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 4.0 <3.0Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds 7.9 6.0 6.3 7.9Koper (Cu)

S 0.079mg/kg ds 0.097 0.070 0.060 0.091Kwik (Hg)

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

S 7.8mg/kg ds <4.0 <4.0 4.3 <4.0Nikkel (Ni)

S 28mg/kg ds 47 22 20 34Lood (Pb)

S 44mg/kg ds <20 <20 23 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 3.5Minerale olie (C10-C12)

20mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 10Minerale olie (C12-C16)

83mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 11Minerale olie (C16-C21)

680mg/kg ds <11 <11 12 14Minerale olie (C21-C30)

250mg/kg ds <5.0 <5.0 6.4 6.1Minerale olie (C30-C35)

82mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 1100mg/kg ds <35 <35 <35 45Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

5

M5 43 (0-50)

MM1 01 (0-50) 03 (0-50) 07 (0-50) 10 (0-50) 15 (0-50)

MM2 04 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 14 (0-50)

MM3 29 (0-50) 30 (0-50) 32 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50)

MM4 36 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50) 41 (0-50) 42 (0-50) 8757736

8757735

8757734

8757733

8757732
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Site www.eurofins.nl
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BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

13-Oct-2015

12-Oct-2015

12-Oct-2015

13-Oct-2015

13-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Plantagebaan 57 Wouw
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A0641

Analysecertificaat

19-Oct-2015/09:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015115096/1Certificaatnummer/Versie

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

S 0.0041mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0050mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0059mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.018mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 0.066 <0.050Fenanthreen

S 0.12mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 1.3mg/kg ds <0.050 <0.050 0.15 <0.050Fluorantheen

S 0.23mg/kg ds <0.050 <0.050 0.077 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.28mg/kg ds <0.050 <0.050 0.090 <0.050Chryseen

S 0.10mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.12mg/kg ds <0.050 <0.050 0.063 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050 0.055 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 0.062 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

2.5mg/kg ds 0.35 0.35 0.67 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M5 43 (0-50)

MM1 01 (0-50) 03 (0-50) 07 (0-50) 10 (0-50) 15 (0-50)

MM2 04 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 14 (0-50)

MM3 29 (0-50) 30 (0-50) 32 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50)

MM4 36 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50) 41 (0-50) 42 (0-50) 8757736

8757735

8757734

8757733

8757732
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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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

13-Oct-2015

12-Oct-2015

12-Oct-2015

13-Oct-2015

13-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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A0641

Analysecertificaat

19-Oct-2015/09:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015115096/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.6% (m/m) 85.9 86.9 85.3Droge stof

S 3.2% (m/m) ds 2.9 0.7 1.6Organische stof

Q 96.6% (m/m) ds 96.7 98.9 98.0Gloeirest

S 3.7% (m/m) ds 5.1 5.2 4.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

S 3.6mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 9.0mg/kg ds 8.4 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.094mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

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

S 4.1mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 31mg/kg ds 31 <10 <10Lood (Pb)

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

Minerale olie

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

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

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

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

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

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

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

6

7

8

9

MM6 16 (0-50) 17 (0-50) 20 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50)

MM7 18 (0-50) 19 (0-50) 22 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50)

MM8 16 (50-100) 17 (50-100) 20 (50-100) 25 (50-100) 26 (50-100)

MM9 18 (50-100) 19 (50-100) 22 (50-100) 27 (50-100) 28 (50-100) 8757740

8757739

8757738

8757737
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

13-Oct-2015

12-Oct-2015

13-Oct-2015

12-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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A0641

Analysecertificaat

19-Oct-2015/09:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015115096/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

S
1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

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

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

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

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

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

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

S
1)1)1)1)

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

6

7

8

9

MM6 16 (0-50) 17 (0-50) 20 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50)

MM7 18 (0-50) 19 (0-50) 22 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50)

MM8 16 (50-100) 17 (50-100) 20 (50-100) 25 (50-100) 26 (50-100)

MM9 18 (50-100) 19 (50-100) 22 (50-100) 27 (50-100) 28 (50-100) 8757740

8757739

8757738

8757737

Eurofins Analytico B.V.
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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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

13-Oct-2015

12-Oct-2015

13-Oct-2015

12-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015115096/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M5 43 (0-50) 8757732 43  0  50 05324111091

MM1 01 (0-50) 03 (0-50) 07 (0-50) 10 (0-50) 15 (0- 8757733 03  0  50 05324113851

 8757733 07  0  50 05324113941

 8757733 10  0  50 05324113791

 8757733 15  0  50 05324111111

 8757733 01  0  50 05324113731

MM2 04 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 14 (0- 8757734 04  0  50 05324113971

 8757734 05  0  50 05324113861

 8757734 08  0  50 05324113911

 8757734 12  0  50 05324113811

 8757734 14  0  50 05324113681

MM3 29 (0-50) 30 (0-50) 32 (0-50) 34 (0-50) 35 (0- 8757735 29  0  50 05324110551

 8757735 30  0  50 05324113551

 8757735 32  0  50 05324110541

 8757735 34  0  50 05324113621

 8757735 35  0  50 05324113651

MM4 36 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50) 41 (0-50) 42 (0- 8757736 36  0  50 05324110111

 8757736 39  0  50 05324113091

 8757736 40  0  50 05324110221

 8757736 41  0  50 05324110151

 8757736 42  0  50 05324111101

MM6 16 (0-50) 17 (0-50) 20 (0-50) 25 (0-50) 26 (0- 8757737 16  0  50 05324111701

 8757737 17  0  50 05324111691

 8757737 20  0  50 05324110691

 8757737 25  0  50 05324110701

 8757737 26  0  50 05324110751

MM7 18 (0-50) 19 (0-50) 22 (0-50) 27 (0-50) 28 (0- 8757738 18  0  50 05324111681

 8757738 19  0  50 05324111611

 8757738 22  0  50 05324113131

 8757738 27  0  50 05324113121

 8757738 28  0  50 05324111721

MM8 16 (50-100) 17 (50-100) 20 (50-100) 25 (50-100 8757739 16  50  100 05324111672

 8757739 17  50  100 05324111642

 8757739 20  50  100 05324110732

 8757739 25  50  100 05324110712

 8757739 26  50  100 05324110742

MM9 18 (50-100) 19 (50-100) 22 (50-100) 27 (50-100 8757740 18  50  100 05324111592
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015115096/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM9 18 (50-100) 19 (50-100) 22 (50-100) 27 (50-100 8757740 19  50  100 05324111602

 8757740 22  50  100 05324113142

 8757740 27  50  100 05324111042

 8757740 28  50  100 05324111712
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015115096/1
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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 2015115096/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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 (GC) (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 juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8757732  
Certificate no.: 2015115096
Sample description.:       M5 43 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8757736  
Certificate no.: 2015115096
Sample description.:       MM4 36 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50) 41 (0-50) 42 (0-
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T.a.v. L.B. Poldervaart
De Lierseweg 2
2291 PD  WATERINGEN

Datum: 19-Oct-2015

Ingenieursbureau Mol

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Oct-2015

Plantagebaan 57 Wouw

A0638
2015115099/1Certificaatnummer/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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plantagebaan 57 Wouw

1 2 3

1/2

A0638

Analysecertificaat

19-Oct-2015/09:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015115099/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.4% (m/m) 80.3 84.0Droge stof

S 3.6% (m/m) ds 3.1 1.1Organische stof

Q 96.1% (m/m) ds 96.6 98.5Gloeirest

S 4.7% (m/m) ds 5.2 6.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 36mg/kg ds 23 <20Barium (Ba)

S 0.52mg/kg ds 0.25 <0.20Cadmium (Cd)

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

S 14mg/kg ds 7.8 <5.0Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

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

S 5.4mg/kg ds <4.0 4.4Nikkel (Ni)

S 44mg/kg ds 17 <10Lood (Pb)

S 53mg/kg ds 27 <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 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

64mg/kg ds 31 <11Minerale olie (C21-C30)

24mg/kg ds 13 <5.0Minerale olie (C30-C35)

6.9mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 100mg/kg ds 55 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. 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

M1 49 (0-50)

M2 50 (0-50)

MM3 44 (0-50) 45 (0-30) 46 (0-30) 47 (0-50) 48 (0-50) 8757748

8757747

8757746

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

13-Oct-2015

13-Oct-2015

13-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Plantagebaan 57 Wouw

1 2 3

2/2

A0638

Analysecertificaat

19-Oct-2015/09:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015115099/1Certificaatnummer/Versie

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

S 0.0021mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0023mg/kg ds 0.0012 <0.0010PCB 153

S 0.0023mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)

0.0095mg/kg ds 0.0054 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 0.074 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.33 <0.050Anthraceen

S 0.12mg/kg ds 0.25 <0.050Fluorantheen

S 0.065mg/kg ds 0.19 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.097mg/kg ds 0.16 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.14 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.055mg/kg ds 0.12 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.074mg/kg ds 0.093 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.097mg/kg ds 0.13 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.64mg/kg ds 1.5 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

M1 49 (0-50)

M2 50 (0-50)

MM3 44 (0-50) 45 (0-30) 46 (0-30) 47 (0-50) 48 (0-50) 8757748

8757747

8757746

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

13-Oct-2015

13-Oct-2015

13-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015115099/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M1 49 (0-50) 8757746 49  0  50 05324110911

M2 50 (0-50) 8757747 50  0  50 05324110931

MM3 44 (0-50) 45 (0-30) 46 (0-30) 47 (0-50) 48 (0- 8757748 44  0  50 05324113531

 8757748 45  0  30 05324110621

 8757748 46  0  30 05324110611

 8757748 47  0  50 05324113611

 8757748 48  0  50 05324110301

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015115099/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015115099/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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 (GC) (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 (10 VROM)

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8757746  
Certificate no.: 2015115099
Sample description.:       M1 49 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8757747  
Certificate no.: 2015115099
Sample description.:       M2 50 (0-50)
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T.a.v. L.B. Poldervaart
De Lierseweg 2
2291 PD  WATERINGEN

Datum: 27-Oct-2015

Ingenieursbureau Mol

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Oct-2015

Plantagebaan 57 Wouw

A0641
2015118230/1Certificaatnummer/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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plantagebaan 57 Wouw

1 2 3

Boy Ploeg 1/2

A0641

Analysecertificaat

27-Oct-2015/08:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Oct-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015118230/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 170µg/L 290 34Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 8.0µg/L 3.3 <2.0Kobalt (Co)

S 2.8µg/L 2.5 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 14µg/L 4.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 46µg/L 50 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

11-1-1 11 (250-350)

22-1-1 22 (300-400)

40-1-1 40 (300-400) 8767605

8767604

8767603

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

21-Oct-2015

21-Oct-2015

21-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Plantagebaan 57 Wouw

1 2 3

Boy Ploeg 2/2

A0641

Analysecertificaat

27-Oct-2015/08:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Oct-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015118230/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

11µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

3

11-1-1 11 (250-350)

22-1-1 22 (300-400)

40-1-1 40 (300-400) 8767605

8767604

8767603

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

21-Oct-2015

21-Oct-2015

21-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015118230/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

11-1-1 11 (250-350) 8767603 11  250  350 06801726243

 8767603 11  250  350 08004026781

 8767603 11  250  350 06801726212

22-1-1 22 (300-400) 8767604 22  300  400 08004026771

 8767604 22  300  400 06801726422

 8767604 22  300  400 06801726393

40-1-1 40 (300-400) 8767605 40  300  400 08004023561

 8767605 40  300  400 06801726192

 8767605 40  300  400 06801726203

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015118230/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015118230/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (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-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 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. L.B. Poldervaart
De Lierseweg 2
2291 PD  WATERINGEN

Datum: 26-Oct-2015

Ingenieursbureau Mol

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Oct-2015

Plantagebaan 57 Wouw

A0638
2015118232/1Certificaatnummer/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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plantagebaan 57 Wouw

1

Boy Ploeg 1/2

A0638

Analysecertificaat

26-Oct-2015/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Oct-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015118232/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 60µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 17µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 11µg/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 47-1-1 47 (300-400) 8767616

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

21-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Plantagebaan 57 Wouw

1

Boy Ploeg 2/2

A0638

Analysecertificaat

26-Oct-2015/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Oct-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015118232/1Certificaatnummer/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 47-1-1 47 (300-400) 8767616

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

21-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015118232/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

47-1-1 47 (300-400) 8767616 47  300  400 08004024333

 8767616 47  300  400 06801726271

 8767616 47  300  400 06801726152

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015118232/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015118232/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (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-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 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Boring: 01

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411373

0532411374

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 02

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411395

0532411384

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 03

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411385

0532411388

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 04

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411397

0532411392

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100
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Boring: 05

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411386

0532411387

0532411393

0532411390

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-150

Leem, zw ak zandig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 06

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411370

0532411371

0532411372

0532411376

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-150

Leem, zw ak zandig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 07

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411394

0532411369

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 08

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411391

0532411383

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100
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Boring: 09

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411396

0532411389

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 10

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411379

0532411380

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 11

Datum: 12-10-2015

GWS: 200

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

300

350

0532411099

0532411100

0532411102

0532411106

0532411101

0532411105

0532411108

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-150

Zand, zeer f ijn, sterk siltig, zw ak 

roesthoudend, neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

-200

Zand, zeer f ijn, sterk siltig, zw ak 

roesthoudend, laagjes leem, 

neutraal beigebruin, Edelmanboor

-250

Klei, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-300

Zand, zeer f ijn, sterk siltig, laagjes 

klei, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-350

Boring: 12

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411381

0532411382

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100
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Boring: 13

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411378

0532411377

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 14

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411368

0532411375

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 15

Datum: 12-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411111

0532411107

0532411103

0532411112

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-150

Leem, zw ak zandig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 16

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411170

0532411167

0532411165

0532411166

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-150

Leem, zw ak zandig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-200
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Boring: 17

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411169

0532411164

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 18

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411168

0532411159

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 19

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411161

0532411160

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 20

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411069

0532411073

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100
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Boring: 21

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411072

0532411079

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 22

Datum: 12-10-2015

GWS: 250

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0532411313

0532411314

0532411311

0532411320

0532411317

0532411316

0532411321

0532411318

0532411322

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-150

Leem, matig zandig, zw ak 

roesthoudend, neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

-200

Leem, matig zandig, zw ak 

roesthoudend, neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

-250

Klei, donker blauw grijs, Edelmanboor

-300

Klei, donker blauw grijs, Edelmanboor

-350

Zand, zeer f ijn, sterk siltig, zw ak 

kleiïg, donker blauw grijs, 

Edelmanboor
-380

Klei, matig zandig, donker 

blauw grijs, Edelmanboor
-400

Boring: 23

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411068

0532411078

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 24

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411080

0532411076

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100
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Boring: 25

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411070

0532411071

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 26

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411075

0532411074

0532411077

0532411081

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-150

Leem, matig zandig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 27

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411312

0532411104

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 28

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411172

0532411171

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100
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Boring: 29

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411055

0532411056

w eiland0

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 30

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411355

0532411354

0532411067

0532411063

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, licht beigebruin, 

Edelmanboor

-150

Leem, zw ak zandig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 31

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411357

0532411356

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 32

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411054

0532411358

w eiland0

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, licht 

bruingrijs, Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

-100
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Boring: 33

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411364

0532411359

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 34

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411362

0532411360

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 35

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411365

0532411366

0532411367

0532411363

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, sporen leem, licht 

beigebruin, Edelmanboor

-150

Leem, sterk zandig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 36

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411011

0532411008

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100



 

 

Projectcode: A0641 

g 

Projectcode: A0641

Projectnaam: Plantagebaan 57 Wouw
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Boring: 37

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411158

0532411163

0532411162

0532411082

w eiland0

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-150

Leem, sterk zandig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 38

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411013

0532411012

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100



 

 

Projectcode: A0641 

e 

Projectcode: A0641

Projectnaam: Plantagebaan 57 Wouw
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Boring: 39

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411309

0532411310

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 40

Datum: 13-10-2015

GWS: 250

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0532411022

0532411017

0532411021

0532411020

0532411010

0532411018

0532411019

0532411016

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Leem, sterk zandig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-150

Leem, matig zandig, zw ak 

roesthoudend, neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

-200

Klei, zw ak zandig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-250

Klei, donker blauw grijs, Edelmanboor

-300

Klei, donker blauw grijs, Edelmanboor

-350

Klei, matig zandig, donker 

blauw grijs, Edelmanboor

-400

Boring: 41

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411015

0532411014

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100

Boring: 42

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411110

0532411319

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, licht oranjebruin, 

Edelmanboor

-100
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Projectcode: A0641

Projectnaam: Plantagebaan 57 Wouw
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Boring: 43

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532411109

0532411308

w eiland0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, matig 

baksteenhoudend, donker 

bruingrijs, Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

baksteenhoudend, zw ak 

w ortelhoudend, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-100



 

 

 

 
 

  

Projectcode: A0638

Projectnaam: Plantagebaan 57 Wouw
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Boring: 44

Datum: 13-10-2015

GWS: 150
Opmerking: MV is -1m orig. mv

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411353

0532411058

0532411060

0532411059

groenstrook0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

-50

Leem, matig zandig, zw ak 

roesthoudend, neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

-100

Klei, zw ak zandig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, neutraal beigegrijs, 

Edelmanboor

-200

Boring: 45

Datum: 13-10-2015

GWS: 150
Opmerking: MV is -1m orig. mv

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411062

0532411065

0532411057

0532411053

0532411064

groenstrook0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, neutraal beigebruin, 

Edelmanboor
-30

Leem, matig zandig, neutraal 

beigegrijs, Edelmanboor
-50

Leem, zw ak zandig, neutraal 

beigegrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig zandig, matig humeus, 

donker grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, neutraal grijsblauw , 

Edelmanboor

-200



 

 

 

Projectcode: A0638

Projectnaam: Plantagebaan 57 Wouw

Pagina 2 van 3

Boring: 46

Datum: 13-10-2015

GWS: 150
Opmerking: MV is -1m orig. mv

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411061

0532411066

0532411026

0532411024

0532411025

groenstrook0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

roesthoudend, neutraal beigebruin, 

Edelmanboor
-30

Leem, matig zandig, neutraal 

beigegrijs, Edelmanboor
-50

Klei, zw ak zandig, neutraal 

beigegrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig humeus, neutraal 

bruingrijs, Edelmanboor

-150

Klei, neutraal grijsblauw , 

Edelmanboor

-200

Boring: 47

Datum: 13-10-2015

GWS: 250

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0532411361

0532411029

0532411036

0532411033

0532411034

0532411027

0532411023

0532411032

groenstrook0

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, licht 

beigegrijs, Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, laagjes klei, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, sterk siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-200

Klei, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-250

Zand, zeer f ijn, sterk siltig, zw ak 

kleiïg, neutraal blauw grijs, 

Edelmanboor

-300

Klei, matig zandig, donker 

blauw grijs, Edelmanboor

-350

Klei, donker blauw grijs, Edelmanboor

-400



 

 

 

  

Projectcode: A0638

Projectnaam: Plantagebaan 57 Wouw
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Boring: 48

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411030

0532411031

0532411028

0532411035

groenstrook0

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

roesthoudend, licht bruinbeige, 

Edelmanboor

-50

Leem, zw ak zandig, neutraal 

beigegrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zw ak zandig, neutraal 

bruingrijs, Edelmanboor

-150

Klei, zw ak zandig, neutraal 

bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 49

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411091

0532411095

0532411097

0532411092

groenstrook0

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, zw ak koolashoudend, 

donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-100

Zand, zeer f ijn, sterk siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-150

Zand, zeer f ijn, sterk siltig, zw ak 

humeus, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

-200

Boring: 50

Datum: 13-10-2015

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532411093

0532411094

0532411090

0532411087

groenstrook0

Zand, zeer f ijn, zw ak siltig, zw ak 

humeus, sterk baksteenhoudend, 

donker oranjebruin, Avegaar

-50

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, matig baksteenhoudend, 

donker grijsbruin, Avegaar

-100

Zand, zeer f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, zw ak baksteenhoudend, 

donker grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, zw ak zandig, donker 

blauw grijs, Edelmanboor

-200
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J & Th. Van der Veldt B.V. Projectnummer: A0461   
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Projectcode: A0641 

Bijlage G: 
Verantwoording veldwerkzaamheden 

  







 

 

Projectcode: A0641 

Bijlage H: 
Historische informatie 

 



Omgevingsrapport
 

Plantagebaan_57_Wouw

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 86453        Y 392283
Buffer: 7.968943 meter
Datum rapportage: 29-09-2015

Geselecteerd perceel Rapportcontouren

25-meter buffer Hbb locaties

Perceelgrenzen Ondergrondse tanks

Locatiecontouren
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•
•
•
•

Toelichting op de informatie

 Inleiding
 

 
Dit betreft een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op
de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminformatiesysteem (bis) van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant verleent deze dienst voor de gemeenten Aalburg, Baarle-Nassau, Bergen op
Zoom, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert.
Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het
bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan. 

 Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?
 

 
Bij de uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken,
bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

 Geen informatie aanwezig
 

 
Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan
ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek
wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd
adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor
overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

 Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten
 

 
Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met
een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek. 
Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties
met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft
plaatsgevonden, heeft inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden. 

 Opbouw van de rapportage
 

 
Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd,
is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens
over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond
in de onderstaande volgorde: 
Informatie over de milieukwaliteit op de locatie 

Overzicht locatiegegevens 
Overzicht bodemonderzoeken 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
Overzicht ondergrondse tanks 

 
Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie”. 
Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische
bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.
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Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie 

 
Overzicht locatiegegevens 
Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant bekend zijn. Een bodemlocatie is bij ons bekend zowel onder de adresgegevens
als een locatiecode die altijd met AA begint. De locatiecode is een unieke zoekingang in ons systeem en kan
worden gebruikt bij eventuele vragen. Onder de locatiegegevens wordt ook de status van de bodemlocatie,
eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven. 
 
Overzicht onderzoeken 
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.   
 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis
van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.  
 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.  
 
Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie 
Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
locatie. 
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Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

 
Overzicht locatiegegevens 
 Locatie "Plantagebaan 57" 

 Overzicht onderzoeken 
Nulsituatie Onderzoek 1

 

 

Eindrapportage NAVOS-onderzoek - locatie Plantagebaan 57 - gemeente Roosendaal

 

 

 

Locatie Plantagebaan 57

Locatiecode NZ167401579

Adres Plantagebaan 57

Postcode 4724CJ

Plaatsnaam WOUW

Dominante Ubi UBI: 900030, stortplaats op land (niet gespecificeerd), NSX-score: 360.6

Status verontreiniging Potentieel Ernstig

Status beschikking

Vervolgactie i.h.k.v. WBB uitvoeren NO

Naam Nulsituatie Onderzoek 1

Bodemonderzoek Nul- of Eindsituatieonderzoek

Onderzoeksbureau

Rapportnummer M98.148/RG

Rapportdatum

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming

Naam Eindrapportage NAVOS-onderzoek - locatie Plantagebaan 57 - gemeente
Roosendaal

Bodemonderzoek (Na)zorgrapportage

Onderzoeksbureau Provincie Noord-Brabant

Rapportnummer 1297456

Rapportdatum 25-04-2007

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming
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Sanerings Onderzoek 1

 

 

Verkennend Onderzoek 1

 

 Locatie "Plantagebaan 59"

Naam

Bodemonderzoek Orienterend bodemonderzoek

Onderzoeksbureau Centraal Bodemkundig Bureau

Rapportnummer 6400005

Rapportdatum 04-11-2002

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming

Naam Sanerings Onderzoek 1

Bodemonderzoek Sanerings onderzoek

Onderzoeksbureau Wematech

Rapportnummer SAN-980920

Rapportdatum 12-02-1999

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming

Naam Verkennend Onderzoek 1

Bodemonderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Onderzoeksbureau Ingenieursbureau TAUW

Rapportnummer R3261255.P10/PA

Rapportdatum 01-07-1993

Aanleiding voor het onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie rapport

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming

Locatie Plantagebaan 59

Locatiecode NZ167403073

Adres Plantagebaan 59

Postcode 4724CJ

Plaatsnaam WOUW

Dominante Ubi UBI: 264001, baksteenfabriek, NSX-score: 50
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 Overzicht onderzoeken 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
 AGICO KLEIWARENFABRIEK 

 AGICO KLEIWARENFABRIEK

 AGICO KLEIWARENFABRIEK

Status verontreiniging

Status beschikking

Vervolgactie i.h.k.v. WBB

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Bedrijfsnaam AGICO KLEIWARENFABRIEK

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264004, buizenfabriek (bakkerij), NSX-score: 40

Startjaar activiteit 1913

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing RA NOORD-BRABANT

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 59

Dossiernummer 1674/002398

Bedrijfsnaam AGICO KLEIWARENFABRIEK

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264004, buizenfabriek (bakkerij), NSX-score: 40

Startjaar activiteit 1914

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing RA NOORD-BRABANT

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 59

Dossiernummer 1674/002397

Bedrijfsnaam AGICO KLEIWARENFABRIEK

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264004, buizenfabriek (bakkerij), NSX-score: 40
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 AGICO KLEIWARENFABRIEK

 AGICO KLEIWARENFABRIEK

 BLANKERS, ELIZABETH M.

Startjaar activiteit 1957

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA ROOSENDAAL

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 59

Dossiernummer 1674/000804

Bedrijfsnaam AGICO KLEIWARENFABRIEK

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264004, buizenfabriek (bakkerij), NSX-score: 40

Startjaar activiteit 1957

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing RA NOORD-BRABANT

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 59

Dossiernummer 1674/002396

Bedrijfsnaam AGICO KLEIWARENFABRIEK

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264004, buizenfabriek (bakkerij), NSX-score: 40

Startjaar activiteit 1959

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing RA NOORD-BRABANT

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 59

Dossiernummer 1674/002395

Bedrijfsnaam BLANKERS, ELIZABETH M.

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264001, baksteenfabriek, NSX-score: 50

Startjaar activiteit 1901
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 FIRMA J EN T VD VELDT

 FIRMA J EN T VD VELDT

 Fa. J. en Th. v / d Veldt

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA ROOSENDAAL

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 59

Dossiernummer 1674/000977

Bedrijfsnaam FIRMA J EN T VD VELDT

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 57

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 7132, bouwmachine- en -werktuigenverhuurbedrijf, NSX-score: 7

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres

Dossiernummer 0026433

Bedrijfsnaam FIRMA J EN T VD VELDT

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 57

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 7132, bouwmachine- en -werktuigenverhuurbedrijf, NSX-score: 7

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres

Dossiernummer 0026433

Bedrijfsnaam Fa. J. en Th. v / d Veldt

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 57

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 631240, brandstoftank (ondergronds), NSX-score: 99.9

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend
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 GELUK, M.A.J.

 GELUK, M.A.J.

 GELUK, M.A.J.

Archiefverwijzing

Voormalig adres PLANTAGEBN 57

Dossiernummer 1674001741

Bedrijfsnaam GELUK, M.A.J.

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264001, baksteenfabriek, NSX-score: 50

Startjaar activiteit 1912

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA ROOSENDAAL

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 59

Dossiernummer 1674/000923

Bedrijfsnaam GELUK, M.A.J.

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264004, buizenfabriek (bakkerij), NSX-score: 40

Startjaar activiteit 1901

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing RA NOORD-BRABANT

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 59

Dossiernummer 1674/002401

Bedrijfsnaam GELUK, M.A.J.

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264004, buizenfabriek (bakkerij), NSX-score: 40

Startjaar activiteit 1904

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing RA NOORD-BRABANT
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 GELUK, M.A.J.

 KOEVOETS, ANTONIUS

 LUIJKX, H.

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 59

Dossiernummer 1674/002400

Bedrijfsnaam GELUK, M.A.J.

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264001, baksteenfabriek, NSX-score: 50

Startjaar activiteit 1912

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA ROOSENDAAL

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 59

Dossiernummer 1674/000923

Bedrijfsnaam KOEVOETS, ANTONIUS

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264001, baksteenfabriek, NSX-score: 50

Startjaar activiteit 1905

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA ROOSENDAAL

Voormalig adres B 4, OOSTLAAR/B 2B, OOSTLAAR

Dossiernummer 1674/000914

Bedrijfsnaam LUIJKX, H.

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 59

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 264004, buizenfabriek (bakkerij), NSX-score: 40

Startjaar activiteit 1912

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing RA NOORD-BRABANT

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 59
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 VELDT BV,J EN TH VAN DE

 VELDT BV,J EN TH VAN DE

 VELDT BV,J EN TH VAN DE

Dossiernummer 1674/002399

Bedrijfsnaam VELDT BV,J EN TH VAN DE

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 57

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 292406, machine- en apparatenreparatiebedrijf, NSX-score: 266

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing MIS

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 57

Dossiernummer 167402152

Bedrijfsnaam VELDT BV,J EN TH VAN DE

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 57

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 292406, machine- en apparatenreparatiebedrijf, NSX-score: 266

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing MIS

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 57

Dossiernummer 167402154

Bedrijfsnaam VELDT BV,J EN TH VAN DE

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 57

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 292406, machine- en apparatenreparatiebedrijf, NSX-score: 266

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing MIS

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 57

Dossiernummer 167402153
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VELDT, J. & TH. VAN DE

 

 

 

Bedrijfsnaam VELDT, J. & TH. VAN DE

Straat + huisnummer PLANTAGEBAAN 57

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 292406, machine- en apparatenreparatiebedrijf, NSX-score: 266

Startjaar activiteit 1973

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GH ROOSENDAAL

Voormalig adres PLANTAGEBAAN 57

Dossiernummer 1674/000559

Bedrijfsnaam

Straat + huisnummer NAAMLOOS -22050

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 900068, demping met industrieel- en bedrijfsafval, NSX-score: 444

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing RLG2

Voormalig adres

Dossiernummer

Bedrijfsnaam

Straat + huisnummer NAAMLOOS -22060

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 900068, demping met industrieel- en bedrijfsafval, NSX-score: 444

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing RLG2

Voormalig adres

Dossiernummer

Bedrijfsnaam

Straat + huisnummer NAAMLOOS -22275

Plaatsnaam ONBEKEND
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Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 
 Fa. J. en Th. v / d Veldt 

NSX-score dominante UBI UBI: 900068, demping met industrieel- en bedrijfsafval, NSX-score: 444

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing RLG2

Voormalig adres

Dossiernummer

Naam van de tank Fa. J. en Th. v / d Veldt

Straat en huisnummer Plantagebaan 57

Plaats Wouw

Soort tank onbekend

Type brandstof onbekend

Inhoud (ltr)

KIWA-certificaatnummer

Datum sanering

Bodemverontreiniging -

Status van de tank BARIM - gesaneerd pre BOOT
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Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de
locatie

 
Overzicht locatiegegevens 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
  

 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Bedrijfsnaam

Straat + huisnummer NAAMLOOS -22051

Plaatsnaam WOUW

NSX-score dominante UBI UBI: 900068, demping met industrieel- en bedrijfsafval, NSX-score: 444

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing RLG2

Voormalig adres

Dossiernummer

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant - Pagina 15 van 19 - 29-09-2015



•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uitleg begrippen bij deze rapportage 

 
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. 
Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming: 

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet verontreinigd, een
nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 
Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging.
Een locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek) de locatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot
het voorkomen van bodemverontreiniging. 
Pot. Urgent c.q. Spoedeisend: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging
risico's vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding. 
Pot. verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is
geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek. 
Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging. 
Ernstig, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van
een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids-
, Ecologische en/ of verspreidingsrisico's. 
Ernstig, urgentie c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer
dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgentie (risico's) niet zijn vastgesteld. 
Ernstig en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking
vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem
en/of verspreiding. 

 
Indien er op een locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie
bevoegd gezag. De provincie zal afhankelijk van de situatie een beschikking afgeven. 
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):

 
Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk. 
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een (aanvullend)
Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het
opstellen van een Saneringsplan. 
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan
van de verontreinigende componenten. 
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel
verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen. 
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport. 
Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de
provincie in een beschikking zijn vastgelegd. 
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd. 
Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang
van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt. 
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Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

 
PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De
locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in
de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit. 
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 
BOOT of indicatief onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit. 
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)). 
Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel
bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 
B.O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich
bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt. 
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707) 
Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie (NTA 5755). 
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek,
een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd. 
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken. 
Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering. 
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Analyseresultaten in conclusie 

 
De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van letters en symbolen. De combinatie hiervan geeft
aan of de bodem verontreinigd is of niet. De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming). 
AW= Achtergrondwaarde 
S = Streefwaarde 
T = Tussenwaarde 
I = Interventiewaarde 
 
In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige
gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond,
geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of
achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als
van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige
bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn. Als
van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische
risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.  
 

 Wat u moet weten over tankgegevens 

 
In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het
Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde t gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse
voorschriften zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden
schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde
tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar
brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Disclaimer 

 
De informatie die wij  in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting
van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben
plaatsgevonden  kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de actuele kwaliteit is van grond en
grondwater. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel
enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of
grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar,
eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande
onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid
van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor
bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. 
 
 De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is
het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan
verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast. 
 
 Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie Het Bodemloket  
(www.bodemloket.nl) te raadplegen. Het Bodemloket is een initiatief van de gezamenlijke overheden die
bevoegd zijn in het kader van de Wet Bodembescherming, waaronder de provincie Noord-Brabant. Op Het
Bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie in het kader van de Wet
bodembescherming bevoegd gezag is. Dit zijn de locaties met een geval van ernstige bodemverontreiniging
en saneringslocaties. Het betreft informatie over bodemonderzoek, vervolgstappen en saneringen. 
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen
kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
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 ________________________________________________________________________________________________ 
Ingenieursbureau Mol  Verkennend bodemonderzoek Plantagebaan 57 te Wouw 

1 INLEIDING 
 
In opdracht van J & Th. Van der Veldt B.V. is door Ingenieursbureau Mol op de locatie 
Plantagebaan 57 te Wouw een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 
5740.  
 
Mevrouw M. Bruijniks is de contactpersoon namens de opdrachtgever. Namens 
Ingenieursbureau Mol zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw L. Kruse. 
 
Het terrein wordt onderzocht in verband met de verplichting voortvloeiende uit de Wet 
milieubeheer teneinde de nul/eindsituatie vast te leggen.  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het controleren of mogelijk 
bodemverontreiniging heeft opgetreden voortvloeiend uit de gevoerde bedrijfsactiviteiten, het 
eindsituatie bodemonderzoek. 
 
Ingenieursbureau Mol heeft als onafhankelijk BRL SIKB 2000 gecertificeerd adviesbureau geen 
duurzame rechtsbetrekking met de eigenaar van de onderzoekslocatie, zodat onafhankelijkheid 
van het uitgevoerde onderzoek is gewaarborgd. 
 
In dit rapport is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en worden de resultaten van 
het veldwerk en laboratoriumonderzoek behandeld. De resultaten zijn getoetst aan de wettelijke 
kaders. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies van het onderzoek.  
 
In de rapportage wordt gebruik gemaakt van (norm)documenten. Deze worden genoemd in 
hoofdstuk 7.  
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. Op basis van de aanleiding, het doel en het 
type bodemonderzoek is gekozen voor het uitvoeren van het vooronderzoek op standaard 
niveau (raadplegen archieven, kaartmateriaal en uitvoeren locatiebezoek). 
 
Op 19 augustus 2015 heeft een terreininspectie plaatsgevonden en op 18 augustus 2015 is 
informatie opgevraagd bij de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Daarbij zijn het 
milieuarchief, het tankarchief en het bodemarchief geraadpleegd. 
 

2.1 Locatiebeschrijving 
 
Het onderzoeksterrein is gelegen aan Plantagebaan 57 te Wouw en is kadastraal bekend als 
gemeente Wouw, sectie O, nummer 1004. De te onderzoeken terreindelen hebben een 
oppervlakte van kleiner dan 100 m

2
.  

 
Het terrein heeft de volgende topografische kenmerken: X= 86.461 en Y= 392.313. De ligging 
van de locatie is weergegeven in bijlage A. In bijlage B is een situatietekening van het terrein 
opgenomen en in bijlage F staan foto’s van de onderzoekslocatie die zijn genomen tijdens het 
locatiebezoek en/of veldwerk. 
 
Op de locatie is een bedrijf gevestigd welke handelt in aan- en verkoop, verhuur en demontage 
van zwaar materieel en mechanische onderdelen. De locatie was in het verleden eigendom van 
de gemeente en werd (deels) gebruikt als stortplaats. Volgens informatie van de opdrachtgever 
bedraagt de oppervlakte van de te onderzoeken locatie circa 1.200 m² en is in gebruik als 
(voormalige) demontageplaats. De demontageplaats is gelegen op het buitentterrein, ten 
noorden van de werkplaats en inpandige opslagruimte. Ter plaatse van de demontageplaats is 
een bovengrondse dieseltank (1.000 liter) in lekbak aanwezig en een roosterput aangesloten op 
een oliewaterscheider/OBAS. Aangezien hier nog niet eerder een bodemonderzoek heeft 
plaatsgevonden eist het bevoegd gezag een nul/eindsituatie onderzoek. 
 
Tijdens de locatie-inspectie waren de werkzaamheden aan de betonvloer al in gang, het 
aanleggen van een betonraster, en was een inspectie van het maaiveld niet uit te voeren.  
 

2.2 Historische informatie 
 

2.2.1 Archieven gemeente 

 
Op 18 augustus 2015 zijn de archieven van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 
geraadpleegd, zie bijlage H. De bodemonderzoeken zijn direct daarna op 18 augustus 2015 
opgevraagd en deze zijn tot op heden niet aangeleverd door de Omgevingsdienst Midden- en 
West Brabant. Wel is in het verleden historische informatie aangevraagd en aangeleverd d.d. 19 
mei 2014 door de omgevingsdienst Midden- en West Brabant, zie ook bijlage H. Deze gegevens 
zijn hieronder opgenomen. 

 
Milieuarchief 
In het archief zijn de volgende gegevens van de nabije omgeving van de onderzoekslocatie 
aangetroffen: 

 
 Actualiserend bodemonderzoek Plantagebaan 57 te Wouw (Nederlands Onderzoek 

Ondersteunende Dienst N.O.O.D., kenmerk Wouw05-001 d.d. 8 december 2005). 
Totaal zijn een vijftal deellocaties onderzoek. Deellocatie 1: verontreiniging grondwater 
met minerale olie (boring 17, onderzoek 1998). In de grond- en het grondwater is een 
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sterke minerale olieverontreiniging aangetroffen. Nader onderzoek is noodzakelijk. 
Deellocatie 2: opslag uitpandig (1 en 2) van materieel en onderdelen, alsmede 
verontreiniging met minerale olie en zware metalen in grond en/of grondwater (boring 
22,onderzoek 1998). Het volledige stortmateriaal is sterk verontreinigd. Deellocatie 3: 
verontreiniging grond met minerale olie (boring 13, onderzoek 1998). De omvang is 
beperkt en hoeft niet te worden gesaneerd. Deellocatie 4: demontageplaats en 
demontagevloer, alsmede de ter plaatse aangetroffen verontreiniging met minerale 
olie (onderzoek 1998). De omvang is nog onbekend, nader onderzoek is noodzakelijk. 
Deellocatie 5: slibverontreiniging sloot (boring SM5, onderzoek 1998). Bij demping 
sloot moet het slib gesaneerd worden;  
 

 Eindrapportage NAVOS-onderzoek Pantagebaan 57 te Wouw (Provincie Noord-
Brabant, kenmerk NB6400005 d.d. 25-04-2007). Op de locatie is een voormalige 
stortplaats aanwezig. Het is verboden om zonder goedkeuring werkzaamheden uit te 
voeren op deze locatie in de grond of het grondwater. Tevens mag geen grondwater 
worden onttrokken; 
 

 Verkennend bodemonderzoek voormalige stortplaats Plantagebaan 57 te Wouw (Tauw 
B.V., kenmerk 3261255 d.d. juli 1993). Op de locatie is huishoudelijk afval, bouw- en 
sloopafval en bedrijfsafval gestort. De afdeklaag bestaat hoofdzakelijk uit puin. 
Voorgesteld wordt om de dikte van de afdeklaag te bepalen en de kwaliteit van het 
freatische grondwater vast te stellen. 
 

Tankarchief 
Ter plaatse is een bovengrondse dieseltank aanwezig geweest. 
 

2.2.2 Bodemloket 

 
Op basis van deze website blijkt dat de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, van de 
onderzoekslocatie en de directe omgeving, zelf de digitale informatie beheerd. 
 

2.2.3 Kaartmateriaal 

 
De volgende kaarten zijn geraadpleegd:  
 
 Grote Historische Atlas van Nederland, schaal 1:50.000, d.d. 1839-1859; 
 Grote Historische Atlas van Zuid-Holland, schaal 1:25.000, d.d. 1905; 
 Grote Provincie Atlas, d.d. 1990; 
 Google Earth; 
 www.watwaswaar.nl. 
 
Daarnaast zijn de volgende luchtfotokaarten geraadpleegd: 
 
 Luchtfoto Atlas Zuid-Holland, schaal 1:14:000, Uitgeverij 12 Provinciën, d.d. 2003; 
 
Op basis van het kaart- en fotomateriaal blijkt het volgende: 
 
 De onderzoekslocatie bevindt zich in het buitengebied ten zuiden van het centrum van 

Wouw; 
 In de 18

e
 eeuw had het gebied een agrarische bestemming; 

 Over het voorkomen van gedempte sloten is niets bekend. 
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2.3 Geo(hydro)logisch onderzoek  
 
De navolgende informatie is ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, (Grondwaterkaart 
49 oost, 50 west (Bergen op Zoom en Breda), 1970. Deze is uitgegeven door het Nederlands 
Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen - TNO. Tevens is gebruik gemaakt van de 
Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant (januari 2008). 
 
Tabel 1. Regionale bodemopbouw en geohydrologie  

Diepte (m-NAP) Geohydrologische samenstelling Bodemkundige samenstelling 

0 - 15 Deklaag Fijn zand 

15 – 85 1
e
 watervoerende pakket Grof zand 

85 – 115 Scheidende laag Klei 

 
Het freatisch grondwater bevindt zich op een diepte van circa 2,90-3,34 meter minus maaiveld. 
De stromingsrichting van het freatisch grondwater is op basis van de beschikbare informatie niet 
éénduidig vast te leggen. De stromingsrichting van het eerste watervoerende pakket is regionaal 
noordelijk gericht.  
 
Voor het gebied waarbinnen de onderzoekslocatie ligt is sprake van inzijging. 
  
De onderzoekslocatie valt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Er zijn geen 
gegevens bekend met betrekking tot grondwateronttrekkingen binnen en/of in de directe 
omgeving van de onderzoekslocatie. 
 

2.4 Bodemkwaliteitskaart dorpskernen gemeente Roosendaal 
 
De onderzoekslocatie bevindt zich in het gebied “Wouwse Plantage” en bevindt zich voor de 
boven- en ondergrond in de Witte Zone. Voor deze Witte Zone zijn onvoldoende resultaten 
bekend om een bodemkwaliteitskaart op te stellen. Een actualisatie van de bodemkwaliteitskaart 
is niet bekend. (Bron: Bodemkwaliteitskaart dorpskernen gemeente Roosendaal, Regionale 
Milieudienst d.d. juni 2006).  
 

2.5 Archeologie 
  
Voor de onderzoekslocatie is geen archeologische beleidskaart beschikbaar. 
  

2.6 Explosieven 
  
Voor de onderzoekslocatie is geen kaart beschikbaar met niet gesprongen conventionele 
explosieven.  
  

2.7 Financieel – juridische aspecten 
 
In het kader van de vaststelling van de nulsituatie is een bodemonderzoek uitgevoerd. De 
kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage A. 
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Op de locatie is niet bekend of er sprake is van een calamiteit of overtreding van voorschriften in 
het kader van de Wm, Wbb en/of andere milieuwetgeving.  
 

2.8 Conclusies en onderzoekshypothese 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek worden de deellocaties als verdacht 
beschouwd. Het betreft een voormalige bovengrondse dieseltank en een nog aanwezige 
olie/waterscheider. Teneinde de hypothese te toetsen, worden de deellocaties onderzocht 
volgens de strategie NUL zoals genoemd in de NEN 5740.  
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3 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
Gezien de doelstelling en de resultaten van het vooronderzoek is, bij het opzetten van het 
onderzoek, uitgegaan van een verkennend bodemonderzoek gebaseerd op de NEN 5740 voor 
een tweetal verdachte locaties met een oppervlakte van beide kleiner dan 100 m².  
 
De te plaatsen boringen en uit te voeren chemische analyses zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. Alle veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000.  
 
Tabel 2. Onderzoeksstrategie nulsituatie (NUL) 

Verdachte  deellocaties 
Veldwerkzaamheden 

boringen en peilbuizen  
Chemische analyses 

< 100 m
2
 boringen en peilbuis grond grondwater 

Deellocatie 1:  

voormalige bovengrondse 
dieseltank                         

2 x 200 cm-mv 1x 1 x NEN pakket 1 x NEN pakket 

Deellocatie 2:  

OWS/OBAS               
2 x 200 cm-mv 1x 1 x NEN pakket 1 x NEN pakket 

 

Van het opgeboorde materiaal worden per grondsoort monsters genomen tot een maximaal 
traject van 50 cm per monster. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur 
en het voorkomen van bijzonderheden. 
 
Tijdens het veldwerk wordt gelet op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op 
of in de bodem. 
 
Van de verkregen monsters van boven- en ondergrond worden op het laboratorium meng-
monsters samengesteld of zijn individuele monsters geselecteerd. De grond(meng)monsters en 
grondwatermonsters worden, indien geen afwijkingen optreden, vervolgens geanalyseerd op de 
parameters zoals omschreven in de opzet.  
 
Het grondwater wordt minimaal zeven dagen na het plaatsen van de peilbuizen bemonsterd en 
geanalyseerd. Tijdens het plaatsen van de peilbuizen en het bemonsteren van het grondwater is 
de grondwaterstand, troebelheid, temperatuur, elektrische geleidbaarheid en zuurgraad 
gemeten. 
 
De chemische analyses van de grond en het grondwater worden uitgevoerd door Eurofins 
Analytico Laboratories B.V. te Barneveld. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor 
Accreditatie en staat geregistreerd onder nummer L010. Bij de chemische analyses wordt 
gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings- en analysemethoden zoals 
beschreven in diverse, geldende NEN-normen. 
 
De NEN-pakketten zijn als volgt samengesteld: 
 
 NEN pakket grond: 

organisch stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, 
som PCB, som PAK en minerale olie; 

 
 NEN pakket grondwater: 

barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige 
aromatisch koolwaterstoffen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen. 
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Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem, worden de gemeten gehalten omgerekend 
naar de waarden voor standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum). Deze omgerekende 
waarden kunnen vervolgens worden vergeleken met in bijlage I van de Circulaire 
Bodemsanering 2013 opgenomen waarden. 
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4 RESULTATEN 
 

4.1 Veldwerk 
 
Het plaatsen van de boringen en de peilbuizen is onder leiding van de heer B. van der Ploeg op 
19 augustus 2015 uitgevoerd. Het grondwater uit de peilbuizen is door de heer E.J.N. 
Duijnisveld bemonsterd op 26 augustus 2015.  
 
De heren Van der Ploeg en Duijnisveld zijn erkende monsternemers welke worden geaudit door 
Eerland Certificatie te Geldermalsen. 
 
Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende VKB 
protocollen 2001 en 2002, zoals vermeld in bijlage G. De machinale boringen zijn verricht 
conform de BRL 2100 en het daarbij horende VKB-protocol 2101.  
  
In totaal zijn 6 boringen verricht (nummers 01 t/m 06). De boringen 02 en 04 zijn ten behoeve 
van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis. De plaats van de boringen 
en peilbuizen staat weergegeven in bijlage B. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat vanaf het maaiveld tot circa 200 
cm-mv uit matig fijn, zwak tot matig siltig zand. Vanaf 200 cm-mv tot de maximale boordiepte 
van 500 cm-mv bestaat de bodemopbouw uit matig tot zwak zandige klei. De boorstaten zijn 
opgenomen in bijlage E. In tabel 3 zijn de zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen 
weergegeven.  
 
Tabel 3. Bijmengingen 

Boring 
Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

Deellocatie 1: voormalige bovengrondse dieseltank 

01 2,00 0,30 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 

  0,50 - 1,00 Zand zwak baksteenhoudend 

  1,00 - 2,00 Zand zwak baksteenhoudend 

03 2,00 0,30 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 

  0,50 - 1,00 Zand zwak baksteenhoudend 

Deellocatie 2: olie/waterscheider 

04 5,00 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 

05 2,00 0,00 - 0,50 Zand matig baksteenhoudend 

06 2,00 0,00 - 0,50 Zand matig baksteenhoudend 

 
Tijdens de veldwerkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal op (de bodem) of in de grond 
waargenomen.Het vermelden van aan- of afwezigheid van asbest in de grond wordt door het 
bevoegd gezag verplicht gesteld in de rapportage van een verkennend bodemonderzoek 
conform de NEN 5740. Nadrukkelijk willen wij vermelden dat onderhavig  verkennend 
bodemonderzoek geen asbest in grond onderzoek conform de NEN 5707 en/of 5897 betreft. 
 
In tabel 4 staan de zintuiglijke waarnemingen tijdens de monstername en de resultaten van de 
veldmetingen weergegeven zoals deze zijn gemeten bij het bemonsteren van het grondwater. 
Het betreft de grondwaterstand (GWS) ten opzichte van het maaiveld, de troebelheid (NTU), de 
elektrische geleidbaarheid (EC) en de zuurgraad (pH).  
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Tabel 4. Veldmetingen bij bemonsteren grondwater 

Peilbuis 
Filterstelling 

(cm -mv) 

GWS 
bij plaatsing 

(cm-mv) 

GWS bij 
bemonstering 

(cm-mv) 

Troebelheid 
(NTU) 

EC 
(µS/cm) 

pH Opmerking 

Deellocatie 1: voormalige bovengrondse dieseltank 

02 400 - 500 350 334 558 310 7,60 - 

Deellocatie 2: olie/waterscheider 

04 400 - 500 350 290 17,4 280 5,10 - 

 

De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.  

 

4.2 Laboratoriumonderzoek 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de voorgestelde opzet.  
 
In het laboratorium zijn 2 grond(meng)monsters samengesteld. Bij de samenstelling van 
mengmonsters is rekening gehouden met de diepte van het bemonsteringstraject, de 
aangetroffen bodemsoort en de zintuiglijke waarnemingen. 
 
Tabel 5. Monsterselectie 
Analyse- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

Deellocatie 1: voormalige bovengrondse dieseltank 

mm1 50 - 100 01 (0,50 - 1,00) 
02 (0,50 - 1,00) 
03 (0,50 - 1,00) 

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

Deellocatie 2: olie/waterscheider 

mm2 300 - 350 04 (3,00 - 3,50) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 

 
De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage C. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage D. 
 

4.2.1 Grond 

 
De voor analyse geselecteerde grond(meng)monsters alsmede de resultaten van de toetsing 
zijn samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 6. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in de grond (mg/kgds)  

Analyse- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

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

Deellocatie 1: voormalige bovengrondse dieseltank 

mm1 50 - 100 Minerale olie C10 - C40 (0,06) - 

Deellocatie 2: olie/waterscheider 

mm2 300 - 350 - - 
 

> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van een 
verhoogd bariumgehalte ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.d. Deze voormalige interventiewaarde is op 
dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is 
voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 
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4.2.2 Grondwater 

 
De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 7. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in het grondwater (µg/l)  

Watermonster 
Filterdiepte 

(cm -mv) 
> S (+index) > I (+index) 

Deellocatie 1: voormalige bovengrondse dieseltank 

02-1-1 400 - 500 Barium [Ba] (0,66) - 

Deellocatie 2: olie/waterscheider 

04-1-1 400 - 500 Barium [Ba] (0,71) 
Vinylchloride (0,05) 

- 

 

> S : > Streefwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

4.3 Bespreking resultaten 
 
Deellocatie 1: voormalige bovengrondse dieseltank 
Grond 
In de ondergrond (m1: boring 01, 02 en 03 van 50-100 cm-mv) is een lichte verontreiniging met 
minerale olie aangetroffen. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonsters is een matige verontreiniging met barium aangetoond.  
 
Deellocatie 2: olie/waterscheider 
Grond 
In de ondergrond (m2: boring 04 van 300-350 cm-mv) zijn geen verhoogde gehalten van de 
geanalyseerde parameters aangetroffen. 
 
Grondwater 
In het grondwater is een matige verontreiniging met barium en een lichte verontreiniging met 
vinylchloride aangetoond.  
 

4.4 Overweging resultaten 
 
Uit het verkennend onderzoek blijkt dat de gehalten barium in het grondwater, de tussenwaarde 
overschrijdt. Conform het gestelde in de Wet bodembescherming dient bij overschrijding van 
minimaal de tussenwaarde een nader onderzoek te worden verricht naar ernst en omvang van 
de verontreiniging.  
 
Indien op basis van het nader onderzoek blijkt dat één van de betreffende parameters in een 
bodemvolume van tenminste 25 m

3
 grond en/of 100 m

3
 grondwater de interventiewaarde 

overschrijdt, dan is volgens eerder genoemde wetgeving sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. In dat geval is sprake van een saneringsnoodzaak. De spoedeisendheid 
van saneren is afhankelijk van de actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico’s. 
 

4.5 Afwijkingen ten opzichte van de norm 
 
Onderhavig onderzoek is gebaseerd op NEN 5740. In de volgende tabel worden eventuele 
afwijkingen ten opzichte van de genoemde norm weergegeven: 
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Tabel 8: afwijkingen 

Deel van het onderzoek: Opmerking: 

Onderzoeksstrategie 

Gebaseerd op de norm. Het vooronderzoek is niet conform de NEN 5725 
uitgevoerd, gezien de gevraagde bodemonderzoeken tot op heden niet zijn 
aangeleverd door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Dit is een 
afwijking van de norm, derhalve wordt geen SIKB-logo gevoerd. 

Veldwerk 

In verband met de aanleg van een nieuwe betonvloer was het betonraster hiervoor 
al reeds aanwezig tijdens het veldwerk. De boringen zijn indien mogelijk door het 
raster heen geplaatst en de peilbuizen naast dit raster, in de oude betonlaag, 
geplaatst. Dit is een afwijking van de norm, derhalve wordt geen SIKB-logo 
gevoerd. 

Grondanalyses Geen afwijkingen. 

Grondwaterbemonstering Geen afwijkingen.  

Grondwateranalyses Geen afwijkingen. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In opdracht van J & Th. Van der Veldt B.V. is door Ingenieursbureau Mol op de locatie 
Plantagebaan 57 te Wouw een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 
5740.  
 
Het terrein wordt onderzocht in verband met de verplichting voortvloeiende uit de Wet 
milieubeheer teneinde de nul/eindsituatie vast te leggen.  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het controleren of mogelijk 
bodemverontreiniging heeft opgetreden voortvloeiend uit de gevoerde bedrijfsactiviteiten, het 
eindsituatie bodemonderzoek. 
 

5.1 Conclusies 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 
Deellocatie 1: voormalige bovengrondse dieseltank 

 De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie;  
 Het grondwater is matig verontreinigd met barium. 

 
Deellocatie 2: olie/waterscheider 

 De ondergrond is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters; 
 Het grondwater is matig verontreinigd met barium en licht verontreinigd met 

vinylchloride. 
 
De matige verontreining met barium in het grondwater geven aanleiding tot het instellen van een 
nader onderzoek. Echter, met onderhavig onderzoek is de nul/eindsituatie vastgelegd van beide 
deellocaties  en zal het bevoegd gezag een uitspraak moeten doen in hoeverre een aanvullend 
onderzoek noodzakelijk is.  
 
Opgemerkt wordt dat indien bijvoorbeeld bij herinrichtingswerkzaamheden grond vrijkomt die 
niet ter plaatse kan worden hergebruikt er restricties gelden ten aanzien van het hergebruik. 
 

5.2 Aanbeveling 
 
Geadviseerd wordt om onderhavige rapportage in het kader van de vaststelling nul/eindsituatie 
voor te leggen aan het bevoegd gezag met het verzoek of zij kunnen instemmen met de 
resultaten en conclusies. 
 
Aanbevolen wordt om na te gaan in hoeverre het bevoegd gezag een nader onderzoek wenst 
naar de matige verontreiniging met barium in het grondwater.  
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6 ALGEMENE OPMERKINGEN 
 
Geadviseerd wordt om bij werkzaamheden in de bodem alert te blijven op waarneembare 
bijzonderheden die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen. 
 
Het onderhavige onderzoek beschrijft de huidige kwaliteit van de bodem. Wij wijzen u erop dat 
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit kan 
alsnog plaatsvinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate de periode tussen de uitvoering 
van dit onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, kan dit van invloed zijn op de 
representativiteit van dit document.  
 
Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met het 
feit dat analyses uitgevoerd kunnen zijn op basis van mengmonsters. Het is derhalve niet uit te 
sluiten dat lokaal hogere concentraties aan verontreinigingen voorkomen. 
 
Tevens is het niet onmogelijk dat plaatselijk verontreinigingen voorkomen die niet gedetecteerd 
zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een beperkt aantal monsters, genomen op een 
beperkt aantal plaatsen. 
 
Afvoer en hergebruik van grond (en bouwstoffen) naar elders is onderhevig aan de geldende 
wettelijke bepalingen.  



Projectnummer: A0637 16 

 

 ________________________________________________________________________________________________ 
Ingenieursbureau Mol  Verkennend bodemonderzoek Plantagebaan 57 te Wouw 

 

7 REFERENTIES 
 

1. Nederlandse Norm NEN 5740; Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van 

verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 

bodem en grond, Nederlands Normalisatie Instituut, januari 2009; 

2. Nederlandse Norm NEN 5725; Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Nederlands Normalisatie Instituut, 

januari 2009; 

3. BRL SIKB 2000, “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, Stichting Infrastructuur  

 Kwaliteitsborging Bodembeheer, versie 5, d.d. 12 december 2013; 

4. Circulaire Bodemsanering 2009, zoals geldend per 1 juli 2013, Staatscourant nr. 16675; 

5. Regeling besluit bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 246, 10 juli 2008; 

6. VKB-protocol 2001, “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrij-

vingen, nemen van grondmonsters en waterpassen”, Stichting Infrastructuur Kwaliteits-

borging Bodem-beheer, versie 3.2, d.d. 12 december 2013; 

7. VKB-protocol 2002, “Het nemen van grondwatermonsters”, Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer, versie 4, d.d. 12 december 2013. 

 

 



 

 

Projectcode: A0637 

 
Bijlage A: 

Ligging onderzoekslocatie en kadastrale gegevens 
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Toetsingscriteria 
 

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de toetsingswaarden zoals 
gehanteerd in het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de grond wordt 
onderscheid gemaakt in achtergrond- en interventiewaarden. Voor grondwater wordt gesproken over 
streef- en interventiewaarden. Deze waarden, zoals opgenomen in eerder genoemde documenten, zijn 
richtwaarden voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in de 
bodem.  
 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus: 
 
 achtergrond- (AW) en of streefwaarde (S-waarde)  
De achtergrondwaarde betreft landelijk vastgestelde generieke waarden voor een goede 
bodemkwaliteit. 
De streefwaarde geldt als de concentratie aan stoffen in het grondwater die op grond van natuurlijk 
voorkomen is te verwachten. 
 
 tussenwaarde  
De tussenwaarde is te bezien als de waarde waarboven in ieder geval een (nader) onderzoek gewenst 
is. Deze waarde wordt berekend als het gemiddelde van de som van de afzonderlijke achtergrond- en 
interventiewaarden voor de grond en van de streef- en interventiewaarde voor het grondwater.  
 
 interventiewaarde (I-waarde) 
De interventiewaarde is te beschouwen als de grens waarboven het noodzakelijk is om op korte termijn 
tot een saneringsonderzoek en een beslissing omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende 
maatregelen te komen. Ook de interventiewaarden zijn afhankelijk gesteld van het bodemtype. 

 
De toetsingswaarden kunnen voor sommige verontreinigingen afhankelijk zijn van de grondsoort, 
aangezien in bepaalde grondsoorten van nature hogere concentraties kunnen voorkomen. De 
toetsingswaarden zijn dan afhankelijk van het lutum- (kleimineralen) en/of humusgehalte (organische 
stof) van de bodem.  

Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt bij de evaluatie van de resultaten onderstaande 
terminologie gebruikt: 
 
 niet verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is lager dan of gelijk aan de AW- of streefwaarde. 
 
 licht verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de AW- of streefwaarde maar lager dan of 
gelijk aan de T-waarde. 
 
 matig verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de T-waarde maar lager dan of gelijk aan de I-
waarde. 
 
 sterk verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de I-waarde. 
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Tabel 1: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   mm1 mm2 

Certificaatcode   2015091827 2015091827 

Boring(en)   01, 02, 03 04 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 3,00 - 3,50 

Humus % ds 1,0 0,70 

Lutum % ds 5,7 15 

Datum van toetsing  11-9-2015 11-9-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

METALEN    

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3 <5 -0,06  4,8 7,0 -0,05 

Koper [Cu] mg/kg ds  5,4 9,9 -0,2  <5 <5 -0,23 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <10 -0,08  <10 <9 -0,09 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  4,8 10,7 -0,37  6 8 -0,42 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <28 -0,19  <20 <20 -0,21 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0 

Barium [Ba] mg/kg ds  110 291
 (6)

   <20 <21
 (6)

  

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

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

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    0,35   

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049   

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

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  8,5 42,5
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  63 315
 (6)

   <11 39
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  24 120
 (6)

   5,6 28,0
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21
 (6)

   <6 21
 (6)

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11
 (6)

   <3 11
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  100 500 0,06  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

  

    

OVERIG    

Droge stof % m/m  87,7 87,7
 (6)

   76,5 76,5
 (6)

  

Lutum %  5,7    15   

Organische stof (humus) %  1,0    0,70   
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Grondmonster   mm1 mm2 

Certificaatcode   2015091827 2015091827 

Boring(en)   01, 02, 03 04 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 3,00 - 3,50 

Humus % ds 1,0 0,70 

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98,6    98,2   

    

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

   

PAK   

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

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  02-1-1 04-1-1 

Datum  26-8-2015 26-8-2015 

Filterdiepte (m -mv)  4,00 - 5,00 4,00 - 5,00 

Datum van toetsing  11-9-2015 11-9-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

METALEN    

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23  4,1 4,1  -0,18 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 

Zink [Zn] µg/l  32 32  -0,04  52 52  -0,02 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Barium [Ba] µg/l  430 430  0,66  460 460  0,71 

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21    

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 
(2,14)

    <0,77 
(2,14)

  

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 
(11)

    <0,00020 
(11)

  

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42    

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 
(14)

   <0,2 <0,1 
(14)

  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

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

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02  0,26 0,26  0,05 

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14    

CKW (som) µg/l  <1,6     <1,6    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
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Watermonster  02-1-1 04-1-1 

Datum  26-8-2015 26-8-2015 

Filterdiepte (m -mv)  4,00 - 5,00 4,00 - 5,00 

Datum van toetsing  11-9-2015 11-9-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 
(6)

   <15 11 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

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

Minerale olie C12 - C16 µg/l  11 11 
(6)

   <10 7 
(6)

  

    

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   Indicatief   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] µg/l  0,4  6 

Kobalt [Co] µg/l  20  100 

Koper [Cu] µg/l  15  75 

Lood [Pb] µg/l  15  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15  75 

Zink [Zn] µg/l  65  800 

Kwik [Hg] µg/l  0,05  0,3 

Barium [Ba] µg/l  50  625 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2  30 

Ethylbenzeen µg/l  4  150 

Tolueen µg/l  7  1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2  70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6  300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01  70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloormethaan µg/l  0,01  1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6  400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l    630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01  10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7  900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7  400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01  300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01  130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24  500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01  40 

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

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01  10 

Vinylchloride µg/l  0,01  5 

Dichloorpropaan µg/l  0,8  80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50  600 

 

 
 



 

 

Projectcode: A0637 

 

Bijlage D: 
Analysecertificaten 



T.a.v. L. Kruse
De Lierseweg 2
2291 PD  WATERINGEN

Datum: 24-08-2015

Ingenieursbureau Mol

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-08-2015

Plantagebaan 57 te Wouw

A0637
2015091827/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plantagebaan 57 te Wouw

1 2

1/2

A0637

Analysecertificaat

24-08-2015/12:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015091827/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.7% (m/m) 76.5Droge stof

S 1.0% (m/m) ds 0.7Organische stof

Q 98.6% (m/m) ds 98.2Gloeirest

S 5.7% (m/m) ds 14.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

S <3.0mg/kg ds 4.8Kobalt (Co)

S 5.4mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

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

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

S 4.8mg/kg ds 6.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

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

Minerale olie

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

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

8.5mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

63mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

24mg/kg ds 5.6Minerale olie (C30-C35)

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

S 100mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

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

1

2

01 (50-100) 02 (50-100) 03 (50-100)

04 (300-350) 8687096

8687095

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

19-Aug-2015

19-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Plantagebaan 57 te Wouw

1 2

2/2

A0637

Analysecertificaat

24-08-2015/12:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015091827/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

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 <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

1

2

01 (50-100) 02 (50-100) 03 (50-100)

04 (300-350) 8687096

8687095

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

19-Aug-2015

19-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015091827/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01 (50-100) 02 (50-100) 03 (50-100) 8687095 03  50  100 05324360632

 8687095 01  50  100 05324360692

 8687095 02  50  100 05324360612

04 (300-350) 8687096 04  300  350 05324360427

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015091827/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015091827/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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 (GC) (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)

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8687095

Certificate no.: 2015091827

Sample description.: 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (50-100)               
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T.a.v. L. Kruse
De Lierseweg 2
2291 PD  WATERINGEN

Datum: 31-08-2015

Ingenieursbureau Mol

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-08-2015

Plantagebaan 57 te Wouw

A0637
2015094746/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plantagebaan 57 te Wouw

1 2

Edwin Duijnisveld 1/2

A0637

Analysecertificaat

31-08-2015/14:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-08-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015094746/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 430µg/L 460Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L 4.1Lood (Pb)

S 32µg/L 52Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

02 (400-500)

04 (400-500) 8695662

8695661

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

26-Aug-2015

26-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Plantagebaan 57 te Wouw

1 2

Edwin Duijnisveld 2/2

A0637

Analysecertificaat

31-08-2015/14:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-08-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015094746/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L 0.26Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

11µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

02 (400-500)

04 (400-500) 8695662

8695661

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
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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. LNE), 

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 3000 erkende verrichting

26-Aug-2015

26-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

02 (400-500) 8695661 02  400  500 06801027593

 8695661 02  400  500 08003410271

 8695661 02  400  500 06801324522

04 (400-500) 8695662 04  400  500 08004008111

 8695662 04  400  500 06801027552

 8695662 04  400  500 06801324673

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015094746/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

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

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (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-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 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

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

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage E: 
Boorstaten 



 

 

Projectcode: A0637 

Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Projectcode: A0637

Projectnaam: Plantagebaan 57 te Wouw

Plaats Wouw
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Boring: 01

Datum: 19-08-2015

Boormeester: Boy Ploeg

0

50

100

150

200

0532436067

0532436069

0532436065

0532436059

braak0

Edelmanboor

-30

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, zw ak 

baksteenhoudend, antropogeen, 

donker grijsbruin, Avegaar
-50

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, zw ak 

baksteenhoudend, antropogeen, 

donker bruingrijs, Avegaar

-100

Zand, matig f ijn, matig siltig, zw ak 

baksteenhoudend, antropogeen, 

donker bruingrijs, Avegaar

-200

Boring: 02

Datum: 19-08-2015
GWS: 350

Boormeester: Boy Ploeg

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0532576022

0532436061

0532576017

0532576021

0532576014

0532576018

0532576019

0532576015

0532576011

0532576008

braak0

Volledig beton, antropogeen, 

Betonboor

-30

Zand, matig f ijn, matig siltig, donker 

grijsbruin, Avegaar

-150

Klei, matig zandig, donker bruingrijs, 

Avegaar

-300

Klei, zw ak zandig, donker 

blauw grijs, Edelmanboor

-500
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Projectcode: A0637

Projectnaam: Plantagebaan 57 te Wouw

Plaats Wouw
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Boring: 03

Datum: 19-08-2015

Boormeester: Boy Ploeg

0

50

100

150

200

0532436060

0532436063

0532436054

0532436070

braak0

Edelmanboor

-30

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, zw ak 

baksteenhoudend, antropogeen, 

donker grijsbruin, Avegaar
-50

Zand, matig f ijn, matig siltig, zw ak 

baksteenhoudend, antropogeen, 

donker bruingrijs, Avegaar

-100

Zand, matig f ijn, matig siltig, zw ak 

kleihoudend, gebiedseigen, donker 

bruingrijs, Avegaar

-200

Boring: 04

Datum: 19-08-2015
GWS: 350

Boormeester: Boy Ploeg

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0532436047

0532436048

0532436053

0532436051

0532436049

0532436050

0532436042

0532436043

0532436041

0532436055

braak0

Zand, matig f ijn, matig siltig, zw ak 

baksteenhoudend, antropogeen, 

donker grijsbruin, Avegaar

-50

Zand, matig f ijn, matig siltig, donker 

grijsbruin, Avegaar

-150

Klei, matig zandig, donker bruingrijs, 

Avegaar

-300

Klei, zw ak zandig, donker 

blauw grijs, Edelmanboor

-500
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Bijlage F: 
Foto-overzicht 

Projectcode: A0637

Projectnaam: Plantagebaan 57 te Wouw

Plaats Wouw
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Boring: 05

Datum: 19-08-2015

Boormeester: Boy Ploeg

0

50

100

150

200

0532436068

0532436066

0532436062

0532436057

braak0

Zand, matig f ijn, matig siltig, matig 

baksteenhoudend, antropogeen, 

donker cremebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig f ijn, matig siltig, donker 

cremebruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig f ijn, matig siltig, donker 

cremebruin, Edelmanboor

-200

Boring: 06

Datum: 19-08-2015

Boormeester: Boy Ploeg

0

50

100

150

200

0532436046

0532436052

0532436045

0532436044

braak0

Zand, matig f ijn, matig siltig, matig 

baksteenhoudend, antropogeen, 

donker cremebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig f ijn, matig siltig, donker 

cremebruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig f ijn, sterk siltig, donker 

cremebruin, Edelmanboor

-200
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Bijlage F: 
Foto-overzicht 
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Foto 1   
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J & Th. Van der Veldt B.V.    

  

   

   

Foto-overzicht  
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Bijlage G: 

Verantwoording veldwerkzaamheden 
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Bijlage H: 
Historische informatie 
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Rapport NB167400279

Locatie
ID NB167400279
Locatiecode BIS NZ167401579
Locatie Plantagebaan 57
Adres Plantagebaan 57 4724CJ WOUW
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant
Bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg uitvoeren NO
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

machinegroothandel (516) onbekend onbekend

vlasroterij (chemisch) (171401) onbekend onbekend

brandstoftank (ondergronds) (631240) onbekend onbekend

bouwmachine- en -werktuigenverhuurbedrijf (7132) onbekend onbekend

stortplaats op land (niet gespecificeerd) (900030) onbekend onbekend

machine- en apparatenreparatiebedrijf (292406) 1973 onbekend

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Sanerings onderzoek Wematech SAN-980920 1999-02-12

Nul situatieonderzoek M98.148/RG

(Na)zorgrapportage Provincie Noord-Brabant 1297456 2007-04-25

Verkennend onderzoek NVN 5740 TAUW R3261255.P10/PA 1993-07-01

Orienterend bodemonderzoek Centraal Bodemkundig Bureau 6400005 2002-11-04

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

2007-12-17 1358693

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

E 1697

Contact
U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen(locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), 
secretariaatABDK@brabant.nl, 040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

dial://574724
dial://574724
dial://574724
dial://574724
dial://171401
dial://171401
dial://171401
dial://171401
dial://631240
dial://631240
dial://631240
dial://631240
dial://900030
dial://900030
dial://900030
dial://900030
dial://292406
dial://292406
dial://292406
dial://292406
dial://1999-02-12
dial://1999-02-12
dial://1297456
dial://1297456
dial://2007-04-25
dial://2007-04-25
dial://1993-07-01
dial://1993-07-01
dial://6400005
dial://6400005
dial://2002-11-04
dial://2002-11-04
dial://2007-12-17
dial://2007-12-17
dial://1358693
dial://1358693
http://www.omwb.nl/
http://www.omwb.nl/
mailto:bodemloket@omwb.nl
mailto:bodemloket@omwb.nl
dial://013-2060200
dial://013-2060200
dial://013-2060200
dial://013-2060200
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dial://013-2060200
http://www.rudzob.nl/
http://www.rudzob.nl/
dial://013-2060200
dial://013-2060200
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
mailto:bodemloket@ODZOB.nl
dial://013-2060200
dial://013-2060200
dial://088-3690545
dial://088-3690545
dial://088-3690545
dial://088-3690545
dial://088-3690545
dial://088-3690545
http://www.abdk.nl
http://www.abdk.nl
dial://088-3690545
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mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
mailto:secretariaatABDK@brabant.nl
dial://088-3690545
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dial://040-2329292
dial://040-2329292
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
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dial://040-2329292




Legenda
Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.
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Bodembeschermende voorzieningen 
 
Binnen de locatie vinden de volgende activiteiten plaats die potentieel bodembedreigend zijn : 

- laad- en loswerkzaamheden 
- reparatiewerkzaamheden werkplaats 
- demontagewerkzaamheden in de hal 
- demontagewerkzaamheden demontageplaats 
- opslag oliën 
- opslag oplossingsmiddelen / ontvettingsmiddelen / reinigingsmiddelen 
- opslag machines (lekvrije voorraad) 
- opslag machines (niet-lekvrije voorraad) 
- opslag onderdelen (lekvrije voorraad) 
- opslag onderdelen (niet-lekvrije voorraad) 
- afvoer afvalwater 

 
Ter plaatse van deze activiteiten dienen de volgende beschermende voorzieningen en/of maatregelen te 
worden getroffen om een eventuele verontreiniging van de bodem te voorkomen.  
 
Laad- en loswerkzaamheden 
 
Activiteit NRB 

activiteit 
Cvm nr. Voorzieningen Maatregelen 

Laad- en loswerkzaamheden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
Het laden en lossen van de machines en onderdelen valt niet onder een specifiek proces in de NRB. Het 
laden en lossen van machines en onderdelen vindt plaats op de demontageplaats en op het 
opslagterrein voor gereed product (opslag uitpandig 1). De demontageplaats zal vloeistofdicht worden 
uitgevoerd en worden voorzien van een vloeistofdicht verklaring. Het opslagterrein voor gereed product 
is deels voorzien van een halfverharding en paden van asfalt c.q. stelconplaten. Door deze combinatie 
van voorzieningen en maatregelen is er sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.  
 
Reparatiewerkzaamheden werkplaats 
 
Activiteit NRB 

activiteit 
Cvm nr. Voorzieningen Maatregelen 

Reparatiewerkzaamheden 
werkplaats 

5.3 II - kerende voorziening en 
- lekbak onder apparatuur / machines en 
- aandacht voor apparatuur / machines , verspanende 

delen en spattende delen 

- controle op volraken 
lekbakken en 

- visueel toezicht en 
- algemene zorg 
 

 
De vloer van de werkplaats is in 1998 aangelegd en bestaat uit extra gewapend beton en is 
vloeistofkerend. In de werkplaats zijn voor eventuele calamiteiten adsorptiekorrels of adsorptiematten 
aanwezig. Het toepassen van lekbakken is gezien de aard en de omvang van de te repareren objecten 
niet mogelijk en/of noodzakelijk (voornamelijk lekvrije machines en onderdelen). Door de combinatie van 
voorzieningen en maatregelen is sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.  
 
Demontagewerkzaamheden 
 
Activiteit NRB 

activiteit 
Cvm 
nr. 

Voorzieningen Maatregelen 

Demontagewerkzaamheden 

Demontagehal 4.3 I - vloeistofdichte voorziening en 
- aandacht voor hemelwater of 

gecontroleerde afvoer en 
- aandacht voor opvang van vrijkomende 

stoffen 

- periodieke inspectie én controle 
vloeistofdichte voorziening 

- visueel toezicht en 
- algemene zorg 

Demontageplaats 
(buiten) 

4.3. I - vloeistofdichte voorziening en 
- aandacht voor hemelwater of 

gecontroleerde afvoer en 
- aandacht voor opvang van vrijkomende 

stoffen 

- periodieke inspectie én controle 
vloeistofdichte voorziening 

- visueel toezicht en 
- algemene zorg 
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De vloer van de demontagehal en demontageplaats zullen vloeistofdicht worden uitgevoerd en worden 
voorzien van een verklaring vloeistofdichte voorziening. Het hemelwater van de demontageplaats zal via 
een olie/water scheider en slibvangput via het bufferbassin worden geloosd op het gemeentelijk 
rioleringsstelsel. Door de combinatie van voorzieningen en maatregelen is sprake van een 
verwaarloosbaar bodemrisico.  
 
Opslag grond- en hulpstoffen / afvalstoffen 
 
Activiteit NRB 

activiteit 
Cvm 
nr. 

Voorzieningen Maatregelen 

Opslag grond- en hulpstoffen / afvalstoffen 

oliën 1.3 III - dubbelwandige tank en 
- lekdetectie 

 
óf 

- kerende voorziening of 
- lekbak en 
- aandacht voor geschikte 

emballage 

- inspectie tank en 
- visueel toezicht en 
- algemene zorg 

óf 
- controle op vol raken 

lekbak en 
- visueel toezicht  en 
- faciliteiten personeel 

Oplossingsmiddelen / 
ontvettingsmiddelen / 
reinigingsmiddelen 

3.3  I / II - kerende voorziening  of 
- lekbak en 
- aandacht voor geschikte 

emballage 

- controle op vol raken 
lekbak en 

- visueel toezicht  en 
- faciliteiten personeel 

 
De opslag van grond- en hulpstoffen, waaronder vloeistoffen en afvalstoffen, vindt plaats boven speciale 
lekbakken, in opslagvaten die zijn voorzien van lekbakken (containers) en in containers.  De opslag van 
olie in tanks vindt plaats overeenkomstig de PGS 30. Door de combinatie van voorzieningen en 
maatregelen is sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.  
 
Opslag machines / onderdelen 
 
Activiteit NRB 

activiteit 

Cvm 

nr. 

Voorzieningen Maatregelen 

Opslag machines / onderdelen 

Lekvrije 
voorraad 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Niet-lekvrije 
voorraad 

4.3.2 I - kerende voorziening en 
- aandacht voor hemelwater of gecontroleerde 

afvoer 
óf 

- vloeistofdichte voorziening en 
- aandacht voor hemelwater of gecontroleerde 

afvoer en 
- aandacht voor opvang van vrijkomende 

stoffen 

- visueel toezicht en 
- faciliteiten en personeel 

 
óf 

- periodieke inspectie én  
- controle vloeistofdichte 

voorziening 
- visueel toezicht en 
- algemene zorg 

 
De verharding ter plaatse van opslag uitpandig 1 en 2, waar de opslag plaatsvindt van lekvrije machines 
en onderdelen, betreft een halfverharding. Deze halfverharding bestaat uit puin- en betongranulaat, 
vermengd met grond. Deze halfverharding ter plaatse van de opslagen blijft gehandhaafd. Het 
hemelwater infiltreert in de bodem. Visuele inspectie van de opgeslagen machines en onderdelen vindt 
tweewekelijks plaats. Indien een (mogelijke) lekkage wordt geconstateerd dan wordt met inzet van 
adsorptiemiddelen (matten) verontreiniging van de bodem tegengegaan. Ten behoeve hiervan zijn een 
drietal ‘milieu calamiteitencontainers’ aanwezig. De eventueel verontreinigde halfverharding wordt 
verwijderd en afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker. Door de combinatie van voorzieningen en 
maatregelen is sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.  
 
De kortdurende opslag van de niet-lekvrije voorraad vindt inpandig in de demontagehal of werkplaats 
plaats of uitpandig op de demontageplaats plaats. De demontagehal en demontageplaats betreffen 
vloeistofdichte voorzieningen. De werkplaats is voorzien van een naadloze vloeistofkerende voorziening. 
Er vindt alleen uitpandige opslag van niet-lekvrije machines plaats indien dit door de omvang van de 
machine niet anders mogelijk is.  
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Bedrijfsriolering 
 
Activiteit NRB 

activiteit 
Cvm 
nr. 

Voorzieningen Maatregelen 

Bedrijfsriolering 
(bestaand) 

5.1 II - aandacht voor putten, slibvangers, 
olieafscheiders, verbindingen, 
ontvangputten 

- onderhouds- inspectieprogramma 
en 

- algemene zorg 

Bedrijsriolering 
(nieuw aangepelgd) 

5.1 I - vloeistofdichte voorziening en; 
- aandacht voor putten, slibvangers, 

olieafscheiders, verbindingen, 
ontvangpunten 

- periodiek inspectie én controle 
vloeistofdichte voorziening en; 

- algemene zorg 

 
De bedrijfsriolering wordt voor een gedeelte nieuw aangelegd gebaseerd op de CUR/PBV 51. Er is 
sprake van een gescheiden stelsel, afvoer hemelwater en afvoer bedrijfsafvalwater.  
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Bijlage V : Inrichtingstekeningen 

  



klinkers

demontageplaats (vloeistofdicht)

halfverharding (puingranulaat)

verharding asfalt

verharding stelconplaten

straatkolk

septictank

retentievoorziening (nieuw aan te leggen)

bufferbassin (bestaand)

afvoergoten (nieuw aan te leggen)

riolering DWA

riolering HWA

Watergang 

Omschrijving Abc 

Bosschage

Bebouwing 

Grens locatie

Schaallat 
0

1: 500

10 m

Noordpijl 

Legenda 

zand-/slibvang

olie-/waterscheider

privé terrein bedrijfswoning nr. 59

riolering sanitair

persleiding riolering



opslag uitpandig 1
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kantoor en kantine
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locatie activiteiten
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Locatie Renvooi 

1 Oliebulkcontainer met opvangbak 

3 Oliedrum + opvangbak 

4 Oliedrum + opvangbak (mobiel) 

5 Oliedrum + opvangbak (mobiel) 

6  Vetpomp  (mobiel) 

7  Lasapparaat mobiel (diesel) 

8 Compressor (benzine) 

9 Platenstelling 

10 Lasdampafzuiger 

11 IJzerstelling 

12 Werkbank/schroef 

13 CO2-lasapparaat 

14 Platenschaar 

15 Aambeeld 

16 Gereedschapskast 

17 Waterbak (koeling) 

18 CO2-lasapparaat 

19 Lasapparaat (mobiel) (acetyleen en zuurstof) 

20 IJzer-afvalbak  

21 Borstelmachine 

22 Vlaktafel 

23 Schoonmaakbar 

24 Wandpers 

25 Plunjerstang demontagebank 

26 Kast draaibank gereedschap 

27 Draaibank 

28 Draaibank 

29 Kolomboormachine 

30 Kolomboormachine 

31 IJzerzaag 

32 Slijpsteen 

33 Accu-stelling 

34 Accubak 

35 Startaccu 

36 Ventilator 

40 Compressor 

41 Compressor 

42 Luchtdroger 

43 CV ketel 

44 Loopkat 

45 Loopkat 

46 Lastrafo 

47 Acculader 

48 Opslag lege brandstoftanks machines 

49 Snijwagen (mobiel) (acetyleen en zuurstof) 

50 Slibvanger 

51 Olie-/waterscheiders 

52 Hogedruk stoomcleaner 

53 Hogedruk stoomcleaner 

54 Compressor (mobiel )  (diesel) 

55 Tank met opvangbak (3000 ltr diesel) 

56 Tank met opvangbak (demontage) (3000 ltr bezinktank diesel) 

57 Tank met opvangbak (demontage) (2000 ltr hergebruik) 

58 Tank met opvangbak (demontage) (3000 ltr afgewerkte olie) 

59  Tank met opvangbak (demontage) (2000 ltr. hydrauliekolie) 

60 Opvangcontainer overige vloeistoffen demontage 

61 Opslagcontainer verfresten 

62 Opslagcontainer olieresten 

63 Opslag gasflessen (zuurstof) 

64 Opslag gasflessen (acetyleen, propaan) 

65 CV-ketel 

66 Tank met opvangbak (3.000 ltr. diesel) 

67 Propaantank (3.000 ltr.) 

68 Trafohuis 

69 Afzuigkasten (2 stuks) (26000 m
3
/uur) 

70  Opslag verf 

71 Afvalcontainers (papier, glas, hout, plastic) 

72 Container schrootafval (oliehoudend) 

73 Opslag ontvetter 

74 Waterbuffer (3.000 ltr.) 

75 Grond-/slibcontainer (oliehoudend) 

76 Gereedschapcontainer 
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Locatie Renvooi 

1 Oliebulkcontainer met opvangbak 

3 Oliedrum + opvangbak 

4 Oliedrum + opvangbak (mobiel) 

5 Oliedrum + opvangbak (mobiel) 

6  Vetpomp  (mobiel) 

7  Lasapparaat mobiel (diesel) 

8 Compressor (benzine) 

9 Platenstelling 

10 Lasdampafzuiger 

11 IJzerstelling 

12 Werkbank/schroef 

13 CO2-lasapparaat 

14 Platenschaar 

15 Aambeeld 

16 Gereedschapskast 

17 Waterbak (koeling) 

18 CO2-lasapparaat 

19 Lasapparaat (mobiel) (acetyleen en zuurstof) 

20 IJzer-afvalbak  

21 Borstelmachine 

22 Vlaktafel 

23 Schoonmaakbar 

24 Wandpers 

25 Plunjerstang demontagebank 

26 Kast draaibank gereedschap 

27 Draaibank 

28 Draaibank 

29 Kolomboormachine 

30 Kolomboormachine 

31 IJzerzaag 

32 Slijpsteen 

33 Accu-stelling 

34 Accubak 

35 Startaccu 

36 Ventilator 

40 Compressor 

41 Compressor 

42 Luchtdroger 

43 CV ketel 

44 Loopkat 

45 Loopkat 

46 Lastrafo 

47 Acculader 

48 Opslag lege brandstoftanks machines 

49 Snijwagen (mobiel) (acetyleen en zuurstof) 

  

  

52 Hogedruk stoomcleaner 

53 Hogedruk stoomcleaner 

54 Compressor (mobiel )  (diesel) 

55 Tank met opvangbak (3000 ltr diesel) 

  

  

58 Tank met opvangbak (demontage) (3000 ltr afgewerkte olie) 

  

60 Opvangcontainer overige vloeistoffen demontage 

61 Opslagcontainer verfresten 

62 Opslagcontainer olieresten 

63 Opslag gasflessen (zuurstof) 

64 Opslag gasflessen (acetyleen, propaan) 

65 CV-ketel 

66 Tank met opvangbak (3.000 ltr. diesel) 

67 Propaantank (3.000 ltr.) 

68 Trafohuis 

69 Afzuigkasten (2 stuks) (26000 m
3
/uur) 

70  Opslag verf 

71 Afvalcontainers (papier, glas, hout, plastic) 

72 Container schrootafval (oliehoudend) 

  

74 Waterbuffer (3.000 ltr.) 

75 Grond-/slibcontainer (oliehoudend) 
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MEMO 

Aan J. & Th. van der Veldt 
 Mevr. M. Bruiniks 
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Telefoon 0297-320651 
Kenmerk VELDT.15.01 
Datum 30 oktober 2015 
Aantal pagina’s 3 
  
Onderwerp onderzoek luchtkwaliteit J. & Th. van der Veldt te Wouw 

 
 
Geachte mevrouw Bruiniks 
 
In opdracht van Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt te Wouw is door M+P onderzoek 
luchtkwaliteit verricht in het kader van de aanvraag van een revisievergunning voor deze inrichting, 
gelegen aan de Plantagebaan 57 te Wouw.  
De bedrijfsactiviteiten van J. & Th. van der Veldt omvatten het handelen in bouwkundig materieel, 
grondverzetmachines en ander motorisch aangedreven materiaal en in onderdelen daarvan. Op het 
terrein van de inrichting vindt opslag, inspectie en zo nodig onderhoud en reparatie van het 
handelsgoed plaats.  
Het onderzoek wordt opgesteld ten behoeve van de aanvraag van een revisievergunning in verband 
met nieuwbouw van een hal en de actualisatie van de bedrijfssituatie. 
 
Het onderzoek is gebaseerd op het onderzoek luchtkwaliteit dat is opgesteld voor de aanvraag van 
de huidige vergunning en het geluidsonderzoek dat ook door M+P is uitgevoerd: 
1 Beschouwing geurhinder en Besluit luchtkwaliteit, Wematech Milieu Adviseurs B.V., kenmerk 

MT072263 van 25 september 2007. 
2 Akoestisch onderzoek Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt te Wouw, kenmerk 

M+P.VELDT.15.01 van 28 oktober 2015. 
 
 

Aanpak 

In dit onderzoek hebben we de toename bepaald van stikstofdepositie (NO2) en fijn stof (PM10) met 
de NIBM-tool (NIBM-tool_versie_30-03-2015 van www.infomil.nl). Hierbij is de nieuwe bedrijfssituatie 
vergeleken met de activiteiten in de vigerende vergunning. Om van de NIBM-tool gebruik te kunnen 
maken, zijn de activiteiten met mobiele werktuigen omgerekend naar voertuig-equivalenten. 
 
De NIBM-tool geeft een worst-case benadering, waarbij de toename van stikstofdepositie en fijn stof 
wordt bepaald aan de hand van de toename van het aantal voertuigbewegingen. Hierbij wordt een 
toetsafstand van 5 meter van de wegrand gehanteerd. Omdat in de omgeving van de inrichting geen 
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woningen op korte afstand liggen, hebben wij de toetsafstand op 10 meter gesteld (de maximaal 
toegestane afstand langs wegen conform de Regeling beoordeling 2007). 
 
Het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting is in de aangevraagde situatie gelijk aan 
die in de vigerende vergunning, zie tabel I. 
 
 

tabel I verkeersbewegingen in vigerende vergunning een aangevraagde situatie 

omschrijving voertuigcategorie aantal verkeersbewegingen per dag 

  dag avond nacht totaal 

route 1 (vrachtwagens) zwaar verkeer 10 5 2 17 

route 2 (personenwagens) licht verkeer 20 10 5 35 

route 3 (bestelwagens) licht verkeer 20 10 5 35 

 
 
De activiteiten met mobiele werktuigen zijn overgenomen uit bovengenoemde rapporten en 
samengevat weergegeven in tabel II. 
 
 

tabel II activiteiten met mobiele werktuigen in vigerende vergunning een aangevraagde situatie 

omschrijving voertuigcategorie bedrijfsduur in uur 

  dag avond nacht totaal 

vigerende vergunning      

activiteiten Gotwald kraan middelzwaar verkeer 8 1 0 9 

activiteiten Pontain 45 kraan zwaar verkeer 8 1 0 9 

activiteiten heftrucks zwaar verkeer 8 1 0 9 

activiteiten Landy grijper zwaar verkeer 8 1 0 9 

activiteiten kiepbak O&K zwaar verkeer 8 1 0 9 

activiteiten heflift middelzwaar verkeer 8 0 0 8 

totaal  48 5 0 53 

aangevraagde situatie      

activiteiten divers materieel (10 stuks) zwaar verkeer 10 x 5 10 x 0,5 0 55 

kraan met schroothandling zwaar verkeer 1 0,25 0 1,25 

totaal  51 5,25 0 56,25 
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Uit de tabel blijkt dat in de aangevraagde situatie 3,25 uur per dag extra wordt gewerkt met mobiele 
werktuigen.  
 
Om deze bedrijfsduur om te rekenen naar een aantal equivalente voertuigbewegingen met zware 
vrachtwagens gaan we uit van een fictieve snelheid van 10 kilometer per uur en een fictieve 
afgelegde afstand van 300 meter. Hiermee stellen we het aantal equivalente extra 
voertuigbewegingen vast op 108 per etmaal.  
 
In figuur 1 presenteren we de resultaten van de berekeningen met de NIBM-tool.  
 

 

figuur 1 resultaten van NIBM-tool 2015 (toetsafstand 10 meter van de wegrand) 
 
 
Uit de resultaten van de berekeningen met de NIBM-tool blijkt dat de extra activiteiten op het terrein 
van de inrichting voldoen aan het criterium voor “Niet In Betekenende Mate”. We zien daarom geen 
belemmeringen vanuit het oogpunt van de luchtkwaliteit voor het verlenen van de aangevraagde 
revisievergunning. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
M+P  
 
 
 
ir. Thijs van Bon 
ThijsVanBon@mp.nl 
 
 
 

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 108

Aandeel vrachtverkeer 100,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in µg/m3 1,14

PM10 in µg/m3 0,09

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m3
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SPOORBAAN

PLANTAGEBAAN

59A

57

59

134

Schaal 1:1500

150 m30 m0 m
Formaat: A3

Getekend door: LHA

d.d.:  01-05-2015 

Projectnr: 15687

Overzichtstekening locatie
verhardingen

J. & Th. van der Veldt



 
BIJLAGEN 

AANVULLENDE GEGEVENS 
HANDELSONDERNEMING J. & TH. VAN DER VELDT B.V. 

         

 
Ingenieursbureau Mol                                      projectnummer 15687    

Bijlage VIII : Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

  



 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vormvrije m.e.r. beoordeling 
Handelsonderneming J. & Th. Van der Veldt 
Plantagebaan 57, Wouw 

 
Projectnummer: 15687 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdrachtgever: J. & Th. van der Veldt 
T.a.v. mevrouw M. Bruijniks 
Plantagebaan 57 
4274 CJ Wouw 

  



Projectnummer: 15687 1 

 
 

 _______________ _________________________________________________________________ 
Ingenieursbureau Mol                                  Vormvrije m.e.r. beoordeling 

 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 ALGEMENE GEGEVENS INITIATIEFNEMER ............................................................................ 2 

2 OMVANG VAN HET PROJECT ....................................................................................................... 2 

3 MER EN JURIDISCHE ASPECTEN ................................................................................................. 4 

3.1 ALGEMEEN ..................................................................................................................................... 4 
3.2 ONDERBOUWING ............................................................................................................................ 4 
3.3 CONCLUSIE ..................................................................................................................................... 5 

4 LIGGING .............................................................................................................................................. 6 

4.1 TOPOGRAFISCH .............................................................................................................................. 6 
4.2 TEN OPZICHTE VAN OMWONENDEN .............................................................................................. 6 
4.3 TEN OPZICHTE VAN KWETSBARE GEBIEDEN ................................................................................. 6 

5 EFFECTEN OP HET MILIEU ........................................................................................................... 7 

5.1 GELUID ........................................................................................................................................... 7 
5.2 LUCHTKWALITEIT ......................................................................................................................... 7 
5.3 BODEM ............................................................................................................................................ 7 
5.4 AFVALWATER ................................................................................................................................. 7 

6 CONCLUSIE ........................................................................................................................................ 8 

 
 

 
 

BIJLAGEN 

A. Omgevingstekening  



Projectnummer: 15687 2 

 
 

 _______________ _________________________________________________________________ 
Ingenieursbureau Mol                                  Vormvrije m.e.r. beoordeling 

 
 

1 ALGEMENE GEGEVENS INITIATIEFNEMER 
 
Naam :    Handelsonderneming J. & Th. Van der Veldt BV 
   Plantagebaan 57 
   4724 CJ  Wouw  
   0165 – 304151 
kadastrale ligging : Gemeente Wouw 

   Sectie O 
   Nrs 1003, 1004 en 145 

soort activiteit :  verhuur van, handel in en de reparatie en demontage van   
   (wegen-)bouwkundig materieel, grondverzetmachines en ander   
   motorisch aangedreven materieel 
 

2 OMVANG VAN HET PROJECT 

 
De Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt is sinds 1970 op de locatie aan de Plantagebaan 
57 te Wouw gevestigd. Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt (hierna te noemen Veldt) is 
gespecialiseerd in de verhuur van, handel in en de reparatie en demontage van 
(wegen)bouwkundig materieel, grondverzetmachines en ander motorisch aangedreven materieel.  
 
De locatie aan de Plantagebaan 57 te Wouw is aangegeven op een situatieschets opgenomen in 
bijlage A.  
 
Op grond van het Besluit omgevingsrecht vallen de activiteiten op de locatie onder  
 
Categorie 13 : 
Het repareren, behandelen van de oppervlakte, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien 
van motorvoertuigen (Bor, bijlage I, onderdeel C, 13.1 onder a) 
 
Categorie 28 :  
Het opslaan, bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van buiten de inrichting afkomstige 
bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m

3
 of meer (Bor, bijlage I, 

onderdeel C, 28.1 onder a en 28.4 onder a en d) 
 
In onderstaande tabel is de totale inname van de afgelopen twee boekjaren (2013/2014) 
opgenomen.  Feitelijk is er alleen sprake van inname van afvalstoffen als het schadematerieel 
betreft. De overige ingekochte machines en onderdelen betreffen handelsgoederen. Omdat in de 
inkoopgegevens geen onderscheid is gemaakt tussen schadematerieel en niet schadematerieel 
is voor de bepaling uitgegaan van het standpunt dat alle ingekochte gebruikte machines en 
onderdelen als afvalstoffen worden ingenomen. Op basis hiervan is de maximale inname per 
afvalstof opgenomen in onderstaande tabel.  

 
Euralcode Omschrijving Inname 2013 Inname 2014 Maximale inname / jaar 

16 01 04* Machines (gebruikt) 68 stuks 50 stuks 100 stuks 

16 01 21* Onderdelen (gebruikt) 393 ton  396 ton  500 ton 

 
Op basis van deze gegevens bedraagt de verwerkingscapaciteit  gemiddeld 1 machine per dag 
en circa 2 ton onderdelen per dag.  Het gemiddelde gewicht van een machine bedraagt 19 ton. 
Hiermee komt de verwerkingscapaciteit op 20 – 25 ton per dag.  Deze gegevens zijn niet 
gewijzigd ten opzichte van de vigerende situatie. 
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Naast gebruikte machines en onderdelen worden ook nieuwe onderdelen ingekocht voor de 
handel. Dit betreffen geen afvalstoffen.  In onderstaande tabel is deze hoeveelheid opgenomen : 
 

Omschrijving Inname 2013 Inname 2014 Maximale inname / jaar 

Onderdelen (nieuw) 228 ton 396 ton  400 ton 

 
Voor de gehele inrichting is dit jaar de aanwezige voorraad op enig moment bepaald. Ten 
aanzien van de opslag van onderdelen is er geen onderscheid gemaakt tussen gebruikte 
onderdelen en nieuwe onderdelen in de bepaalde hoeveelheid opslag. Na de inspectie, eventuele 
demontage en reparatie is er feitelijk geen sprake meer van een afvalstof maar een herbruikbare 
machine en/of onderdeel.  De hoeveelheid afvalstoffen na inspectie in afwachting van demontage 
of reparatie bedraagt maximaal 40 ton.  Deze hoeveelheid is niet gewijzigd ten opzichte van de 
vigerende situatie. De in onderstaande tabel opgenomen hoeveelheden betreffen derhalve geen 
afvalstoffen.   
 

Omschrijving Voorraad 2015  Maximale opslag / jaar 

Machines (gebruikt) 94 stuks 100 stuks 

Onderdelen  2773 ton 3000 ton 
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3 MER EN JURIDISCHE ASPECTEN 
 
3.1 Algemeen 
Bepaalde activiteiten kunnen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Welke 
activiteiten dat zijn is vastgelegd in het Besluit milieueffectrapportage (verder : Besluit m.e.r.). De 
activiteiten zijn onderverdeeld in : 

1. activitieten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (onderdeel C 
van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

2. activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit m.e.r.) 

 
De consequentie van de nieuwe regeling is dat in elk besluit of plan dat betrekking heeft op 
activiteiten die voorkomen op de D-lijst aandacht moet worden besteed aan de m.e.r. Dat kan zijn 
in de vorm van een motivering dat belangrijke nadelige milieugevolgen  zijn uitgesloten (en e rdus 
geen m.e.r.(-beoordeling is uitgevoerd, of in de vorm van een beschrijving van de resultaten van 
m.e.r.(-beoordeling).  
 
In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst 
kent de vormvrije m.e.r. beoordeling in essentie twee mogelijke uitkomsten : 

 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten : er is geen m.e.r.(-beoordeling) 
noodzakelijk; 

 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten : er moet een m.e.r. 
beoordleing plaatsvinden of er kan direct gekozen worden voor een m.e.r. 

 
Qua inhoud is de vormvrije m.e.r.-beoordeling getoetst aan bijlage III van de Europese richtlijn 
(2011/92EU). In deze bijlage III van de Europese richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van 
bepaalde openbare en particulieren projecten” staan drie hoofdcriterie centraal : 

 de kenmerken van het project; 

 de plaats van het project; 

 de kenmerken van de potentiële effeceten. 
Bovenstaande criteria worden beantwoord en verwerkt in dit document. 
 
3.2 Onderbouwing 

 
In het Besluit m.e.r. zijn in onderdeel D onder 18 verschillende handelingen met afvalstoffen 
opgenomen. Deze hebben met name betrekking op de handelingen met gevaarlijke afvalstoffen. 
Categorie D 18.1 in de bijlage van het Besluit m.e.r. vervult een vangnetfunctie. Als de handeling 
met een afvalstof niet specifiek in een andere categorie is omschreven, blijft categorie D 18.1 
altijd nog gelden.  
 
Bij deze categorie is een drempelwaarde opgenomen van 50 ton per dag of meer. Als de 
oprichting, wijziging of uitbreiding deze drempelwaarde overschrijdt is er voor plannen sprake van 
een m.e.r. plicht en voor besluiten van een m.e.r.-beoordelingsplicht waarbij de procedure op 
grond van art. 7.16 t/m 7.20 Wet milieubeheer moeten worden gevolgd. Als de drempelwaarde 
niet wordt overschreden is er sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordeling op grond van art. 2, lid 
5 Besluit m.e.r.  
 
Op basis van de inkoop van gebruikte machines, al dan niet schadematerieel, en gebruikte  en 
nieuwe onderdelen van de afgelopen periodes is de maximale inname per euralcode per jaar 
bepaald. In onderstaande tabel is de totale inname van de afgelopen twee boekjaren (2013/2014) 
opgenomen.  Feitelijk is er alleen sprake van inname van afvalstoffen als het schadematerieel 
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betreft. De overige ingekochte machines en onderdelen betreffen handelsgoederen. Omdat in de 
inkoopgegevens geen onderscheid is gemaakt tussen schadematerieel en niet schadematerieel 
is voor de bepaling uitgegaan van het standpunt dat alle ingekochte gebruikte machines en 
onderdelen als afvalstoffen worden ingenomen. Op basis hiervan is de maximale inname per 
afvalstof opgenomen in onderstaande tabel.  
 
Euralcode Omschrijving Inname 2013 Inname 2014 Maximale inname / jaar 

16 01 04* Machines (gebruikt) 68 stuks 50 stuks 100 stuks 

16 01 21* Onderdelen (gebruikt) 393 ton  396 ton  500 ton 

 
Op basis van deze gegevens bedraagt de verwerkingscapaciteit gemiddeld 1 machine per dag en 
circa 2 ton onderdelen per dag.  Het gemiddelde gewicht van een machine bedraagt 19 ton. 
Hiermee komt de verwerkingscapaciteit op 20 – 25 ton per dag.  Deze gegevens zijn niet 
gewijzigd ten opzichte van de vigerende situatie. 
 
Naast gebruikte machines en onderdelen worden ook nieuwe onderdelen ingekocht voor de 
handel. Dit betreffen geen afvalstoffen.  In onderstaande tabel is deze hoeveelheid opgenomen : 
 

Omschrijving Inname 2013 Inname 2014 Maximale inname / jaar 

Onderdelen (nieuw) 228 ton 396 ton  400 ton 

 
Voor de gehele inrichting is dit jaar de aanwezige voorraad op enig moment bepaald. Ten 
aanzien van de opslag van onderdelen is er geen onderscheid gemaakt tussen gebruikte 
onderdelen en nieuwe onderdelen in de bepaalde hoeveelheid opslag. Na de inspectie, eventuele 
demontage en reparatie is er feitelijk geen sprake meer van een afvalstof maar een herbruikbare 
machine en/of onderdeel.  De hoeveelheid afvalstoffen na inspectie in afwachting van demontage 
of reparatie bedraagt maximaal 20 ton.  Deze hoeveelheid is niet gewijzigd ten opzichte van de 
vigerende situatie. De in onderstaande tabel opgenomen hoeveelheden betreffen derhalve geen 
afvalstoffen.   
 

Omschrijving Voorraad 2015  Maximale opslag / jaar 

Machines (gebruikt) 94 stuks 100 stuks 

Onderdelen  2773 ton 3000 ton 

 
3.3 Conclusie 
 
De verwerkingscapaciteit van de inrichting bedraagt circa 20 -25 ton per dag. Ten opzichte van 
de vigerende situatie is deze hoeveelheid niet gewijzigd.  De maximale hoeveelheid opgeslagen 
afvalstoffen bedraagt 20 ton per dag. Ook deze hoeveelheid is ten opzichte van de vigerende 
situatie niet gewijzigd. De drempelwaarde van 50 ton per dag wordt hiermee niet overschreden.  
Op grond hiervan is er sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordeling op grond van art. 2, lid 5 
Besluit m.e.r.  
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4 LIGGING 
 
4.1 Topografisch 
Het bedrijf is gevestigd aan de Plantagebaan 57 te Wouw, binnen het grondgebied van de 
gemeente Roosendaal.  
 
4.2 Ten opzichte van omwonenden 
het bedrijf is, behalve aan de zuidzijde, omgeven door groenvoorzieningen in overeenstemming 
met de ruimtelijke onderbouwing. Direct ten zuiden van de locatie is de spoorlijn Bergen op Zoom 
– Roosendaal gelegen, gevolgd door agrarische percelen. De direct aangrenzende percelen in de 
andere richtingen hebben een agrarische bestemming. De afstand tussen de inrichtingsgrens en 
de dichtstbijzijnde woonbebouwing bedraagt ca. 225 meter. 
 
4.3 Ten opzichte van kwetsbare gebieden 
Gedeputeerde Staten van Noord-brabant hebben het besluit tot aanwijzing van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en de ‘zeer kwetsbare natuurgebieden” op grond van de Wav vastgesteld. 
Binnen 3 kilometer van de inrichting zijn geen zeer kwetsbaar natuurgebieden gelegen.  
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5 EFFECTEN OP HET MILIEU 
 
 
5.1 Geluid 
 
De geluidsuitstraling van het bedrijf naar de omgeving is in het kader van de aanvraag in kaart 
gebracht. Dit onderzoek is opgenomen als bijlage bij de aanvullende gegevens. Voor de inhoud 
wordt verwezen naar deze bijlage.  
 
Uit de berekeningen kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de aangehouden 
voorkeursgrenswaarden. Uitzondering hierop zijn de maximaal optredende geluidsniveaus in de 
avondperiode en de indirecte hinder, die beide wel voldoen aan de te houden grenswaarden.  De 
geluidsbelasting bij de omliggende woningen wordt bepaald door het materieel dat op de 
inrichting in bedrijf kan zijn en door het inrichtingsgebonden verkeer. Dit materieel betreft voor het 
grootste deel materieel dat bestemd is voor de verkoop. Het materieel wisselt vaak. Het is niet 
mogelijk om aan dit specifieke materieel maatregelen te treffen. Ter plaatse van een woning 
wordt de voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder overschreden. Uitgaande van een 
geluidswering van 20 dB(A) wordt het te garanderen binnenniveau niet overschreden. 
 
5.2 Luchtkwaliteit 
 
In het kader van de aanvraag om revisievergunning is onderzoek naar de luchtkwaliteit 
uitgevoerd. Het onderzoek is opgenomen als bijlage bij de aanvullende gegevens. Voor de 
inhoud wordt verwezen naar deze bijlage. 
 
Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de extra activiteiten op het terrein van de 
inrichting voldoen aan het criterium voor “Niet In Betekende Mate”.  
 
5.3 Bodem 
 
In het kader van de aanvraag om revisievergunning zijn de bodembedreigende activiteiten in 
kaart gebracht. Hiervoor wordt verwezen naar de desbestreffende bijlage bij de aanvullende 
gegevens. Door de getroffen maatregelen en voorzieningen, zal het risico op 
bodemverontreiniging minimaal zijn.  
 
 
5.4 Afvalwater 

 
Vanuit de locatie wordt huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, mogelijk verontreinigd 
hemelwater en niet verontreinigd hemelwater. Er is sprake van een gescheiden 
rioleringssysteem. Het hemelwater wordt geloosd op de nabijgelegen sloten. Het overige water 
wordt geloosd op de riolering.  
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6 CONCLUSIE 
 
Het onderhavige initiatief is getoetst en beoordeeld aan de hand van de Europese criteria en 
relevante wet- en regelgeving. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de voorgenomen activiteit 
niet zal leiden tot belangrijke nadelige effecten. gelet op alle genoemde feiten in deze notitie, 
doen zich voor het realiseren van nieuwbouw ten behoeve van de demontagehal en 
demontageplaats van Van der Veldt BV geen bijzondere omstandigheden voor. Omdat er geen 
sprake is van belangrijke nadelige effecten is er geen MER op grond van het Besluit m.e.r. nodig.  



 

 

Bijlage A: 
Omgevingstekening 

  
 



Omgevingskaart Klantreferentie: 15687

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich nieuw te bouwen demontagehal
Plantagebaan 57, 4724 CJ WOUW
CC-BY Kadaster.

ontsluiting naar openbare weg
grens locatie



 
BIJLAGEN 

AANVULLENDE GEGEVENS 
HANDELSONDERNEMING J. & TH. VAN DER VELDT B.V. 
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Bijlage IX : Gegevens met betrekking tot de brandveiligheid en rookproductie van 

toegepaste materialen 
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DAK- EN WANDPROFIELEN

optie:
zonder dimpel 
(geen versteviging)

Een groefje in de rand van 
de plaat zorgt voor een perfecte 

aansluiting en geleiding van 
de schroeven.

35.207.1035

toepassing

enkelvoudige wandbekleding

dubbele wandbekleding (met binnendoos)

standaard verticale plaatsing, maar kan eveneens horizontaal worden geplaatst

geschikt voor containerbouw, vals plafond, werfafsluiting, binnenwand

standaarduitvoeringen
bestelling op maat

sendzimir verzinkt galva dikte 0,60mm

polyester silicone 25µ standaardkleuren * dikte 0,60mm

plastisol 200µ (leder) standaardkleuren * dikte 0,60mm

perfo plastisol 200µ (leder) donkerbruin 676 (leder)/donkergroen 541 (leder) * dikte 0,60mm

plastisol 200µ (hpS) standaardkleuren * dikte 0,60mm

pvdf 25 µ RAL 9006, 9007, 7016 * dikte 0,60mm

pvdf 25 µ RAL 9006, 9007, 7016 * dikte 0,75mm

bij bestellingen van minder dan 50m² : InSTelkoSTen 

minimum afname per kleur / dikte / lengte: 3 platen

in voorraad

plastisol 200µ donkerbruin 676 (leder) stocklengtes 2m, 2m25, 2m50, 2m75, 3m… 6m (per 25cm)

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt  Zie kleurenkaart op p. 178-179.  
Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor kleuren en diktes buiten ons standaardgamma.

optie:
perforatie met dimpel
enkel mogelijk in:
-plastisol 200µ donkerbruin 676 (leder)
-plastisol 200µ donkergroen 541 (leder)
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M E M B E R  O F  J O R I S  I D E  G R O U P

T H E  S T E E L  F U T U R E

in voorraad

afwerkingsprofielen in plastisol 200µ donkerbruin 676

100

40
30

2m10

100°

100°

2m10

15

180
90° 15

180

15

2m10

90°
15100

100

druiplijst hoekplaat 180/180 hoekplaat 100/100

maatwerk afwerkingsprofielen op aanvraag

statisChe eigensChappen

nominale 
diKte geWiCHt veldmoment 

maX.
steUnpUnt-

moment maX. i W oplegreaCtie

mm kg/m² kg.m kg.m cm4 cm³ kg

0,60 5,56 118,3 107,5 14,6 5,759 2094

0,75 6,94 140,8 136,8 17,4 7,328 2852

overspanningstabel *

belasting diKte gordingaFstand gordingaFstand 

kg/m² mm m m

  
L L            L

DOORBUIGING DOORBUIGING

l/150 l/200 l/250 l/300 l/150 l/200 l/250 l/300

60
0,60 3,12 2,93 2,65 2,51 3,54 3,54 3,39 3,20

0,75 3,31 3,11 2,81 2,66 3,75 3,75 3,59 3,39

70
0,60 2,98 2,78 2,54 2,40 3,28 3,28 3,23 3,05

0,75 3,16 2,95 2,69 2,54 3,48 3,48 3,42 3,23

80
0,60 2,86 2,66 2,44 2,31 3,07 3,07 3,07 2,92

0,75 3,03 2,82 2,59 2,45 3,25 3,25 3,25 3,09

100
0,60 2,67 2,46 2,28 2,17 2,74 2,74 2,74 2,68

0,75 2,83 2,61 2,42 2,30 2,90 2,90 2,90 2,84

120
0,60 2,52 2,31 2,16 2,05 2,50 2,50 2,50 2,47

0,75 2,67 2,45 2,29 2,17 2,65 2,65 2,65 2,62

150
0,60 2,35 2,14 2,02 1,92 2,24 2,24 2,24 2,23

0,75 2,49 2,27 2,14 2,03 2,37 2,37 2,37 2,36

meest aangewezen gordingafstand: tussen 1m50 en 2m 

Bv. Bij belasting van 60kg/m², materiaal met een dikte van 0,60 mm en een doorbuigingseis van L/150 is de maximale 
gordingafstand 3,12m.

* gebaseerd op rapport Veritas N° GEN1/010305L 03

35.207.1035
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Technische Productgoedkeuring ATG met Certificatie 

Agrément Technique de produit ATG avec Certification 

Goedkeurings- en Certificatie-operator 

Opérateur d’agrément et de certification 
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ATG 13/H739 

GEËXPANDEERD 

POLYSTYREEN (EPS) 

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 

Geldig van / Valable du 

4/9/2013 

Tot / au 3/9/2018 

 

Goedkeuringshouder / Titulaire d'agrément: 

ISOBOUW SYSTEMS BV 

Kanaalstraat 107 

NL-5711 EG SOMEREN 

Tel. : + 31 (0)493 498111  

Fax : + 31 (0)493 495971 

e-mail : info@isobouw.nl 

 

 

1 Doel en draagwijdte van de technische 

productgoedkeuring 

 

1 But et portée de l’agrément technique 

de produit 

Deze technische productgoedkeuring betreft de onafhankelijke 

prestatiebepaling voor een aantal kenmerken van het product 

in functie van een aantal niet nader geïdentificeerde 

toepassingen. 

De prestatiebepaling wordt uitgevoerd door een door de BUtgb 

vzw aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA. 

De technische productgoedkeuring wordt regelmatig 

opgevolgd, wanneer relevant aan de stand der techniek 

aangepast en onderworpen aan een vijfjaarlijkse herziening. 

Opdat de technische productgoedkeuring in stand gehouden 

kan worden, moet de ATG-houder doorlopend bewijzen dat hij 

al het nodige blijft doen opdat de in de productgoedkeuring 

beschreven prestaties bereikt worden. Deze opvolging is 

essentieel voor het vertrouwen in de overeenkomstigheid van 

het product met deze technische productgoedkeuring, en 

wordt toevertrouwd aan de door de BUtgb aangeduide 

certificatie-operator, BCCA. 

Door het doorlopend karakter van de controles en de 

statistische interpretatie van de controleresultaten wordt door de 

bijbehorende certificatie een hoog betrouwbaarheids-niveau 

bereikt. 

De productgoedkeuring en de certificatie van de 

overeenstemming met de productgoedkeuring staan los van 

individueel uitgevoerde werken. De aannemer en architect 

blijven onverminderd verantwoordelijk voor de 

overeenstemming van de uitvoering met de bepalingen van het 

bestek. 

 Cet agrément technique de produit concerne la détermination 

indépendante de performances pour un nombre de 

caractéristiques du produit en fonction d’un nombre 

d’applications non identifiées. 

La détermination des performances est réalisée par un 

opérateur d’agrément indépendant, BCCA, désigné par 

l’UBAtc asbl. 

L’agrément technique de produit est régulièrement suivi, 

adapté si nécessaire à l’état de la technique et soumis à une 

révision quinquennal. 

Afin que l’agrément technique de produit puisse être maintenu, 

le titulaire de l’ATG doit en permanence prouver que le 

nécessaire est fait pour que les prestations mentionnées dans 

l’agrément soient atteintes. Ce suivi est essentiel pour la 

confiance en la conformité du produit avec cet agrément 

technique de produit, et est confié à un opérateur de 

certification, BCCA, désigné par l’UBAtc asbl. 

Par le caractère continu des contrôles et l’interprétation 

statistique des résultats des contrôles, un niveau de confiance 

élevé est atteint par la certification associée. 

L’agrément et la certification de la conformité à l’agrément ne 

sont pas liés aux travaux effectués individuellement. 

L’entrepreneur et l’architecte restent entièrement responsables 

de la conformité de la mise en œuvre avec les spécifications 

du cahier des charges. 



  

ATG 13/H739 - 2/7 

2 Productgroep / Groupe de produit 

Fabricageplaats, fabriek / Lieu de fabrication, usine : ERTECEE, NL - Oldenzaal 

Bekleding / Revêtement : - : geen bekleding / pas de revêtement 

 1 : gebitumineerd glasvlies / voile de verre bituminé (1000 of / ou 2400 g/m2) 

 2 : gebitumineerd (glasvlies + polyester) / (voile de verre + polyester) bituminé (GP) 

Kleurcodes / Codes couleurs : IsoBouw PolyTop EPS 100 SE : zwart-rood / noir-rouge  

 IsoBouw PolyTop EPS 150 SE : geel-rood / jaune-rouge 

IsoBouw PolyTop EPS 200 SE : zwart-rood-zwart / noir-rouge-noir 

3 Productspecificaties / Spécifications de produit (NBN EN 13163:2008) 

Onderstaande prestaties werden, op verzoek van de houder, in 

het kader van de goedkeuringsprocedure onderzocht door de 

goedkeurings- en certificatie-operator. Hierbij vonden 

onderzoeksverrichtingen plaats overeenkomstig de 

productspecificaties en het toepassingsreglement. De fabrikant 

dient de in deze ATG/H opgenomen resultaten in acht te nemen 

voor de bepaling van de in de handel gehanteerde 

productprestaties en moet deze, zonodig, aanpassen. Bij 

ontstentenis van initiatieven van de houder hieromtrent, kan 

BUtgb of de operator een initiatief ondernemen. 

A la demande du titulaire, les performances suivantes ont été 

examinées par l'opérateur d'agrément et de certification dans le 

cadre du processus d'agrément. Des investigations ont été 

réalisées en conformité avec les spécifications du produit et le 

règlement d'application. Le fabricant doit tenir compte des 

résultats repris dans cet ATG/H pour la détermination des 

performances des produits utilisés commercialement et doit les 

adapter, si nécessaire. En l'absence d'initiative de la part du 

titulaire à cet égard, l’UBAtc ou l'opérateur peut prendre des 

mesures. 

Productnaam Bekleding 
Lengte 

(zie tabel 1) 

Breedte 

(zie tabel 1) 
Dikte 

D 

Brandreactie 

Nom du produit Revêtement 
Longueur 

(voir tableau 1) 

Largeur 

(voir tableau 1) 
Epaisseur Réaction feu 

  (mm) (mm) (mm) W/(m.K) (Euroclass) 

IsoBouw PolyTop EPS 

100 SE 
- / - 

L1 W1 40-200 T1 0,036 E 

IsoBouw PolyTop A EPS  
100 SE 

- / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,036 E 

IsoBouw PolyTop 1000 

EPS 100 SE 

1 / - 
L1 W1 40-200 T1 0,036 F 

IsoBouw PolyTop A 1000 

EPS 100 SE 

1 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,036 F 

IsoBouw PolyTop 2400 

EPS 100 SE 

1 / - 
L1 W1 40-200 T1 0,036 F 

IsoBouw PolyTop A 2400 

EPS 100 SE 

1 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,036 F 

IsoBouw PolyTop GP 

EPS 100 SE 

2 / - 
L1 W1 40-200 T1 0,036 F 

IsoBouw PolyTop A GP 

EPS 100 SE 

2 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,036 F 

IsoBouw PolyTop K GP 

EPS 100 SE 

2 / - 
L1 W1 40-200  T1 0,036 F 

IsoBouw PolyTop K GP 

A EPS 100 SE 

2 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,036 F 

        

IsoBouw PolyTop EPS 

150 SE  

- / - 
L1 W1 40-200 T1 0,034 E 

IsoBouw PolyTop A EPS 

150 SE  

- / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,034 E 

IsoBouw PolyTop 1000 

EPS 150 SE  

1 / - 
L1 W1 40-200  T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop A 1000 

EPS 150 SE  

1 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop 2400 

EPS 150 SE  

1 / - 
L1 W1 40-200  T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop A 2400 

EPS 150 SE  

1 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,034 F 
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Productnaam Bekleding 
Lengte 

(zie tabel 1) 

Breedte 

(zie tabel 1) 
Dikte 

D 

Brandreactie 

Nom du produit Revêtement 
Longueur 

(voir tableau 1) 

Largeur 

(voir tableau 1) 
Epaisseur Réaction feu 

IsoBouw PolyTop GP 

EPS 150 SE  

2 / - 
L1 W1 40-200 T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop A GP 

EPS 150 SE  

2 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop K GP  

EPS 150 SE  

2 / - 
L1 W1 40-200 T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop K GP 

A EPS 150 SE  

2 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,034 F 

        

IsoBouw PolyTop EPS 

200 SE  

- / - 
L1 W1 40-200  T1 0,034 E 

IsoBouw PolyTop A EPS 

200 SE  

- / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,034 E 

IsoBouw PolyTop 1000 

EPS 200 SE  

1 / - 
L1 W1 40-200  T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop A 1000 

EPS 200 SE  

1 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop 2400 

EPS 200 SE  

1 / - 
L1 W1 40-200 T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop A 2400 

EPS 200 SE  

1 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop GP 

EPS 200 SE  

2 / - 
L1 W1 40-200  T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop A GP 

EPS 200 SE  

2 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop K GP  

EPS 200 SE  

2 / - 
L1 W1 40-200  T1 0,034 F 

IsoBouw PolyTop K GP 

A EPS 200 SE  

2 / - 
L1 W1 

30-200  

(1 ; 1,5 en 2%) 
T1 0,034 F 

 

Productnaam 
Haaksheid 

(zie tabel 1) 

Vlakheid 

(zie tabel 1) 

Dimensionele 

stabiliteit 

Dimensionele 

stabiliteit 
Buigsterkte Druksterkte 

Vervorming 

onder druk 

en 

temperatuur 

Treksterkte 

loodrecht 

Nom du produit 

Equerrage 

(voir 

tableau 1) 

Planéité 

(voir 

tableau 1) 

Stabilité di-

mensionelle 

48h 70°C 90% 

RV 

Stabilité di-

mensionelle 

23°C 50% RV 

Flexion Compression 

Déformation 

sous 

compression 

et 

température 

Traction 

perpendi-

culaire 

 (mm/m) (mm) (%) (%) (kPa) (kPa) (%) (kPa) 

IsoBouw PolyTop 

EPS 100 SE 
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS150  150 

CS(10)100  

100 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop A 

EPS 100 SE 
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS150  150 

CS(10)100  

100 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop 

1000 EPS 100 SE 
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS150  150 

CS(10)100  

100 
DLT(1)5  5  

IsoBouw PolyTop A 

1000 EPS 100 SE 
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS150  150 

CS(10)100  

100 
DLT(1)5  5  

IsoBouw PolyTop 

2400 EPS 100 SE 
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS150  150 

CS(10)100  

100 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop A 

2400 EPS 100 SE 
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS150  150 

CS(10)100  

100 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop 

GP EPS 100 SE 
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS150  150 

CS(10)100  

100 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop A 

GP EPS 100 SE 
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS150  150 

CS(10)100  

100 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop K 

GP EPS 100 SE 
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS150  150 

CS(10)100  

100 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop K 

GP A EPS 100 SE 
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS150  150 

CS(10)100  

100 
DLT(1)5  5 TR80  80 
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Productnaam 
Haaksheid 

(zie tabel 1) 

Vlakheid 

(zie tabel 1) 

Dimensionele 

stabiliteit 

Dimensionele 

stabiliteit 
Buigsterkte Druksterkte 

Vervorming 

onder druk 

en 

temperatuur 

Treksterkte 

loodrecht 

Nom du produit 

Equerrage 

(voir 

tableau 1) 

Planéité 

(voir 

tableau 1) 

Stabilité di-

mensionelle 

48h 70°C 90% 

RV 

Stabilité di-

mensionelle 

23°C 50% RV 

Flexion Compression 

Déformation 

sous 

compression 

et 

température 

Traction 

perpendi-

culaire 

IsoBouw PolyTop 

EPS 150 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS200  200 

CS(10)150  

150 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop A 

EPS 150 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS200  200 

CS(10)150  

150 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop 

1000 EPS 150 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS200  200 

CS(10)150  

150 
DLT(1)5  5  

IsoBouw PolyTop A 

1000 EPS 150 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS200  200 

CS(10)150  

150 
DLT(1)5  5  

IsoBouw PolyTop 

2400 EPS 150 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS200  200 

CS(10)150  

150 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop A 

2400 EPS 150 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS200  200 

CS(10)150  

150 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop 

GP EPS 150 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS200  200 

CS(10)150  

150 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop A 

GP EPS 150 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS200  200 

CS(10)150  

150 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop K 

GP EPS 150 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS200  200 

CS(10)150  

150 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop K 

GP A EPS 150 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS200  200 

CS(10)150  

150 
DLT(1)5  5 TR80  80 

         

IsoBouw PolyTop 

EPS 200 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS250  250 

CS(10)200  

200 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop A 

EPS 200 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS250  250 

CS(10)200  

200 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop 

1000 EPS 200 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS250  250 

CS(10)200  

200 
DLT(1)5  5  

IsoBouw PolyTop A 

1000 EPS 200 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS250  250 

CS(10)200  

200 
DLT(1)5  5  

IsoBouw PolyTop 

2400 EPS 200 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS250  250 

CS(10)200  

200 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop A 

2400 EPS 200 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS250  250 

CS(10)200  

200 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop 

GP EPS 200 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS250  250 

CS(10)200  

200 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop A 

GP EPS 200 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS250  250 

CS(10)200  

200 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop K 

GP EPS 200 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS250  250 

CS(10)200  

200 
DLT(1)5  5 TR80  80 

IsoBouw PolyTop K 

GP A EPS 200 SE  
S1 P4 

DS(70,90)1 

l,b,d  1 
DS(N)5  0,5 BS250  250 

CS(10)200  

200 
DLT(1)5  5 TR80  80 

 

Tabel 1 / Tableau 1: Tolerantie / Tolérance 

  Tolerantie / Tolérance 

Lengte / Longueur L1  0,6% of / ou  3 mm (*) 

Breedte / Largeur W1  0,6% of / ou  3 mm (*) 

Dikte / Epaisseur T1  2 mm 

Haaksheid / Equerrage S1  5 mm / 1000 mm 

Vlakheid / Planéité P4  5 mm / m 

(*): grootste tolerantie / la tolérance la plus grande 
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4 Gecertificeerde D- en/of RD-

waarden voor warmte-

isolatiematerialen 

 
4 Valeurs D et/ou RD certifiées de 

matériaux d'isolation thermique 

4.1 Voorwerp 

Deze productgoedkeuring ATG/H heeft alleen betrekking op 

de gedeclareerde en gecertificeerde product-

eigenschappen, overeenkomstig hiervoor vermelde EN 

normen voor wat betreft de gebanaliseerde toepassingen, 

zonder zich evenwel uit te spreken over de 

gebruiksgeschiktheid in specifieke toepassingen. Voor deze 

laatste worden de uitvoeringseisen en toepassingscriteria 

gegeven in de betreffende technische goedkeuring ATG*. 

De productgoedkeuring omvat doorlopende 

steekproefcontroles, uitgevoerd op voorraad of bij de werken. 

Deze isolatiematerialen kunnen overeenkomstig paragraaf STS 

00.31., in overeenstemming met art. 12 van het Ministerieel 

Besluit van 10.08.1977 inzake overheidsopdrachten, vrijgesteld 

worden van technische keuringsproeven bij de levering, op 

het vlak van de intrinsieke kwaliteit van het materiaal. De 

opdrachtgever of zijn afgevaardigde dient evenwel controle 

te voeren op de merking en het uitzicht. 

 

4.1 Objet 

L’agrément de produit ATG/H ne concerne que les 

caractéristiques déclarées et certifiées du produit, 

conformément aux normes EN cités ci-avant et ce pour les 

applications banalisées, sans toutefois se prononcer sur 

l’aptitude à l’emploi dans des applications spécifiques. Pour ces 

derniers l’agrément technique ATG*  reprend les critères et 

exigences d’emploi. 

L’agrément de produit comporte un contrôle suivi, effectué sur 

stock ou sur chantier. 

Conformément au paragraphe STS 00.31 et l’article 12 de 

l’Arrêté ministériel du 10.08.1977 relatif aux travaux des marchés 

publics, ces isolants peuvent  être dispensés des essais de 

réception technique avec la livraison au niveau de la qualité 

intrinsèque du matériau. Le maître d’ouvrage ou son délégué 

doit toutefois contrôler le marquage et l’aspect. 

4.2 Gedeclareerde D-en/of RD-waarden 

Deze D- en/of RD-waarden zijn statistisch bepaald op basis 

van individueel gemeten waarden. Ze worden bepaald 

binnen een betrouwbaarheidsgrens van 90/90 

overeenkomstig de geharmoniseerde productnormen NBN EN 

13162 tot 13171 en NBN EN ISO 10456, en gecertificeerd 

volgens conformiteitsnorm NBN EN 13172; ze worden 

gedeclareerd door de fabrikant. 

 

4.2 Valeurs D et/ou RD déclarées 

Ces valeurs D et/ou RD sont déterminées statistiquement sur base 

des mesures individuelles. Elles sont déterminées dans un niveau 

de confiance de 90/90, selon les normes harmonisées de produit 

NBN EN 13162 à 13171 et NBN EN ISO 10456, et certifiées selon la 

norme de conformité NBN EN 13172; elles sont déclarées par le 

fabricant. 

4.3 Plaatsing 

Voor elke bouwtoepassing dient op de 

warmtedoorgangscoëfficient van een bouwdeel een 

correctie-factor toegepast te worden. De 

berekeningsmethode wordt beschreven in STS 08.82 - 2003 

vermeld in de technische goedkeuring ATG voor de 

specifieke toepassing. 

 

4.3 Pose 

Pour chaque emploi, il y a lieu d’appliquer un facteur de 

correction sur le coefficient de la transmission thermique de 

l’élément de construction. La méthode de calcul est donnée 

dans le STS 08.82 - 2003 et est mentionnée dans l’agrément 

technique ATG de l’application spécifique. 

De productgoedkeuring is afgeleverd op basis van : 

- het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 tot inrichting 

van de technische goedkeuring en opstelling van 

typevoorschriften in de bouwsector (Belgisch Staatsblad 

van 29 oktober 1991) 

- de aanvraag ingediend door de betrokken firma 

- het advies van de gespecialiseerde groep “Afwerking” 

van de Goedkeuringscommissie, geformuleerd op basis 

van het verslag voorgedragen door het Uitvoerend 

Bureau “Isolatiematerialen” van de BUtgb. 

- het gunstig advies met betrekking tot de certificatie. 

 L’agrément de produit est délivré sur la base de : 

- l’Arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à 

l’organisation de l’agrément technique et à l’établissement 

de spécifications-type dans la construction (Moniteur belge 

du 29 octobre 1991) 

- la demande introduite par la firme concernée 

- l’avis du groupe spécialisé “Parachèvement” de la 

Commission de l’agrément technique formulé sur la base du 

rapport présenté par le Bureau exécutif “Matériaux 

d’isolation” de l’UBAtc 

- l’avis favorable relatif à la certification. 

   

*: In deze ATG wordt eveneens de specifieke brandreactie 

opgenomen. 

 * : Dans ce même ATG est repris la réaction au feu spécifique. 

 



  

ATG 13/H739 - 6/7 

5 Voorwaarden 
 

5 Conditions 

A. Uitsluitend het in de voorpagina als ATG-houder vermelde 

bedrijf en het bedrijf (de bedrijven) die het onderwerp van 

de goedkeuring commercialiseert (commercialiseren) 

mogen aanspraak maken op de toepassing van deze 

technische goedkeuring. 

 A. Seule la firme mentionnée comme titulaire de l'ATG sur la 

page de garde ou la (les) firme(s) qui commercialise(nt) 

l'objet de l'agrément peu(ven)t prétendre à l’application de 

cet agrément. 

B. Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking 

op het product waarvan de handelsnaam op de 

voorpagina wordt vermeld. Houders van een technische 

goedkeuring mogen geen gebruik maken van de naam 

van de BUtgb, haar logo, het merk ATG, de 

goedkeuringstekst of het goedkeuringsnummer om 

aanspraak te maken op productbeoordelingen die niet in 

overeenstemming zijn met de technische goedkeuring, en 

evenmin voor producten en/of eigenschappen of 

kenmerken die niet het voorwerp uitmaken van de 

technische goedkeuring. 

 B. Cet agrément technique se rapporte uniquement au produit 

dont la dénomination commerciale est indiquée à la page 

de garde. Les titulaires d'un agrément technique ne peuvent 

faire aucun usage du nom de l'UBAtc, de son logo, de la 

marque ATG,  du texte d'agrément ou du numéro 

d'agrément pour revendiquer des évaluations de produit qui 

ne sont pas conformes à l'agrément technique, ni pour des 

produits et/ou des propriétés ou des caractéristiques ne 

constituant pas l'objet de l'agrément. 

C. Informatie die door de goedkeuringshouder of zijn 

aangestelde, op welke wijze dan ook, ter beschikking 

wordt gesteld van (potentiële) gebruikers van het in de 

technische goedkeuring behandelde product (bv. 

bouwheren, aannemers, voorschrijvers, …), mag niet in 

tegenstrijd zijn met de inhoud van de goedkeuringstekst, 

noch met informatie waarnaar in de goedkeuringstekst 

verwezen wordt. 

 C. Les informations qui sont mises à disposition des utilisateurs 

(potentiels) du produit traité dans l'agrément technique 

(p.ex. maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, prescripteurs,…) par 

le titulaire de l'agrément ou son délégué ne peuvent pas 

être en contradiction avec le contenu du texte d'agrément, 

ni avec les informations auxquelles il est fait référence dans 

le texte d'agrément. 

D. Houders van een technische goedkeuring zijn steeds 

verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de 

grondstoffen en producten en het productieproces, 

voorafgaandelijk bekend te maken aan de BUtgb vzw, en 

de door de BUtgb aangeduide certificatieoperator, zodat 

deze kan oordelen of de technische goedkeuring dient te 

worden aangepast. 

 D. Les titulaires d’un agrément technique sont toujours obligés 

de faire connaitre à temps à l'UBAtc asbl et à l'opérateur de 

certification désigné par l'UBAtc les adaptations éventuelles 

apportées aux matières premières, aux produits et au 

processus de production afin que ceux-ci puissent évaluer si 

l'agrément technique doit être adapté. 

E. De auteursrechten behoren tot de BUtgb.  E. Les droits d’auteur appartiennent à l’UBAtc. 
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De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de 

Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw 

(UEAtc, zie www.ueatc.com) en dat aangemeld werd door de 

FOD Economie in het kader van Richtlijn 89/106/EEG en lid is van 

de Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, 

zie www.eota.eu). De door de BUtgb vzw aangeduide 

certificatie-operatoren werken volgens een door BELAC 

(www.belac.be) accrediteerbaar systeem.   

L’UBAtc asbl est un organisme d’agrément, membre de l’Union 

Européenne pour l’agrément technique dans la construction 

(UEAtc – voir www.ueatc.com) et notifié par le SPF Economie 

dans le cadre de la Directive 89/106/CEE et est membre de 

l’Organisation Européenne pour L’Agrément Technique (EOTA – 

voir www.eota.eu).  Les opérateurs de certification désignés par 

l'UBAtc asbl fonctionnent suivant un système pouvant être 

accrédité par BELAC (www.belac.be). 

Deze technische goedkeuring werd gepubliceerd door de BUtgb, 

onder verantwoordelijkheid van  de goedkeuringsoperator BCCA, 

en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde 

Groep "Afwerking", verleend op 25 juni 2013. 

Cet agrément technique est publié par l’UBAtc, sous la 

responsabilité de l’opérateur de certification BCCA, et sur base 

d’un avis favorable du Groupe Spécialisé « Parachèvement », 

délivré le 25 juin 2013. 

Daarnaast bevestigde de certificatie-operator BCCA, dat de 

productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met 

de ATG-houder een certificatie-overeenkomst ondertekend werd. 

D’autre part, l’opérateur de certification déclare que la 

production répond aux conditions de certification et qu’un 

convention de certification a été signé par le titulaire de 

l’agrément. 

Datum van deze uitgave: 4 september 2013 Date de cette édition :  4 septembre 2013 

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het 

goedkeuringsproces / Pour l’UBAtc, comme garant 

du processus d’agrément 

 

 

Peter Wouters, directeur 

 

Voor de goedkeuringsoperator, verantwoordelijk 

voor de goedkeuring / Pour l’opérateur 

d’agrément, responsable pour l’agrément 

 

 

Benny De Blaere, directeur generaal 

 

Deze technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het 

product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband 

houdende relevante processen: 

- onderhouden worden, zodat minstens de prestatieniveaus 

bereikt worden zoals bepaald in deze goedkeuringstekst 

- doorlopend aan de controle door de certificatie-operator 

onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie 

geldig blijft 

Cet agrément technique reste valable, à supposer que le 

produit, sa fabrication et tous les processus pertinents en 

relation : 

- soient entretenus, de sorte qu’au moins les niveaux de 

performance tels que déterminés dans cet agrément soient 

atteints 

- soient soumis aux contrôle permanent par l’opérateur de 

certification et que celui-ci confirme que la certification 

reste valable. 

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal 

de technische goedkeuring worden geschorst of ingetrokken en 

de goedkeuringstekst van de BUtgb website worden verwijderd. 

Lorsqu’il est fait défaut à ces conditions, l’agrément technique 

sera suspendu ou retiré et le texte d’agrément sera supprimé du 

site internet de l’UBAtc.  

De geldigheid en laatste versie van deze goedkeuringstekst kan 

nagegaan worden door de BUtgb website (www.butgb.be) te 

consulteren of rechtstreeks contact op te nemen met het BUtgb 

secretariaat.  

La validité et la dernière version de ce texte d’agrément 

peuvent être contrôlées en consultant le site internetdel’UBAtc 

(www.ubatc.be) ou en prenant directement contact avec le 

secrétariat de l’UBAtc.  

 

 

http://www.ueatc.com/
http://www.eota.eu/
http://www.belac.be/
http://www.ueatc.com/
http://www.eota.eu/
http://www.belac.be/
http://www.butgb.be/
http://www.ubatc.be/
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technische PROFieLen

* Dit profiel wordt standaard aan de B-zijde gelakt. 
** Volgens beschikbaarheid.
*** Overstock = geen garantie op: kleur, dikte of vorm

106.250.750 hr

toepassing

zelfdragende onderdakplaat voor plat dak (overspanning 5 tot 6 meter)

standaarduitvoeringen

sendzimir verzinkt galva dikte 0,75 I 0,88 I 1,00  I 1,25mm

interieurcoating 15µ grey white RAL 9002 * dikte 0,75 I 0,88 I 1,00  I 1,13mm

polyester 25µ grey white RAL 9002 * dikte 0,75mm

bestelling op maat

diKte 0,75mm 0,88mm 1,00mm 1,13mm 1,25mm

sendzimir verzinkt

interieurcoating 15µ 

polyester 25µ

bij bestellingen van minder dan 50m² : InSTelkoSTen 

supplement verpakking afwijkend van de standaard verpakking

minimum afname per kleur / dikte / lengte: 3 platen

in voorraad

overstock *** sendzimir verzinkt ** stocklengte 6m

overstock *** interieurcoating 15µ stocklengte 6m

min. lengte: 1,5m - max. lengte: 18m
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M E M B E R  O F  J O R I S  I D E  G R O U P

T H E  S T E E L  F U T U R E

106.250.750 hr

statisChe eigensChappen

nominale 
diKte geWiCHt veldmoment 

maX.
steUnpUnt-

moment maX. i W oplegreaCtie

mm kg/m² kg.m kg.m cm4 cm³ kg

0,75 9,73 594,2 603 188 28,3 2901

0,88 11,42 706,6 719 223 33,7 4047

1,00 12,98 811,5 817 253 38,3 5242

1,13 14,67 922,3 922 286 43,2 6679

1,25 16,22 1020,0 1020 317 48,0 8135

overspanningstabel

belasting diKte gordingaFstand gordingaFstand 

kg/m² mm m m

  
L L            L

DOORBUIGING DOORBUIGING

l/150 l/200 l/250 l/300 l/150 l/200 l/250 l/300

100

0,75 5,87 5,33 4,95 4,66 6,94 6,94 6,63 6,24

0,88 6,21 5,64 5,24 4,93 7,58 7,57 7,03 6,61

1,00 6,48 5,89 5,47 5,14 8,08 7,89 7,33 6,90

1,13 6,75 6,13 5,69 5,36 8,59 8,22 7,63 7,18

1,25 6,98 6,34 5,89 5,54 9,03 8,50 7,89 7,43

110

0,75 5,68 5,16 4,79 4,51 6,62 6,62 6,43 6,05

0,88 6,02 5,47 5,08 4,78 7,23 7,23 6,80 6,40

1,00 6,28 5,70 5,30 4,98 7,70 7,65 7,10 6,68

1,13 6,54 5,94 5,52 5,19 8,19 7,97 7,39 6,96

1,25 6,76 6,14 5,70 5,37 8,61 8,24 7,65 7,20

120

0,75 5,52 5,02 4,66 4,38 6,34 6,34 6,24 5,87

0,88 5,85 5,31 4,93 4,64 6,92 6,92 6,61 6,22

1,00 6,10 5,54 5,14 4,84 7,38 7,38 6,90 6,49

1,13 6,35 5,77 5,36 5,04 7,84 7,74 7,18 6,76

1,25 6,57 5,97 5,54 5,22 8,25 8,00 7,43 6,99

125

0,75 5,45 4,95 4,59 4,32 6,21 6,21 6,16 5,80

0,88 5,77 5,24 4,86 4,58 6,78 6,78 6,52 6,14

1,00 6,02 5,47 5,07 4,78 7,23 7,23 6,80 6,40

1,13 6,27 5,69 5,29 4,97 7,68 7,63 7,09 6,67

1,25 6,48 5,89 5,47 5,14 8,08 7,89 7,33 6,90

150

0,75 5,13 4,66 4,32 4,07 5,67 5,67 5,67 5,45

0,88 5,43 4,93 4,58 4,31 6,19 6,19 6,14 5,78

1,00 5,66 5,14 4,78 4,49 6,60 6,60 6,40 6,03

1,13 5,90 5,36 4,97 4,68 7,01 7,01 6,67 6,28

1,25 6,10 5,54 5,14 4,84 7,38 7,38 6,90 6,49

200

0,75 4,66 4,23 3,93 3,70 4,91 4,91 4,91 4,91

0,88 4,93 4,48 4,16 3,91 5,36 5,36 5,36 5,25

1,00 5,14 4,67 4,34 4,08 5,71 5,71 5,71 5,47

1,13 5,36 4,87 4,52 4,25 6,07 6,07 6,06 5,70

1,25 5,54 5,03 4,67 4,40 6,39 6,39 6,26 5,90

Bv. Bij belasting van 100kg/m², materiaal met een dikte van 0,75 mm en een doorbuigingseis van L/150 is de maximale 
gordingafstand 5,87m.



Toepassingen

Met het oog op een doorgedreven prefabricatiesysteem worden 
de wanden van bedrijfsgebouwen meestal uitgevoerd met 
geprefabriceerde elementen. De verschillende kleuren en vormen 
in ons assortiment kunnen tegelijk een aantrekkelijke architectu-
rale eigenheid creëren en technische functies in de constructie 
vervullen.

Geprefabriceerde wandelementen /
Panneaux préfabriqués

d

4 cm PS15
Isolatie / Isolation

d’

D D

H H

Algemene beschrijving van 
de verschillende wandpanelen

	 	 Beton- en silexpanelen 14 cm dikte  
 Industriële wandpanelen dikte 14cm,  
 met de volgende samenstelling:

  › 1a. buitenlaag Beton: kistzijde = gladde beton,  
  gewapend met bouwstaal matten.

  › 1b. buitenlaag Silex: beton op basis van silexkeien,  
  zand en cement. Deze laag wordt na verharding  
  uitgewassen, zodat de keien in reliëf komen te liggen.

  
  › 2. binnenlaag: grijs beton gewapend met bouwstaal  

  matten. Deze laag wordt manueel afgestreken.  
  De elementen zijn zelfdragend en bedoeld voor  
  horizontale montage.

  › 3. isolatie: eventueel met isolatie kern, met koude  
  bruggen, heeft geen isolatie waarde van betekenis.

Bovenvermelde elementen kunnen tevens voor verticale  
montage ontworpen worden.

Domaine d’application

Avoir comme but d’opter pour le système de préfabrication, on 
construit de plus en plus de sociétés avec des panneaux préfa-
briqués. Vu notre grande variété dans les nuances de teintes et 
les aspects de surface, ceci permet de combiner une propriété 
architecturale attrayante à d’autres fonctions constructives et 
structurelles.

Description générale de 
plusieurs panneaux

	 	 Panneaux en béton et silex  
 14cm d’épaisseur  
 Des panneaux industriels d’une épaisseur de 14 cm,  
 avec la composition suivante:

  › 1a. texture extérieure en Béton: coffrage =  
  béton lisse avec armature.

  › 1b. texture extérieure en Silex: béton sur base de  
  cailloux de silex, sable et cément. Après durcissement,  
  lavage à l’eau afin de dégarnir la surface de sa peau de  
  ciment et de faire apparaître la texture du silex.

  › 2. texture intérieure: béton gris avec armature. 
   Cette couche est lissée manuellement. Les éléments sont  

  autoportants et prévus pour un montage horizontal.

  › 3. isolation: éventuellement avec un noyau d’isolation,  
  ceci ne représente aucune valeur au niveau de l’isolation.

Les éléments ci-dessus référencés peuvent également être  
fabriqués pour un montage vertical.

dbuylinckx
Rechthoek

dbuylinckx
Rechthoek



	 	 Silex-sandwichelementen met dikte 20 en 24cm
  
  Industriële wandpanelen dikte 20 en 24cm, met de  

 volgende samenstelling:

  › 1a. buitenlaag Beton: kistzijde = gladde beton,  
  gewapend met bouwstaal matten.

  › 1b. buitenlaag Silex: beton op basis van silexkeien,  
  zand en cement. Deze laag, gewapend met bouwstaal  
  matten, wordt na verharding uitgewassen, zodat de  
  keien in reliëf komen te liggen.

  › 2. binnenlaag: grijs beton gewapend met bouwstaal  
  matten. Deze laag wordt manueel afgestreken. 
  De binnen- en buitenlaag zijn zodanig met elkaar

   verbonden dat de isolatie over de totale oppervlakte 
   doorloopt(geen koude bruggen). De elementen zijn
   zelfdragend en bedoeld voor horizontale montage.

  › Andere afmetingen zijn mogelijk op aanvraag.

Geprefabriceerde wandelementen /
Panneaux préfabriqués

d

4 cm PS15
Isolatie / Isolation

d’

D D

H H Binnenblad/plaque interieur

Isolatie/Isolation

Buitenblad/plaque extérieure

INOX Verbindingsbeugels/
Etrier de connection

INOX Verbindingsankers/
Ancres de connection

	 	 Panneaux « sandwich » en silex d’une 
  épaisseur de 20 et 24cm

  Panneaux industriels d’une épaisseur de 20 et 24cm,  
 composition suivante:

  › 1a. texture extérieure en béton: coffrage = 
   béton lisse avec armature.
  › 1b. texture extérieure en Silex: béton sur base de  

  cailloux de silex, sable et cément. Après durcissement,  
  lavage à l’eau afin de dégarnir la surface de ciment et  
  de faire apparaître la texture du silex.

  › 2. texture intérieure: béton gris avec armature. 
   Cette couche est lissée manuellement.  La couche  

  intérieure et extérieure est attachée ensemble afin que  
  l’isolation se propage sur toute la surface (pas de pont  
  thermique). Les éléments sont autoporteurs et prévus  
  pour un montage horizontal.

  › D’autres dimensions sont également possibles,  
  sur demande.

dbuylinckx
Lijn
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Bijlage X : Overzichtstekening vluchtwegen en locatie brandveiligheidsvoorzieningen 

 

  



Richting Plantagebaan - Richting openbare weg

Parkeer gelegenheid gasten en personeel

1e Magazijn Werkplaats 2e Magazijn

Spuiterij

Kantoor

Kantine Kleed-
hok

Demontage,  cleaner  en hijsgedeelte

1 2

3

5

4

6
22

8 7

10

9

Kantoor
12

11

13

1416 boven

17 boven

23

15

Cleaner plaats Demontage plaats
18

19
20

Opslag uitpanding gereed materieelOpslag uitpanding gereed materieel

Opslag uitpandig gereed materieel / grote onderdelen

Opslag uitpading
grote onderdelen

Opslag uitpanding
grote onderdelen

Opslag uitpanding
grote onderdelen

Opslag uitpandig
grote onderdelen

21

LEGENDA:
A:  Accu laadpunt
B:  Compressor
C:  Draaibank 2x
D:  Pers
E:  Autobrug
F:  Kantoor werkplaats
G:  Extra olieopvangbak met
 - 260*100*20
 - spoelbak
 - 200 ltr afgewerkte olie
H:  Oliebulk werkplaats met
 - 170*300*70
 - 1200 ltr hydro olie
 - 200 ltr motor olie
 - 200 ltr cardan olie
 - 200 ltr ATF olie
 - gasolie en Antivries
I:   Plaatwerk en las deel, inc.
     mobiele afzuiger
J:  Kachel
K:  3000 ltr gasolie tank
L:  1200 ltr gasolie tank mobiel
M:  Verf opslag
N:  Zaagtafel
O:  Takel
P:  Acculader
Q:  Zuurstof opslag container met:
 - zuurstof
 - argon
 - stargon
 - propaan
 - acetyleen
R:  Stoomcleaner hok / HDS 895 eco
S:  Compressor IRVHP400 - 136kw
T:   3000 ltr gasolie
U:  5000 ltr afgewerkte olie

LEGENDA VERVOLG:
V:    Demontage container met
        gereedschap en 60 ltr spoelbak
W:   Vaten container
 - 6000-220-15
X:    Stoom cleaner HDS 895 eco
Y:    Waterbuffer
Z:    Electrische compressor 8bar en
       Acculader voor opstartaccu
AA: Accu laadpunt

       Brandblusser

       Blus deken

       Water haspel

A

B

C

C

D

E

F

G

H

P

I

J

M
K
L

N
O

AA

Q

R S T U V W Y Z

X
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74
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72
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Bijlage XI : Bestektekening : Gevelaanzichten, dak- en grondplan 
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Bijlage XII : Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 

 

  



Checklist Veilig onderhoud 
op en aan gebouwen 2012
Beoordeling van door aanvrager  
ingevulde checklist door of  
namens het bevoegd gezag.

De toetser beoordeelt welke gebouwsituaties van toepassing 
zijn en of hierbij werkmethode(n) zijn benoemd. Er kan per 
gebouwdeel voor een combinatie van werkmethoden gekozen 
worden. Het invullen van gegevens over aanvrager en gebouw 
in de eerste regels heeft uitsluitend tot doel te kunnen 
traceren op welk gebouw deze checklist van toepassing is.

      1  NAW-gegevens

1.1 Aanvrager

1.2 Adres van het gebouw

1.3 Kadastrale gegevens gebouw

Analyse van de wijze waarop het gebouw / gebouwdeel, waarop deze checklist 
betrekking heeft veilig kan worden onderhouden conform art.6.52 en 6.53 van 
Bouwbesluit 2012 rekening houdend met  omgevingsfactoren.
(Zo nodig afzonderlijke bijlage bijvoegen en deze in dit veld vermelden.)

Conclusie:
Het gebouw / gebouwdeel, waarop deze checklist betrekking heeft,  
voldoet aan de functionele eis als vermeld in art.6.52 van Bouwbesluit 2012.

Voornaam              Achternaam          

|                |            

Postcode          Woonplaats 
  
            |
Adres           
 
|
Postcode          Woonplaats 
 
            |
Gemeente          Sectie        Nr.      
  
|            |         |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
 
n ja  n nee
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      a  Binnenkant gebouw

A.1 Atrium

  
 
 
 Permanente werkbordessen

  Verrijdbare hangbruggen 
(opgenomen in dakconstructie)

 Gondelinstallatie

 Robotinstallatie

 Hoogwerker

 Rolsteiger

 Safesit *)

     Licht de keuze toe of indien een  
alternatieve werkmethode van  
toepassing is geef hier dan een  
korte beschrijving van.

A.2 Glazen liftschacht

 
 Hoogwerker

 Rolsteiger

 Safesit *)

   Licht de keuze toe of indien een  
alternatieve werkmethode van  
toepassing is geef hier dan een  
korte beschrijving van.

A.3 Trappenhuizen

 
 Ophangpunten voor werkplatforms

 (Rol) steiger

 Hoogwerker

 Safesit *)

    Licht de keuze toe of indien een  
alternatieve werkmethode van  
toepassing is geef hier dan een  
korte beschrijving van.

Welke situatie is van toepassing op 
het gebouw?

Welke werkmethoden worden hierop toegepast? 
(alle van toepassing zijnde werkmethoden hier in te vullen door aanvrager)

Voldoen de gekozen werkmethoden aan de stand der techniek gelet 
op de specifieke gebouw- en omgevingsfactoren? (zie toelichting) 

n wel n niet van toepassing
 
 
 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 

 
 
|
 
 
 
n wel n niet van toepassing
 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 

 
 
|
 
 
 
n wel n niet van toepassing
 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 

 
 
|
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Checklist Veilig onderhoud

      b  Buitenkant gevel

 Glazenwasbalkon

 Verrijdbare hangbrug

 Gevelonderhoudinstallatie

 Permanente hangladder / 
 mastinstallatie

 Hoogwerker

 Rolsteiger

 Hefsteiger

 Safesit *)

   Licht de keuze toe of indien een  
alternatieve werkmethode van  
toepassing is geef hier dan een  
korte beschrijving van.

      c  Werken op en aan dak

C.1 Glazen dak

  
 Permanente werkbordessen

  Verrijdbare bruggen 

 Gondelinstallatie

 Robotinstallatie

 Hoogwerker

 Permanente trap / 
 ladderconstructies

 Vaste dakrand/bordessen

 Tijdelijke dakrandbeveiliging

 Steiger

 Safesit *)

   Licht de keuze toe of indien een  
alternatieve werkmethode van  
toepassing is geef hier dan een  
korte beschrijving van.

Welke situatie is van toepassing op 
het gebouw?

Welke werkmethoden worden hierop toegepast? 
(alle van toepassing zijnde werkmethoden hier in te vullen door aanvrager)

Voldoen de gekozen werkmethoden aan de stand der techniek gelet 
op de specifieke gebouw- en omgevingsfactoren? (zie toelichting) 

n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n wel n niet van toepassing
 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 

 
 
|
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      c  Werken op en aan dak (vervolg)

C.2 Hellend dak

  
 
 Permanente trap/ladderconstructies  
 in combinatie met integraal  
 valbeveiligingssysteem

 Permanente aanhaakvoorzieningen
 voor nok en dak

 Permanente daktreden in combinatie
 met integraal valbeveiligingssyteem
 
 Demontabele gootbeveiliging

 Steigers

 Hoogwerker

   Licht de keuze toe of indien een  
alternatieve werkmethode van  
toepassing is geef hier dan een  
korte beschrijving van.

C.3 Plat dak

 
 Permanente dakrandbeveiliging

 Tijdelijke dakrandbeveiliging

 Permanente aanhaakvoorzieningen

 Steiger

 Rails met aanklikmechanisme

   Licht de keuze toe of indien een  
alternatieve werkmethode van  
toepassing is geef hier dan een  
korte beschrijving van.

De volgens dit formulier op het gebouw  
van toepassing zijnde voorzieningen  
voor veilig onderhoud zijn zodanig te  
bereiken en te verlaten, dat daarbij  
geen risico ontstaat voor valgevaar, 
te water raken of verdrinking.

        *) De safesit is gekwalificeerd als een werkmethode die alleen kan worden toegepast als andere technieken niet mogelijk zijn.

          
De indiener verklaart de checklist volledig en naar waarheid ingevuld te hebben en dat alle in deze checklist van  
toepassing verklaarde werkmethode voldoen aan de stand der techniek zoals aangegeven in de onderstaande  
considerans of minimaal evenredig veiligheid- en gezondheidsniveau hebben.

Welke situatie is van toepassing op 
het gebouw?

Welke werkmethoden worden hierop toegepast? 
(alle van toepassing zijnde werkmethoden hier in te vullen door aanvrager)

Voldoen de gekozen werkmethoden aan de stand der techniek gelet 
op de specifieke gebouw- en omgevingsfactoren? (zie toelichting) 

n wel n niet van toepassing
 
 
 
 
 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
 
 
 
|
 
 
 
n wel n niet van toepassing
 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 
 
n ja  n nee             n ja  n nee n n.v.t. 

 
 
|
 
 
 
 
 
 
 
 
n ja  n nee             
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 Toelichting

Onderstaande considerans en begripsomschrijvingen en de voorgaande checklist, vormen op grond van de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor) art. 2.2 in samenhang met de overige indieningsvereisten het middel waarmee:
 1.  een aanvrager van een omgevingsvergunning vanwege bouwactiviteiten verantwoordelijkheid neemt, dat het  

gebouw waarop de aanvraag van toepassing is, voldoet aan het gestelde in afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012;
 2.  het vergunningverlenende bestuursorgaan kan vaststellen of de aanvrager het voldoen aan het gestelde in 

afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 aannemelijk heeft gemaakt; 

Dit is in zoverre een inhoudelijke toets, dat in samenhang met de tekeningen van gevels, plattegronden en doorsneden moet 
worden beoordeeld of de checklist correct is ingevuld,  dat wil zeggen:  in overeenstemming met de kenmerken van het betref-
fende gebouw.

 AFDELING 6.12 VEILIG ONDERHOUD GEBOUWEN, NIEUWBOUW*)
 Artikel 6.52 Aansturingsartikel
 1.  Een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd.
 2.  Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze  

afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

 Artikel 6.53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud
 1.  Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheids-voorzieningen, heeft 

een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen.
  2.  Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde.

*)   Het gestelde is, zoals uit de afdelingstitel blijkt, als vereiste alleen van toepassing op gebouwen, nieuwbouw. Dus niet op bouw-

werken geen gebouw zijnde en evenmin op bestaande bouw of verbouw daarvan, waarop het wel als aanbeveling toepasbaar is. 

Artikel 6.52 en 6.53 gelden net als alle overige artikelen ook voor vergunningvrije gebouwen, nieuwbouw.

Considerans 
De volgende zaken verdienen expliciete aandacht van de vergunningaanvrager. 
 
Het toetsingskader heeft als doel om expliciet te maken op welke veilige wijze het gebouw waarvoor de vergunning 
wordt aangevraagd veilig kan worden onderhouden. Het dwingt ontwerpers van gebouwen om al bij het ontwerp na 
te denken over veilig onderhoud en in de constructie de benodigde voorzieningen op te nemen.  
 
Bij de werkmethoden zoals die worden genoemd in het bijgaande formulier is uitgegaan van de stand der techniek 
zoals deze is beschreven in diverse documenten. De stand der techniek is ontleend aan:
•	 	Het	Convenant	Arbeidsomstandigheden	Glazenwassersbranche	en	het	hierbij	opgestelde	‘Supplement	Document	

gevelonderhoud’  (convenant ingetrokken, maar is wel informatief)
•	 	Het	convenant	‘Gevelonderhoud’	en	de	hierbij	behorende	‘Beoordelingsrichtlijn’	
•	 	De	RI&E,	module	Glas-	en	gevelreiniging	uit	de	Arbocatalogus	Schoonmaak-	en	Glazenwassersbranche.
•	 	De	A-bladen	en	arbo-catalogi	van	gebouw	onderhoudsbranches

Actuele inlichtingen hierover is te vinden via www.veiligopdehoogte.nl en via de “Handleiding Veilig onderhoudbare 
gebouwen maken”, waarvan de meest actuele versie steeds via voornoemde website gratis is te downloaden.  
Achterin deze Handleiding is een matrix te vinden met “Technische en organisatorische randvoorwaarden inzet hulp-
middelen”, waarin per hulpmiddel is aangegeven met welke aspecten wel en niet rekening moet worden gehouden.

De genoemde werkmethoden (in volgorde van de arbeidshygiënische strategie) zijn een handreiking aan ontwerpers, 
projectontwikkelaars, architecten etc. om de nieuw te ontwerpen gebouwen te laten voldoen aan de arbeidsveilig-
heidseisen die aan het onderhoud ervan worden gesteld. Het staat vergunningaanvragers dus vrij om alternatieve 
technische oplossingen en werkmethoden te gebruiken mits deze werknemers tijdens onderhoudswerkzaamheden 
hetzelfde beschermingsniveau bieden. Het Bouwbesluit eist hiervoor geen aanvullende beoordeling door een  
onafhankelijke derde.
Daarbij zal de aanvrager van een vergunning door de keuze van de te gebruiken werkmethoden een toekomstig 
werkgever van onderhoudspersoneel in staat stellen altijd de arbeidshygiënische strategie te volgen (zie Arbeids-
omstandighedenbesluit (Arbobesluit)). In dat kader zijn bij een aantal werkmethoden kanttekeningen geplaatst! 
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Zo is de safesit expliciet gekwalificeerd als een werkmethode die alleen kan worden toegepast als andere, veiliger 
technieken aantoonbaar niet mogelijk zijn. 
De ladder is geen arbeidsplaats maar een arbeidsmiddel om ergens te komen. Werken op ladders is daarom in 
principe niet toegestaan. Naast de safesit wordt ook de wassteel niet als een geëigende methode beschouwd tenzij 
het niet anders kan. (Ladders, safesit en wassteelmethode zijn voor glazenwassers werkmethoden in de categorie 
“acceptabel mits”. Het zijn werkmethoden waarbij de risico’s van valgevaar en overmatige fysieke belasting gewogen 
zijn en vertaald zijn naar beperkingen in maximale glasomvang dan wel werkhoogte.) 
 
Ook ankerpunten op daken zijn in principe geen zelfstandige veiligheidsvoorziening. Ankerpunten kunnen een oplos-
sing bieden (in combinatie met andere arbeidsmiddelen) indien er geen permanente dakrandbeveiliging is. Deze 
werkmethoden zijn alleen dan toegestaan als het aantoonbaar technisch niet mogelijk is de werkzaamheden op een 
andere manier uit te voeren. De ladder, de ankerpunten en de wassteel zijn niet als werkmethoden volgens de stand 
der techniek opgenomen. 
 
Bij het ontwerp van het gebouw moet naast een veilige werkmethode voor onderhoud tevens worden gezorgd dat 
de werkplek veilig kan worden bereikt. In het algemeen wordt hieraan voldaan als de toegangsweg geen risico voor 
“valgevaar” (vallen van hoogte en/of struikelen, fysieke belasting) oplevert. Ook het risico voor “te water raken / 
verdrinking” dient te worden beoordeeld. 
In de artikeltekst is sprake van “gebouwgebonden voorzieningen”. Rolsteiger, hoogwerker, hefsteiger (of hefplateau) 
en steiger zijn op zich niet gebouwgebonden, maar komen alleen in aanmerking als hiervoor een bruikbare opstel-
plaats	aanwezig	is.	Een	opstelplaats	die	bij	gebruik	het	verkeer	onaanvaardbaar	belemmert	is	aan	te	merken	als	‘niet	
bruikbaar’.
Bij het ontwerp van een gebouw zal rekening moeten worden gehouden met de vervangbaarheid van geveldelen 
zoals zonweringen, grote ramen etc. Vervanging van geveldelen – zowel binnen als buiten – zal op een veilige en 
gezonde wijze moeten kunnen geschieden. Reparatie en vervanging van dergelijke elementen zijn op te vatten als 
incidenteel onderhoud, waarvoor redelijkerwijs andere eisen gelden dan voor periodiek onderhoud zoals het glazen 
wassen. In sommige situaties zal voor dat laatste mogelijk geen oplossing geboden kunnen worden, maar moet wel 
worden aangegeven op welke wijze veilig in incidenteel onderhoud kan worden voorzien.
Door de (verplichte) invulling van het vrije veld aan het begin van de checklist in samenhang met de tekeningen van 
het gebouw geeft de aanvrager aan hoe zijn analyse is van het veilig onderhoud van het gebouw (of de gebouwdelen1) 
rekening houdend met omgevingsfactoren zoals water, beplanting, verkeer, etc. Deze analyse moet uitmonden in een 
duidelijke conclusie (ja/nee) of met de gekozen oplossingen wordt voldaan aan de in art.6.52 gestelde functionele eis. 
Het	antwoord	‘nee’	is	overigens	een	weigeringsgrond.	De	aanvrager	is	gehouden	de	checklist	waarheidsgetrouw	in	te	
vullen. 
 
In het algemeen is, het naarmate de complexiteit en diversiteit van het gebouw toeneemt, meer en meer noodzakelijk om 
reeds in een vroeg stadium van het ontwerpproces in vooroverleg met het betreffende bestuursorgaan de beoogde 
voorzieningen voor veilig onderhoud te bespreken aan de hand van tekeningen en een concept van de ingevulde checklist.
Veel werkmethoden zijn op zich wel goed maar in bepaalde omstandigheden toch niet veilig genoeg. Daarom dienen 
de keuzen voor de beoogde werkmethoden nadrukkelijk te worden afgestemd op de specifieke gebouw- en  
omgevingsgebonden situatie.   
 
Het ingevulde formulier maakt deel uit dan de indieningsvereisten, behorend bij het door de aanvrager ondertekende 
(digitale) aanvraagformulier. De vergunningaanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de afgegeven 
verklaring met betrekking tot de aan te brengen gebouwgebonden voorzieningen ten behoeve van het veilig onder-
houden. 

Het formulier dient op het moment van aanvraag van de vergunning volledig ingevuld te zijn bijgevoegd. Het 
ontbreken of onvolledig ingevuld zijn van deze verklaring kan een grond zijn om de aanvraag buiten behandeling 
te stellen, tijdige aanvulling van de gegevens te vragen en – indien het bevoegd gezag van oordeel is dat onvol-
doende aannemelijk is gemaakt dat het gebouw veilig kan worden onderhouden – de vergunning te weigeren. 
 

1   De analyse kan bij grote complexiteit en/of diversiteit van het gebouw aanleiding zijn om per gebouwdeel een afzonderlijke checklist in 
te vullen en in te dienen.
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Begripsbepalingen 

Het formulier bevat een aantal bouwkundige en installatietechnische termen, die niet voorkomen in het Bouwbesluit 
2012. Voor het correct hanteren van dit toetsingskader en invullen van het formulier worden enkele termen hierna 
voorzien van een begripsbepaling. Het is geen uitputtende lijst. 

Nr. Term Begripsbepaling

0 Onderhoud In	het	kader	van	dit	Toetsingskader	en	de	Checklist	wordt	hieronder	zowel	het	
(periodiek) reinigen van gebouwdelen verstaan als het (incidenteel) uitvoeren 
van reparaties of vervanging.

  1 Atrium Binnenruimte in een gebouw doorgaand over meer dan een bouwlaag 
(verdieping), aan meerdere zijden omsloten door andere ruimten en eventueel 
(een deel van) een buitengevel, afgedekt met een dak, doorgaans geheel of 
gedeeltelijk bestaand uit glas.

  2 Binnenkant gebouw Hier worden de verschillende onderdelen bedoeld waar naar gekeken moet 
worden, te weten: atrium, glazen liftschacht, trappenhuizen.

  3 Glazen liftschacht Bouwkundige bekleding van de constructie, waarbinnen een liftkooi beweegt, 
gemaakt van glas of een vergelijkbaar (semi-)transparant materiaal. 

  4 Trappenhuis Ruimte waarin een trap ligt

  5 Buitenkant gevel De buitenkant van de gevel is het raakvlak van deze scheidingsconstructie en de 
buitenruimte rond het gebouw.

  6 Glazen dak Vlak of hellend dak dat overwegend bestaat uit glas of daarmee vergelijkbaar 
(semi-)transparant materiaal, met inbegrip van in dat dak aanwezige 
dakdoorbrekingen als ventilatiepijpen, ont- en beluchtingskanalen, 
rookgasafvoeren, vlucht- en ventilatieluiken, etc.

  7 Hellend dak2 Scheidingsconstructie aan de bovenkant van een gebouw tussen de 
binnenruimte van een gebouw en de omringende buitenruimte,  onder een hoek 
van meer dan 15° ten opzichte van het horizontale vlak met inbegrip van de 
onder 6 genoemde dakdoorbrekingen.

  8 Plat dak Scheidingsconstructie aan de bovenkant van een gebouw tussen de 
binnenruimte van een gebouw en de omringende buitenruimte, onder een hoek 
van ten hoogste 15° ten opzichte van het horizontale vlak met inbegrip van de 
onder 6 genoemde dakdoorbrekingen.

  9 Permanent werkbordes Uitkragend deel van een vloer of een zelfstandig vloerniveau (al dan niet 
uitgevoerd als roostervloer o.d.) en voorzien van randbeveiliging.

10 (Verrijdbare) hangbrug Tijdelijk werkplatform (dat kan worden opgebouwd uit losse modules) dat door 
middel van kabels opgehangen aan dakbalken (jukken) of dakwagen(s), al dan 
niet verrijdbaar langs rails of andere geleiding.

11 Gondelinstallatie / 
gevelonderhoudsinstallatie

Permanent werkplatform ten behoeve van personen, hangend aan kabels en 
verrijdbaar langs rails of andere geleiding.

12 Robotinstallatie Volautomatische / bestuurbare reinigingsmachine, waarmee vlakke geveldelen 
kunnen worden gereinigd.

13 Hoogwerker Mobiele werkplek waarmee het mogelijk is om op hoogte te werken.3

14 Rolsteiger Verrijdbare demontabele stelling 3

15 Safesit Verbeterde bootsmanstoel (afdaalapparaat) met één verankeringpunt en één 
hangkabel en één vangkabel.

16 Ophangpunten voor werkplatforms Constructie	op	dakniveau,	bedoeld	voor	de	ophanging	van	een	werkplatform.

17a Permanente hangladder Op gebouwmaat gemaakte en verrijdbare hangladder voor één persoon voorzien 
van opklapbare werkplateaus, die aan de boven- en/of onderzijde betreden 
wordt.

17b Mastinstallatie Op gebouwmaat gemaakte en verrijdbare mast, waarlangs een éénpersoons 
werkbak op en neer bewogen kan worden. Wordt aan de boven en/of onderzijde 
betreden.

18 Hefsteiger Tijdelijk werkplatform dat verticaal bewogen wordt langs een of meer masten.3

19 Glazenwasbalkon Permanent en vast aan gebouw aangebracht loopbordes voor het onderhouden 
van de gevel(s).

20 Permanente trap / ladderconstructie 
(in combinatie met integraal 
valbeveiligingssysteem)

Toegangsweg in combinatie met integraal valbeveiligingssysteem. 
(NB.: De ladder is geen arbeidsplaats maar een arbeidsmiddel om ergens te 
komen!)
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21 Verrijdbare brug/hellingbaan Verrijdbaar werkplatform dat vooral horizontaal of onder een hellingshoek 
verplaatsbaar is via een rail of andere geleiding.

22 Vaste dakrand / bordes Vast hekwerk of balustrade / bordes.

23 Tijdelijke dakrandbeveiliging Demontabele valbeveiliging (hekwerk).

24 Permanente aanhaakvoorziening 
voor nok en dak

Vast direct zichtbaar gebouwgebonden ankerpunt met mogelijkheid tot 
aanbrengen van lijnen, ladders of hekken

25 Demontabele gootbeveiliging Tijdelijk hekwerk op het dakvlak gekoppeld aan daarvoor bestemde ankerpunten 
of via gootconstructie afsteunend op de gevel

26 Steiger Stalen constructie, opgebouwd uit pijpen, koppelingen of systeemonderdelen 
aan de hand van tekeningen en berekeningen.3

27 Permanente dakrandbeveiliging Vaste valbeveiliging; bouwkundige borstwering, hekwerk of balustrade

28 Rails met aanklikmechanisme Ankerpunten in combinatie met een lijnsysteem ten behoeve van individuele 
valbeveiliging.

2345

6

2  Voor de grenswaarde tussen hellend en plat dak worden verschillende waarden gehanteerd. In dit Toetsingskader hanteren 
we de grenswaarde 15°, die vooral relevant is vanuit een oogpunt van veilig werken. Steilere hellingen dan 15° vragen andere 
voorzieningen.

3 Deze voorziening vergt een bruikbare gebouwgebonden opstelplaats (zie considerans).
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