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1. Inleiding 

1.1. Opdrachtverlening 

 

Op 10 november 2014 heeft MILON bv te Schijndel schriftelijk opdracht gekregen van de 

heer J.H. Stadhouders, namens Stg. Arboretum & Natuurbeleving Geffen te Geffen, voor het 

uitvoeren van een deklaagonderzoek ter plaatse van voormalige stortplaats Kerkesteeg te 

Geffen. De stortplaats is bij de provincie Noord-Brabant bekend met locatiecode 

NB1850001. 

1.2. Aanleiding en doel 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het deklaagonderzoek wordt gevormd door de voorge-

nomen herinrichting van de locatie. Het doel van het deklaagonderzoek is het verkrijgen 

van inzicht in de actuele milieuhygiënische kwaliteit en dikte van de deklaag. 

1.3 Betrouwbaarheid 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygië-

nisch bodemonderzoek”, versie 3.3, d.d. 12-12-2013. MILON bv is gecertificeerd volgens dit 

procescertificaat. 

 

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de onderzoekslo-

catie en financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever. 

 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-

stelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een bodemonderzoek 

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

worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat er op de locatie een 

verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. MILON bv acht zich 

niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade. 
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2. Vooronderzoek 

2.1. Algemeen 

 

Voor de uitvoering van het vooronderzoek is gebruik gemaakt van de NEN 5725 (strategie 

voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). Ten behoeve 

van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Informatie opdrachtgever en eigenaar; 

 Gemeentelijke informatie inzake bodemonderzoeken, ophooglagen, verleende vergunnin-

gen, (voormalige) brandstoftanks en andere mogelijke relevante informatie; 

 Bodemloket (www.bodemloket.nl); 

 Historisch topografisch kaartmateriaal (www.watwaswaar.nl); 

 Actuele luchtfoto’s (Google Earth en Bing Maps); 

 Provinciale milieuverordening; 

 Grondwaterkaart van Nederland; 

 Kadaster; 

 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). 

 

Daarnaast is tijdens de veldwerkzaamheden een terreininspectie uitgevoerd. In de hierna 

volgende paragrafen worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. 

2.2. Huidig bodemgebruik 

 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Kerkesteeg, ten zuiden van de kern van Geffen.  

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Geffen, sectie D met nummer 517. De kadas-

trale oppervlakte van het perceel bedraagt 9.768 m2. De locatie is geheel onverhard, onbe-

bouwd en in gebruik als (motor)crossterrein. Door dit gebruik is de deklaag van de stort-

plaats heuvelachtig. Het maaiveld van de voormalige stortplaats ligt ongeveer 0,5 tot 2,0 

meter hoger dan de omgeving. De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergege-

ven op de topografische overzichtskaart in bijlage 1 en de luchtfoto in figuur 1. 

Figuur 1: Ligging onderzoekslocatie (bron: Google Maps). 

 

http://www.watwaswaar.nl/
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De noord- en zuidzijde van de onderzoekslocatie grenst aan bomen en struiken. De directe 

omgeving van de onderzoekslocatie bestaat uit landbouwgebied (hoofdzakelijk grasland). 

Tevens zijn er verschillende zandpaden aanwezig. Hieronder enkele foto's van de onder-

zoekslocatie.  

 

 

2.3. Voormalig bodemgebruik 

 

Volgens historisch topografisch kaartmateriaal was de onderzoekslocatie en directe omge-

ving omstreeks 1928 en 1943 in gebruik als landbouwgrond (grasland). Vanaf 1951 t/m 

1973 heeft de locatie dienst gedaan als stortplaats van huishuidelijk en bouw- en sloopaf-

val. Na afloop van de stortactiviteiten is de stortplaats afgedekt met een laag grond en in 

gebruik genomen als (motor)crossbaan.  

2.4. Toekomstig bodemgebruik 

 

De opdrachtgever is voornemens de locatie opnieuw in te richten (parkachtige omgeving 

met voetpaden, terrassen en een jeu de boules baan).   
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2.5. Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De directe omgeving van de onderzoekslocatie heeft een hoogteligging van 5,5 m+NAP  

De gegevens van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit 

de TNO-grondwaterkaart. De regionale bodemopbouw is globaal als volgt: 

 

Deklaag (0 - 2 meter beneden maaiveld) 

Vanaf het maaiveld tot circa 2 m-mv is een deklaag aanwezig van matig fijn zand, behoren-

de tot de Nuenen Groep. 

 

Eerste watervoerend pakket (2 - 52 meter beneden maaiveld) 

Onder deze deklaag bevindt zich het eerste watervoerend pakket dat circa 50 meter dik is 

en bestaat voornamelijk uit matig grof tot matig fijn zand (formatie van Kreftenheye, Sterk-

sel). 

 

Stromingsrichting grondwater en onttrekkingen 

De stromingsrichting van het freatische grondwater is overwegend noordwestelijk gericht. 

Naar opgave van de provincie Noord-Brabant ligt het onderzoeksgebied niet in een grond-

waterbeschermingsgebied. Op de onderzoekslocatie wordt voor zover bekend geen grond-

water onttrokken. Het aanwezig zijn van ongeregistreerde onttrekkingen in de directe om-

geving is niet bekend en wordt derhalve niet uitgesloten.  

2.6. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

 

Ter plaatse van de voormalige stortplaats Kerkesteeg zijn in het verleden diverse onderzoe-

ken uitgevoerd. Hieronder zijn de rapporten weergegeven: 

1. Verkennend onderzoek voormalige stortplaats (VOS) Kerkesteeg te Geffen uitgevoerd door 

Iwaco bv te Boxtel (rapport met nummer 30.8460, d.d. september 1988); 

2. Actualiserend risico onderzoek (AROS) voormalige stortplaats Kerkesteeg te Geffen (code 

185/001) uitgevoerd door Streekgewest Brabant-Noordoost, Afdeling milieu (rapport met 

nummer 0101B95\185001.RP2, d.d. 10 april 1998); 

3. Rapportage NAVOS-onderzoek Kerkesteeg te Geffen uitgevoerd door Chemielinco BV (rap-

port zonder kenmerk, d.d. 03 februari 1999); 

4. Eindrapportage NAVOS-onderzoek Kerkesteeg (NB1850001), Geffen uitgevoerd door de 

provincie Noord-Brabant (d.d. 25 september 2007). 

 

Op basis van de rapporten wordt het volgende geconcludeerd. 

 

Deklaag 

De gemiddelde dikte van de deklaag bedraagt 0,63 meter. De minimale dikte bedraagt 0,2 

meter en de helft van de stortlocatie heeft een deklaagdikte van minder dan 0,5 meter. 

Analytisch zijn in de deklaag plaatselijk matige verontreinigingen aangetroffen met cadmi-

um en lichte verontreinigingen met PAK.  

 

Grondwaterkwaliteit 

De lokale stromingsrichting van het ondiepe grondwater varieert van noordelijk tot westelijk 

en komt daarmee globaal overeen met de regionale grondwaterstroming die noordwestelijk 

is gericht. Er is sprake van infiltratie. In grondwater bovenstrooms van de stort (peilbuis 

A01) is een sterke verontreiniging met nikkel, een matige verontreiniging met koper en lich-

te verontreinigingen met cadmium, chroom en zink aangetoond. In het benedenstroomse 

grondwater (B-peilbuizen) direct nabij de stortlocatie, zijn lichte verontreinigingen aange-
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troffen met cadmium, chroom, koper en nikkel. De parameter fenolindex is verhoogd aan-

getoond. Aangezien de aangetoonde sterke tot matige verontreinigingen bovenstrooms niet 

worden aangetroffen, is er waarschijnlijk geen relatie tussen deze grondwaterkwaliteit en de 

stortplaats. Mogelijk betreffen de aangetoonde verhoogde gehalten met nikkel en zink in het 

grondwater regionaal verhoogde waarden. Volgens de grondwaterkwaliteitskaarten die door 

de provincie zijn opgesteld, in het kader van het project vaststelling bodemkwaliteit van het 

brabantse buitengebied, komen in dit gebied verhoogde achtergrondwaarden met nikkel en 

zink voor. 

 

Oppervlaktewater 

Op en nabij de voormalige stortlocatie is geen oppervlaktewater aanwezig. Derhalve is er 

geen oppervlaktewateronderzoek uitgevoerd. 

 

Risico's 

Door de Provincie Noord-Brabant is op basis van de onderzoeksresultaten en het huidige 

gebruik een risico-evaluatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er voor de locatie humane en eco-

logische risico’s aanwezig kunnen zijn ten gevolge van een te dunne afdeklaag (op circa de 

helft van de stortlocatie). Er worden geen verspreidingsrisico's verwacht.  

2.7. Financieel/juridisch 

 

Naast het voormalige gebruik als stortplaats hebben op het perceel, voor zover bekend, 

geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem/deklaag verontreinigd is geraakt. 

2.8. Conclusie 

 

De onderzoekslocatie heeft vanaf 1951 t/m 1973 dienst gedaan als stortplaats van huishui-

delijk en bouw- en sloopafval. Na afloop van de stortactiviteiten is de stortplaats afgedekt 

met een laag grond en in gebruik genomen als (motor)crossbaan. Op basis van een eerder 

uitgevoerd onderzoek blijkt dat de dikte van de deklaag varieert van 0,2 tot 1,2 meter en 

analytisch is verontreinigd met cadmium (matig) en PAK (licht). Benedenstrooms van de 

stortplaats zijn in het grondwater lichte verontreinigingen aangetroffen met cadmium, 

chroom, koper en nikkel. Daarnaast is fenolindex verhoogd aangetoond ten opzichte van de 

detectielimiet. Op basis van een uitgevoerde risico-beoordeling wordt niet uitgesloten dat 

humane en ecologische risico’s aanwezig zijn ten gevolge van een te dunne afdeklaag (op 

circa de helft van de stortlocatie). 

 

De opdrachtgever is voornemens de locatie opnieuw in te richten en in gebruik te nemen als 

park (functie: natuur met recreatie). In het kader van de realisatie van deze nieuwe functie 

en de aanvraag van een ontheffing (opstellen hergebruiksplan) in het kader van de Provin-

ciale Milieuverordening (PMV) dient:  

1. inzicht verkregen te worden in de huidige kwaliteit en dikte van de deklaag; 

2. bepaald te worden of in de verdikte delen van de deklaag stortmateriaal aanwezig is;  

3. inzicht verkregen te worden in de grondbalans (deklaag). 
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3. Uitvoering bodemonderzoek 

3.1. Onderzoeksstrategie 

 

Het deklaagonderzoek wordt uitgevoerd op basis van de opzet uit het NAVOS-onderzoek en 

de NEN 5740. Per hectare dienen minimaal 20 boringen geplaatst (tot op het stortlichaam) 

te worden en dienen minimaal 3 grondmengmonsters geanalyseerd te worden op het stan-

daardpakket aangevuld met arseen en chroom. Op basis van zintuiglijke waarnemingen in 

het veld kan het noodzakelijk zijn om extra boringen en/of analyses uit te voeren. In onder-

havig onderzoek is uitgegaan van het plaatsen van 25 handboringen en het analyseren van 

5 grondmengmonsters. Voor het vaststellen van de grondbalans en de huidige hoogte van 

het deklaag wordt de stortplaats middels GPS ingemeten.  

3.2. Veldwerkzaamheden en zintuiglijke waarnemingen 

 

Op 20 november 2014 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer R.C.J. (Rein-

oud) de Jong, erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv (zie bijlage 6). 

De GPS metingen zijn uitgevoerd door de heer T.H.J. (Thomas) van Engelen, eveneens me-

dewerker van MILON bv. Tijdens het veldwerk is eerst een inspectie van het terrein uitge-

voerd. Hierbij is plaatselijk op het maaiveld zwerfafval waargenomen, waaronder enkele 

zakken met asbestverdacht plaatmateriaal (zie foto's).  

 

Voor het overige zijn er geen bijzonderheden opgemerkt die op een mogelijke bodemver-

ontreiniging duiden. Vervolgens zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 het plaatsen van 1 handboring tot een diepte van 0,4 m-mv (boring 10) 

 het plaatsen van 2 handboringen tot een diepte van 0,5 m-mv (boring 8 en 19); 

 het plaatsen van 2 handboringen tot een diepte van 0,8 m-mv (boring 12 en 25); 

 het plaatsen van 3 handboringen tot een diepte van 0,9 m-mv (boring 1, 7 en 13); 

 het plaatsen van 3 handboringen tot een diepte van 1,5 m-mv (boring 5, 11 en 17); 

 het plaatsen van 1 handboring tot een diepte van 1,6 m-mv (boring 20); 

 het plaatsen van 1 handboring tot een diepte van 1,8 m-mv (boring 6); 

 het plaatsen van 6 handboringen tot een diepte van 1,9 m-mv (boring 9, 15, 16, 21, 22 

en 23); 

 het plaatsen van 2 handboringen tot een diepte van 2,0 m-mv (boring 18 en 24); 

 het plaatsen van 2 handboringen tot een diepte van 2,1 m-mv (boring 4 en 14); 

 het plaatsen van 2 handboringen tot een diepte van 2,4 m-mv (boring 2 en 3); 
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 het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter 

of gelijkwaardige laag; 

 het inmeten van de boorpunten en het maaiveld van de deklaag en omgeving middels 

GPS (circa 1200 punten). 

 

De deklaag bestaat overwegend uit zwak humeus, zwak siltig, matig fijn zand. Plaatselijk is 

de deklaag zwak grindhoudend. Bij alle boringen is aan de onderzijde van de boring het 

stortlichaam aangetroffen. In de verdikte delen van de deklaag is geen stortmateriaal aan-

getroffen. De dikte van de deklaag varieert van 0,4 tot 2,4 meter. Zintuiglijk zijn bij diverse 

boringen in de deklaag bijmengingen (sporen of zwak) aangetroffen met puin, bakstenen, 

plastic, wortels, hout en/of glas. Voor het overige zijn er geen bijmengingen waargenomen 

of waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Specifiek 

wordt vermeld dat er in de bodem geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen.  

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt 

verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. De ligging van de boorpunten is weerge-

geven op de situatietekening in bijlage 2. 

 

Voor het vaststellen van de grondbalans is het huidige maaiveld van de stortplaats en de 

boorpunten ingemeten met behulp van een Global Positioning System (GPS). De afwijking 

van het apparaat bedraagt maximaal 2 centimeter. Door de meetpunten met elkaar te ver-

binden ontstaat een driedimensionaal beeld van de stortplaats (zie onderstaand figuur) en 

kan het volume van de deklaag worden berekend (zie hoofdstuk 5).  

 

 
Het maaiveld van de directe omgeving varieert van 5,2 tot 5,9 m+NAP. De deklaag van de 

stortplaats heeft een hoogte die varieert van 6,5 tot 9,9 m+NAP. De bovenzijde van het 

stortlichaam wordt ter plaatse van de 25 boorpunten aangetroffen op een hoogte die vari-

eert van 6,0 tot 6,8 m+NAP (gemiddeld 6,4 m+NAP). Op basis van de uitgevoerde meting 

heeft de voormalige stortplaats een oppervlakte van 11.057 m2.  

3.3. Laboratoriumwerkzaamheden 

 

De grondmonsters zijn ter analyse aangeboden aan Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 

Eurofins Analytico B.V. is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd ISO/IEC 

17025 en erkend door het Ministerie van IenM voor de 'Analyse milieuhygiënisch bodemon-

derzoek' (AS3000) en voor de 'Analyse van bouwstoffen' (AP04). Van de in het veld genomen 

en separaat verpakte grondmonsters zijn in het laboratorium 5 mengmonsters samengesteld. 
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In tabel 1 zijn per mengmonster de individuele grondmonsters en de zintuiglijke waarnemin-

gen weergegeven. 

 

Tabel 1: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen. 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m-mv) 

Deelmonsters Opmerkingen / veldwaarnemingen 

mm1 0,00 - 0,50 07 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 

17 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 
 

resten wortels, resten puin, sporen puin, 
sporen baksteen, resten baksteen 

mm2 0,00 - 0,50 02 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,40) 
15 (0,00 - 0,50) 

19 (0,00 - 0,50) 
21 (0,00 - 0,50) 
23 (0,00 - 0,50) 
 

resten wortels  

mm3 0,50 - 1,50 03 (0,50 - 1,00) 
07 (0,50 - 0,90) 
09 (1,00 - 1,50) 
11 (1,00 - 1,50) 

13 (0,50 - 0,90) 
15 (1,00 - 1,20) 
17 (0,50 - 1,00) 
23 (1,00 - 1,50) 

resten wortels, sporen puin, resten puin, 
sporen baksteen, resten baksteen 

mm4 1,50 - 2,40 03 (2,00 - 2,40) 
09 (1,50 - 1,90) 
14 (1,50 - 2,00) 
15 (1,70 - 1,90) 

16 (1,50 - 1,90) 
18 (1,80 - 2,00) 
21 (1,50 - 1,90) 
23 (1,50 - 1,90) 

resten wortels, sporen puin, resten puin, 
resten plastic, resten glas, resten hout, 
sporen baksteen 

mm5 0,50 - 1,50 02 (1,00 - 1,50) 
04 (0,50 - 1,00) 
05 (0,50 - 1,00) 
06 (1,00 - 1,50) 

20 (1,00 - 1,50) 
22 (0,50 - 1,00) 
24 (0,50 - 1,00) 
 

resten wortels, resten hout 

- : geen bijzonderheden waargenomen. 

sporen/resten: <1% antropogene bijmenging 
zwak: 1%-5% antropogene bijmenging 

matig: 5%-15% antropogene bijmenging 

sterk: 15%-50% antropogene bijmenging 

 

De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op een standaardpakket voor grond (bestaande 

uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK, PCB, minera-

le olie, lutum en organische stof) aangevuld met arseen en chroom. Het analysecertificaat is  

opgenomen in bijlage 5.  
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4. Interpretatie en toetsing 

4.1. Wijze van beoordeling en toetsing 

 

De analyseresultaten van de grondmengmonsters zijn getoetst aan de Wet bodembescher-

ming en het Besluit bodemkwaliteit.  

 

Wet bodembescherming (Wbb) 

Ter bepaling of binnen de onderzoekslocatie sprake is van een verontreiniging waarbij de 

bodem zodanig is of dreigt te worden verontreinigd, dat de functionele eigenschappen die 

de bodem voor mens, plant of dier heeft, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd wor-

den de analyseresultaten getoetst aan de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. In dit 

beleidstuk wordt onderscheid gemaakt in onderstaande toetsingsniveaus: 

 het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit waar-

bij geen noemenswaardige risico’s bestaan voor het ecosysteem en er geen sprake is van 

belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld 

door de achtergrondwaarde (Aw); 

 het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende vermin-

dering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en 

plant. Getalsmatig wordt dit ingevuld door de interventiewaarde (I). 

 

De interpretatie en toetsing heeft plaatsgevonden middels de Bodem Toets en Validatieservi-

ce (BoToVa-service) van Rijkswaterstaat. De BoToVa is het instrument dat de toetsingsregels 

uit de bodemwetgeving vanuit het Rijk op digitale wijze toegankelijk maakt voor applicaties 

van gebruikers die de toetsing aan bodemnormen uitvoeren. MILON bv voert de toetsing uit 

middels de applicatie Terra Index welke wordt beheerd door I.T. Works te Delft. De analyse-

resultaten zijn getoetst aan testcode T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb).  

Voordat de meetwaarden kunnen worden getoetst aan de achtergrond- en interventiewaar-

den dienen deze op basis van het lutum- en/of organischestofgehalte van de bodem gecorri-

geerd te worden naar gestandaardiseerde waarden (GSSD). Daarnaast wordt een indexwaar-

de berekend die de mate van verontreiniging aangeeft. De index wordt berekend als: Index = 

(GSSD - AW) / (I - AW). In tabel 3 is weergeven wat deze indexwaarde betekend en hoe 

overschrijdingen worden weergeven in de toetsingstabellen. 

 

Tabel 2: Toetsingsniveaus en weergave in tabellen 

index- 
waarde 

betekenis concentratie-
niveau 

weergave in 
tabellen 

<0 

Niet verontreinigd (schoon). 
Het concentratieniveau van de parameter geeft aan dat sprake is 
van een goede bodemkwaliteit. Voor de parameter geldt dat geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronen   

<AW-waarde  - 

>0 <0,5 

Licht verontreinigd. 
Het concentratieniveau van de parameter is hoger dan de achter-
grond- of streefwaarde. Ondanks de lichte verhoging kan voor de 
parameter uitgegaan worden van verwaarloosbare risico's.   >AW-waarde 

en  
<I-waarde 

>AW en < T  

>0,5 <1,0 

Matig verontreinigd. 
Het concentratieniveau van de parameter is dermate verhoogd 
dat het vermoeden bestaat dat er een ernstige bodemverontreini-
ging aanwezig is. Nader onderzoek is wenselijk/noodzakelijk. 

>T en < I 

>1,0 

Ernstig verontreinigd. 
Voor de parameter is sprake van een ernstige vermindering of 
dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor mens, plant of dier.  

>I-waarde >I 
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Opgemerkt wordt dat de normen voor barium in grond zijn ingetrokken. Gebleken is dat de 

interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voor-

komt. Indien er sprake is van verhoogde barium gehalten ten opzichte van de natuurlijke 

achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag 

worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 

mg/kg ds. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de in-

terventiewaarden voor de meeste andere metalen  

 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Bij toepassen van grond gelden de regels zoals beschreven in het Besluit bodemkwaliteit. 

Voor het toepassen van grond op landbodem gelden 4 bodemkwaliteitsklassen:  

1) Altijd toepasbaar (schone grond); 

2) Klasse Wonen; 

3) Klasse Industrie; 

4) Niet toepasbaar. 

 

Ter indicatie van de kwaliteit van de te ontgraven of te egaliseren grond worden de analyse-

resultaten geïnterpreteerd aan het generieke stelsel van het Besluit en de Regeling bodem-

kwaliteit. Hiervoor zijn de analyseresultaten getoetst aan de normwaarden uit bijlage B in de 

Regeling, zoals omschreven in hoofdstuk 4 van de Regeling (generiek toetsingskader). Op-

gemerkt wordt dat het resultaat van de toetsing binnen dit veldonderzoek indicatief is. De 

interpretatie en toetsing heeft eveneens plaatsgevonden middels de Bodem Toets en Valida-

tieservice (BoToVa-service) van Rijkswaterstaat. De analyseresultaten zijn getoetst aan test-

code T1 (Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem).  

Voordat de meetwaarden kunnen worden getoetst aan de achtergrond- en interventiewaar-

den dienen deze op basis van het lutum- en/of organischestofgehalte van de bodem gecorri-

geerd te worden naar gestandaardiseerde waarden (GSSD). 

4.2. Toetsing van de analyseresultaten 

 

De toetsing van de analyseresultaten voor de grond is weergegeven in bijlage 4. Een sa-

menvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 3. In deze tabel zijn uitsluitend de ver-

hoogde parameters en de conclusie waargegeven.  

 



 

 

 

Pagina 13 van 18 

Tabel 3: Toetsing van de analyseresultaten Wbb en Bbk. 

Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m-mv) 

Deelmonsters Verhoogde 
parameter(s) 

Conclusie 

Wbb Bbk (indicatief) 

mm1 0,00 - 0,50 

07 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 

PAK 
> AW en <= T 

(licht verontreinigd) 
Altijd toepasbaar 

mm2 0,00 - 0,50 

02 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,40) 
15 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
21 (0,00 - 0,50) 

23 (0,00 - 0,50) 

PAK 
> AW en <= T 

(licht verontreinigd) 
Altijd toepasbaar 

mm3 0,50 - 1,50 

03 (0,50 - 1,00) 
07 (0,50 - 0,90) 
09 (1,00 - 1,50) 
11 (1,00 - 1,50) 
13 (0,50 - 0,90) 
15 (1,00 - 1,20) 
17 (0,50 - 1,00) 
23 (1,00 - 1,50) 

PAK 
> AW en <= T 

(licht verontreinigd) 
Klasse wonen 

mm4 1,50 - 2,40 

03 (2,00 - 2,40) 
09 (1,50 - 1,90) 
14 (1,50 - 2,00) 
15 (1,70 - 1,90) 
16 (1,50 - 1,90) 
18 (1,80 - 2,00) 
21 (1,50 - 1,90) 
23 (1,50 - 1,90) 

minerale olie, 
koper, zink, lood, 

PCB, PAK 

> AW en <= T 
(licht verontreinigd) 

klasse industrie 

mm5 0,50 - 1,50 

02 (1,00 - 1,50) 
04 (0,50 - 1,00) 
05 (0,50 - 1,00) 
06 (1,00 - 1,50) 
20 (1,00 - 1,50) 

22 (0,50 - 1,00) 
24 (0,50 - 1,00) 

PCB, PAK 
> AW en <= T 

(licht verontreinigd) 
klasse wonen 

-: geen gehalte hoger dan de betreffende toetsingswaarde; 

>AW en <= T: de concentratie is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd); 

>T en <= I: de concentratie is hoger dan de tussenwaarde en lager dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd); 
>I: de concentratie is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd). 
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5. Bespreking van de resultaten 

5.1. Deklaag 

 

Tijdens de inspectie van het terrein is plaatselijk op het maaiveld zwerfafval waargenomen, 

waaronder enkele zakken met asbestverdacht plaatmateriaal. De dikte van de deklaag vari-

eert van 0,4 tot 2,4 meter. In de verdikte delen van de deklaag is geen stortmateriaal aan-

getroffen. Zintuiglijk zijn bij diverse boringen in de deklaag bijmengingen (sporen of zwak) 

aangetroffen met puin, bakstenen, plastic, wortels, hout en/of glas. Voor het overige zijn er 

geen bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op een 

bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat er in de deklaag geen asbestverdacht 

materiaal is aangetroffen.  

 

Analytisch zijn in de bovenste 0,5 meter van de deklaag licht verhoogde concentraties PAK 

aangetroffen. Bij afvoer en het elders toepassen van deze grondlaag zal deze waarschijnlijk 

voldoen aan de categorie vrij toepasbaar (schone grond). In de grondlaag van 0,5 tot 1,5 

m-mv zijn analytisch licht verhoogde concentraties PAK en PCB aangetroffen. Deze grond-

laag zal deze waarschijnlijk voldoen aan klasse wonen. In de grondlaag van 1,5 tot 2,4 m-

mv zijn analytisch licht verhoogde concentraties minerale olie, koper, zink, lood, PCB en 

PAK aangetroffen. Bij afvoer en hergebruik van deze grondlaag zal deze waarschijnlijk vol-

doen aan klasse industrie. 

 

Oorzaak van de verhoogde concentraties minerale olie, koper, zink, lood, PCB en PAK is niet 

bekend. Vaak worden dergelijke parameters in verhoogde concentraties aangetroffen in 

grond die vermengd is met puinresten. Daar kan in onderhavig onderzoek ook sprake van 

zijn, maar geldt niet voor alle onderzochte mengmonsters. Ook in grondmengmonsters 

waarin zintuiglijk geen verontreinigingen of bijmengingen zijn aangetroffen, komen licht 

verhoogde concentraties PAK en PCB voor. De eerder aangetroffen matig verhoogde con-

centratie cadmium (uit het VOS-onderzoek uit 1988) is niet meer aangetroffen. Mogelijk 

werd deze overschrijding veroorzaakt door het opmengen van meerdere grondmonsters in 

een mengmonster of was sprake van een meetfout. De huidige meetmethode en met name 

de voorbehandeling van het mengmonster (conform AS3000) is veel nauwkeuriger dan tij-

dens de uitvoering van het VOS-onderzoek in 1988. Opgemerkt wordt dat de aangetroffen 

concentraties gering zijn en geen en geen aanleiding geven tot vervolgonderzoek. 

 

De dikte van de deklaag varieert in de huidige situatie tussen 0,4 en 2,4 meter. In de ver-

dikte delen van de deklaag is geen stortmateriaal aangetroffen. Ten opzichte van het eerder 

uitgevoerde VOS-onderzoek (uit 1998) is de dikte van de deklaag toegenomen. In het voor-

gaande onderzoek varieerde de dikte van 0,2 tot 1,2 meter. Of tussentijds grond is aange-

voerd is niet bekend.  

5.2. Grondbalans 

 

Middels GPS is vastgesteld dat het maaiveld in de omgeving van de voormalige stortplaats 

een hoogte heeft die varieert van 5,2 tot 5,9 m+NAP. De deklaag van de stortplaats heeft 

een hoogte die varieert van 6,5 tot 9,9 m+NAP. De bovenzijde van het stortlichaam wordt 

aangetroffen op een hoogte die varieert van 6,0 tot 6,8 m+NAP (gemiddeld 6,4 m+NAP). 

De bovenzijde van het stortlichaam ligt dus hoger dan het omliggende maaiveld. Op basis 

van de uitgevoerde meting heeft de voormalige stortplaats een oppervlakte van 11.057 m2. 

Dit oppervlakte is groter dan het oppervlakte van het kadastrale perceel. Waarschijnlijk zijn 

de voormalige wegen ook onderdeel van de voormalige stortplaats. 
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Uitgaande van gemiddelde hoogte van het stortlichaam (bovenzijde) van 6,4 m+NAP is de 

omvang van de huidige deklaag berekend op 12.400 m3. Voor het creëren van een deklaag 

met een dikte van minimaal 1,0 meter wordt verwacht dat er dus voldoende grondmateriaal 

aanwezig is. Op de situatietekening in bijlage 2 zijn dwarsdoorsneden weergegeven van de 

opbouw van de deklaag op basis van de GPS-meetgegevens.  

 



 

 

 

Pagina 16 van 18 

6. Samenvatting en conclusies 

 

Door MILON bv te Schijndel is in opdracht van de heer J.H. Stadhouders, namens Stg. Arbo-

retum & Natuurbeleving Geffen in november en december 2014 een deklaagonderzoek uit-

gevoerd. De onderzoekslocatie is gelegen aan de voormalige stortplaats Kerkesteeg te Gef-

fen. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de aankoop, herontwikkelingen en de 

bouwplannen van de locatie, met als leidraad het onderzoeksprotocol NEN 5740. Hieronder 

zijn de onderzoeksresultaten samengevat. 

 

Vooronderzoek 

De onderzoekslocatie heeft vanaf 1951 t/m 1973 dienst gedaan als stortplaats van huishui-

delijk en bouw- en sloopafval. Na afloop van de stortactiviteiten is de stortplaats afgedekt 

met een laag grond en in gebruik genomen als (motor)crossbaan. Op basis van een eerder 

uitgevoerd onderzoek blijkt dat de dikte van de deklaag varieert van 0,2 tot 1,2 meter en 

analytisch is verontreinigd met cadmium (matig) en PAK (licht). Benedenstrooms van de 

stortplaats zijn in het grondwater lichte verontreinigingen aangetroffen met cadmium, 

chroom, koper en nikkel. Daarnaast is fenolindex verhoogd aangetoond ten opzichte van de 

detectielimiet. Op basis van een uitgevoerde risico-beoordeling wordt niet uitgesloten dat 

humane en ecologische risico’s aanwezig zijn ten gevolge van een te dunne afdeklaag (op 

circa de helft van de stortlocatie). De opdrachtgever is voornemens de locatie opnieuw in te 

richten en in gebruik te nemen als park (functie: natuur met recreatie). In verband met de 

realisatie van deze nieuwe functie en de aanvraag van een ontheffing (opstellen herge-

bruiksplan) in het kader van de Provinciale Milieuverordening (PMV) dient:  

1. inzicht verkregen te worden in de huidige kwaliteit en dikte van de deklaag; 

2. bepaald te worden of in de verdikte delen van de deklaag stortmateriaal aanwezig is;  

3. inzicht verkregen te worden in de grondbalans (deklaag). 

 

Onderzoeksresultaten 

Tijdens de inspectie van het terrein is plaatselijk op het maaiveld zwerfafval waargenomen, 

waaronder enkele zakken met asbestverdacht plaatmateriaal. De dikte van de deklaag vari-

eert van 0,4 tot 2,4 meter. In de verdikte delen van de deklaag is geen stortmateriaal aan-

getroffen. Zintuiglijk zijn bij diverse boringen in de deklaag bijmengingen (sporen of zwak) 

aangetroffen met puin, bakstenen, plastic, wortels, hout en/of glas. Voor het overige zijn er 

geen bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op een 

bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat er in de deklaag geen asbestverdacht 

materiaal is aangetroffen. In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten weergegeven.  

 

Tabel 4: Onderzoeksresultaten. 

deklaag  
(m-mv) 

  Verhoogde parameters 
Conclusie 

Wbb Bbk (indicatief) 

0-0,5 PAK licht verhoogd vrij toepasbaar 

0,5-1,5 PCB en PAK licht verhoogd klasse wonen 

1,5-2,4 minerale olie, koper, zink, lood, PCB en PAK licht verhoogd klasse industrie 

 

Middels GPS is vastgesteld dat het maaiveld in de omgeving van de voormalige stortplaats 

een hoogte heeft die varieert van 5,2 tot 5,9 m+NAP. De deklaag van de stortplaats heeft 

een hoogte die varieert van 6,5 tot 9,9 m+NAP. De bovenzijde van het stortlichaam wordt 

aangetroffen op een hoogte die varieert van 6,0 tot 6,8 m+NAP (gemiddeld 6,4 m+NAP). 
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Op basis van de uitgevoerde meting heeft de voormalige stortplaats een oppervlakte van 

11.057 m2 en bestaat de deklaag uit circa 12.400 m3 grond.  
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Conclusie en aanbevelingen 

Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de dikte, omvang en milieuhygiënische 

kwaliteit van de deklaag. Analytisch is geen noemenswaardige verontreiniging aangetroffen.  

Vervolgonderzoek naar de licht verhoogde concentraties wordt niet zinvol geacht. Geadvi-

seerd wordt het zwerfafval zo spoedig mogelijk van de herinrichtingslocatie te verwijderen 

en af te voeren naar een erkend verwerker/inzamelpunt. 

 

Dit deklaagonderzoek is geen bewijsmiddel zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Af-

hankelijk van de bestemming en toepassing van de grond kan een partijkeuring (AP04) 

noodzakelijk zijn. 
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Bijlage 1 



     

Topografische overzichtskaart 

met ligging onderzoekslocatie 

 

Deze kaart is noordgericht 

Ligging onderzoekslocatie 

  



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 





Afstand

NAP

DP1

1:100

4.00

Hoogten DP1

Afstand

NAP

DP2

1:100

4.00

Hoogten DP2

afrastering

boring 11

boring 12

boring 13

boring 14

boring 15

boring 2

boring 9

boring 12

boring 19

boring 22

afrastering

afrastering

afrastering

gemiddelde hoogte

bovenzijde stortlichaam

gemiddelde hoogte

bovenzijde stortlichaam

Betreft

Figuur

Locatie

Project

Bijlage

Datum

Versie

Schaal

Formaat

Bestand

experts in bodem, ruimte en milieu

Getekend Gewijzigd

Plaats

Huygensweg 24, 5482 TG Schijndel

P:\PROJECTEN\Geffen\Kerkesteeg\Dossier\Tekeningen\Kerkesteeg 2.dwg

T 073-5477253 - E info@milon.nl

AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN

RECHTEN WORDEN ONTLEEND

Deklaagonderzoek

Kerkesteeg

Geffen

Dwarsprofielen

2.2

20141653

TvE

1

03-12-2014

A0

1:100

schaal 1:100

10 542 3 meter
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Boring 01

Datum: 20-11-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten puin, 
resten wortels, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

90

Boring 02

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

240

Boring 03

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten 
baksteen, resten wortels, zwak 
grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

240

Boring 04

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
resten wortels, matig 
roesthoudend, donker 
oranjebeige, Edelmanboor

190

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

210

Boring 05

Datum: 20-11-2014

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring 06

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

180
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Boring 07

Datum: 20-11-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, resten 
puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

90

Boring 08

Datum: 20-11-2014

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
resten puin, resten plastic, 
resten glas, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring 09

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, sporen 
puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

190

Boring 10

Datum: 20-11-2014

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

40

Boring 11

Datum: 20-11-2014

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring 12

Datum: 20-11-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, resten 
puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, zwak 
puinhoudend, resten glas, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

80

Boring 13

Datum: 20-11-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten puin, 
resten wortels, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

90

Boring 14

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten puin, 
resten wortels, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
resten puin, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

210
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Plaats: Geffen

Pagina: 3 van 4

Boring 15

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
resten puin, zwak 
grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

190

Boring 16

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, resten 
puin, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
resten puin, zwak 
grindhoudend, resten plastic, 
donker grijsbruin, Edelmanboor150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
resten plastic, resten glas, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

190

Boring 17

Datum: 20-11-2014

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, resten 
baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Boring 18

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten puin, 
zwak grindhoudend, resten 
hout, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
resten wortels, donker 
grijsbeige, Edelmanboor180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
resten hout, resten plastic, 
resten puin, donker grijsbeige, 
Edelmanboor

200

Boring 19

Datum: 20-11-2014

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor50

Boring 20

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

braak0

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

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
resten hout, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

160
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Projectnaam: Kerkesteeg

Projectleider:

Veldwerkcoördinator:

Plaats: Geffen
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Boring 21

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

braak0

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

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
resten plastic, donker 
grijsbruin, Edelmanboor150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

190

Boring 22

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
resten baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor50

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

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
donker bruinbeige, 
Edelmanboor150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
donker grijsbruin, Edelmanboor190

Boring 23

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
resten puin, zwak 
grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

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

190

Boring 24

Datum: 20-11-2014

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
resten plastic, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Boring 25

Datum: 20-11-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

80
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Projectcode: 20141653 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   mm1 mm2 mm3 

Certificaatcode   2014136292 2014136292 2014136292 

Deelmonsters   07, 09, 11, 13, 17, 22, 25 02, 04, 10, 15, 19, 21, 23 03, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 23 

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

Humus % ds 3,7 3,2 3,5 

Lutum % ds 2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  1-12-2014 1-12-2014 1-12-2014 

Monsterconclusie  Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

OVERIG     

Droge stof % m/m  88,2 88,2 (6)   89,8 89,8 (6)   89,1 89,1 (6)  

Gloeirest % (m/m) ds  96,2    96,9    96,6   

     

METALEN     

barium mg/kg ds  20 78 (6)   25 97 (6)   24 93 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,21 0,34 -0,02  0,23 0,38 -0,02  0,3 0,5 -0,01 

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

koper mg/kg ds  9,2 18,0 -0,15  11 22 -0,12  9,7 19,1 -0,14 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  0,06 0,09 -0 

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

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

lood mg/kg ds  27 41 -0,02  26 40 -0,02  27 41 -0,02 

zink mg/kg ds  42 96 -0,08  43 99 -0,07  50 114 -0,04 

chroom  mg/kg ds  <10 <13 -0,34  <10 <13 -0,34  <10 <13 -0,34 

arseen mg/kg ds  <4 <5 -0,27  <4 <5 -0,27  <4 <5 -0,27 

     

MINERALE OLIE     

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

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9 (6)   <5 11 (6)   <5 10 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9 (6)   <5 11 (6)   <5 10 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 21 (6)   <11 24 (6)   15 43 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6 16 (6)   5,6 17,5 (6)   9,4 26,9 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 11 (6)   <6 13 (6)   <6 12 (6)  

minerale olie mg/kg ds  <35 <66 -0,03  <35 <77 -0,02  <35 <70 -0,02 

     

PAK     

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

fenanthreen mg/kg ds  0,22 0,22   0,18 0,18   0,63 0,63  

anthraceen mg/kg ds  0,078 0,078   0,077 0,077   0,25 0,25  

fluorantheen mg/kg ds  0,65 0,65   0,43 0,43   1,7 1,7  

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,29 0,29   0,21 0,21   0,75 0,75  

chryseen mg/kg ds  0,35 0,35   0,25 0,25   0,83 0,83  

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,18 0,18   0,11 0,11   0,39 0,39  

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,3 0,3   0,18 0,18   0,67 0,67  

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,28 0,28   0,16 0,16   0,56 0,56  
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,33 0,33   0,19 0,19   0,66 0,66  

PAK mg/kg ds  2,7    1,8    6,5   

PAK mg/kg ds   2,7 0,03   1,8 0,01   6,5 0,13 

     

PCB`S     

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

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

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

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

PCB 138 mg/kg ds  0,0012 0,0032   0,0011 0,0034   0,0011 0,0031  

PCB 153 mg/kg ds  0,0013 0,0035   0,0013 0,0041   0,0014 0,0040  

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

PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0063    0,0059    0,0063   

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

 



  

Projectcode: 20141653 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   mm4 mm5 

Certificaatcode   2014136292 2014136292 

Deelmonsters   03, 09, 14, 15, 16, 18, 21, 23 02, 04, 05, 06, 20, 22, 24 

Monstertraject (m -mv)   1,50 - 2,40 0,50 - 1,50 

Humus % ds 2,8 4,6 

Lutum % ds 2,0 2,0 

Datum van toetsing  1-12-2014 1-12-2014 

Monsterconclusie  Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

OVERIG    

Droge stof % m/m  88,6 88,6 (6)   90,1 90,1 (6)  

Gloeirest % (m/m) ds  97,3    95,4   

    

METALEN    

barium mg/kg ds  27 105 (6)   30 116 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,25 0,42 -0,01  0,27 0,42 -0,01 

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

koper mg/kg ds  22 44 0,03  13 25 -0,1 

kwik mg/kg ds  0,051 0,073 -0  0,053 0,075 -0 

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

nikkel mg/kg ds  4,4 12,8 -0,34  <4 <8 -0,42 

lood mg/kg ds  44 68 0,04  32 48 -0 

zink mg/kg ds  62 144 0,01  56 125 -0,03 

chroom  mg/kg ds  <10 <13 -0,34  <10 <13 -0,34 

arseen mg/kg ds  <4 <5 -0,27  <4 <5 -0,27 

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)   <3 5 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 13 (6)   <5 8 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  12 43 (6)   <5 8 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  34 121 (6)   16 35 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  16 57 (6)   11 24 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  6 21 (6)   <6 9 (6)  

minerale olie mg/kg ds  73 261 0,01  38 83 -0,02 

    

PAK    

naftaleen mg/kg ds  0,051 0,051   <0,05 <0,04  

fenanthreen mg/kg ds  2,2 2,2   0,44 0,44  

anthraceen mg/kg ds  0,58 0,58   0,064 0,064  

fluorantheen mg/kg ds  3,3 3,3   1,2 1,2  

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,2 1,2   0,49 0,49  

chryseen mg/kg ds  1,3 1,3   0,55 0,55  

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,56 0,56   0,28 0,28  

benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,1 1,1   0,41 0,41  

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,8 0,8   0,39 0,39  

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

mg/kg ds  0,92 0,92   0,46 0,46  

PAK mg/kg ds  12    4,3   

PAK mg/kg ds   12 0,27   4,3 0,07 

    

PCB`S    

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

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

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

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

PCB 138 mg/kg ds  0,0023 0,0082   0,0027 0,0059  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003   0,0028 0,0061  

PCB 180 mg/kg ds  0,0016 0,0057   0,0023 0,0050  

PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0074    0,011   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,026 0,01   0,023 0 



  

Projectcode: 20141653 

 
  
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
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 1.1.0 - 
 
 
 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

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

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

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

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

chroom mg/kg ds  55 62 180 180 

arseen mg/kg ds  20 27 76 76 

   

MINERALE OLIE   

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

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

   

PCB`S   

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

 
 
 



  

Projectcode: 20141653 

 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster   

Datum   

Filterstelling (m -mv)   

Datum van toetsing   

Monsterconclusie   

Monstermelding 1    

 
 
  
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 - 
 
 
 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   

   

 
 
 



 
 

Projectcode: 20141653 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  mm1 mm2 mm3 

Humus (% ds)  3,7 3,2 3,5 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 

Datum van toetsing  1-12-2014 1-12-2014 1-12-2014 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse wonen 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

OVERIG     

Droge stof % m/m  88,2 88,2 (6)  89,8 89,8 (6)  89,1 89,1 (6) 

Gloeirest % (m/m) ds  96,2   96,9   96,6  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  20 78 (6)  25 97 (6)  24 93 (6) 

cadmium mg/kg ds  0,21 0,34  0,23 0,38  0,3 0,5 

kobalt mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  <3 <7 

koper mg/kg ds  9,2 18,0  11 22  9,7 19,1 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  0,06 0,09 

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

nikkel mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  <4 <8 

lood mg/kg ds  27 41  26 40  27 41 

zink mg/kg ds  42 96  43 99  50 114 

chroom  mg/kg ds  <10 <13  <10 <13  <10 <13 

arseen mg/kg ds  <4 <5  <4 <5  <4 <5 

     

MINERALE OLIE     

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

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 11 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 11 (6)  <5 10 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 21 (6)  <11 24 (6)  15 43 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6 16 (6)  5,6 17,5 (6)  9,4 26,9 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 11 (6)  <6 13 (6)  <6 12 (6) 

minerale olie mg/kg ds  <35 <66  <35 <77  <35 <70 

     

PAK     

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

fenanthreen mg/kg ds  0,22 0,22  0,18 0,18  0,63 0,63 

anthraceen mg/kg ds  0,078 0,078  0,077 0,077  0,25 0,25 

fluorantheen mg/kg ds  0,65 0,65  0,43 0,43  1,7 1,7 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,29 0,29  0,21 0,21  0,75 0,75 

chryseen mg/kg ds  0,35 0,35  0,25 0,25  0,83 0,83 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,18 0,18  0,11 0,11  0,39 0,39 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,3 0,3  0,18 0,18  0,67 0,67 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,28 0,28  0,16 0,16  0,56 0,56 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,33 0,33  0,19 0,19  0,66 0,66 

PAK mg/kg ds  2,7   1,8   6,5  

PAK mg/kg ds   2,7   1,8   6,5 

     

PCB`S     

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

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

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

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

PCB 138 mg/kg ds  0,0012 0,0032  0,0011 0,0034  0,0011 0,0031 

PCB 153 mg/kg ds  0,0013 0,0035  0,0013 0,0041  0,0014 0,0040 

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

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0063   0,0059   0,0063  

PCB (som 7) mg/kg ds   0,017   0,018   0,018  

 



 
 

Projectcode: 20141653 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  mm4 mm5 

Humus (% ds)  2,8 4,6 

Lutum (% ds)  2,0 2,0 

Datum van toetsing  1-12-2014 1-12-2014 

Monster getoetst als  partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse wonen 

Samenstelling monster    

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  

OVERIG    

Droge stof % m/m  88,6 88,6 (6)  90,1 90,1 (6) 

Gloeirest % (m/m) ds  97,3   95,4  

    

METALEN    

barium mg/kg ds  27 105 (6)  30 116 (6) 

cadmium mg/kg ds  0,25 0,42  0,27 0,42 

kobalt mg/kg ds  <3 <7  <3 <7 

koper mg/kg ds  22 44  13 25 

kwik mg/kg ds  0,051 0,073  0,053 0,075 

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

nikkel mg/kg ds  4,4 12,8  <4 <8 

lood mg/kg ds  44 68  32 48 

zink mg/kg ds  62 144  56 125 

chroom  mg/kg ds  <10 <13  <10 <13 

arseen mg/kg ds  <4 <5  <4 <5 

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 5 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  12 43 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  34 121 (6)  16 35 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  16 57 (6)  11 24 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  6 21 (6)  <6 9 (6) 

minerale olie mg/kg ds  73 261  38 83 

    

PAK    

naftaleen mg/kg ds  0,051 0,051  <0,05 <0,04 

fenanthreen mg/kg ds  2,2 2,2  0,44 0,44 

anthraceen mg/kg ds  0,58 0,58  0,064 0,064 

fluorantheen mg/kg ds  3,3 3,3  1,2 1,2 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,2 1,2  0,49 0,49 

chryseen mg/kg ds  1,3 1,3  0,55 0,55 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,56 0,56  0,28 0,28 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,1 1,1  0,41 0,41 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,8 0,8  0,39 0,39 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,92 0,92  0,46 0,46 

PAK mg/kg ds  12   4,3  

PAK mg/kg ds   12   4,3 

    

PCB`S    

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

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

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

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

PCB 138 mg/kg ds  0,0023 0,0082  0,0027 0,0059 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  0,0028 0,0061 

PCB 180 mg/kg ds  0,0016 0,0057  0,0023 0,0050 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0074   0,011  

PCB (som 7) mg/kg ds   0,026   0,023 

 
 



 
 

Projectcode: 20141653 

 
 

 
 
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 - 
 
 
 
 

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

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

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

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

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

chroom mg/kg ds  55 62 180 180 

arseen mg/kg ds  20 27 76 76 

   

MINERALE OLIE   

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

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

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
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T.a.v. Rob Engelen
Huygensweg 24
5482 TG  SCHIJNDEL

Datum: 28-11-2014

MILON bv

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-11-2014

Kerkesteeg

20141653
2014136292/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Kerkesteeg

1 2 3 4 5

1/2

20141653

Analysecertificaat

28-11-2014/07:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

21-11-2014

Projectcode 2734 - MILON Noord Brabant

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014136292/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.2% (m/m) 89.8 89.1 88.6 90.1Droge stof

S 3.7% (m/m) ds 3.2 3.5 2.8 4.6Organische stof

Q 96.2% (m/m) ds 96.9 96.6 97.3 95.4Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Arseen (As)

S 20mg/kg ds 25 24 27 30Barium (Ba)

S 0.21mg/kg ds 0.23 0.30 0.25 0.27Cadmium (Cd)

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

S <10mg/kg ds <10 <10 <10 <10Chroom (Cr)

S 9.2mg/kg ds 11 9.7 22 13Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.060 0.051 0.053Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 4.4 <4.0Nikkel (Ni)

S 27mg/kg ds 26 27 44 32Lood (Pb)

S 42mg/kg ds 43 50 62 56Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 12 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 15 34 16Minerale olie (C21-C30)

6.0mg/kg ds 5.6 9.4 16 11Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds <35 <35 73 38Minerale 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

1

2

3

4

5

mm1

mm2

mm3

mm4

mm5 8364352

8364351

8364350

8364349

8364348

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 overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Nov-2014

20-Nov-2014

20-Nov-2014

20-Nov-2014

20-Nov-2014

Datum monstername



Kerkesteeg

1 2 3 4 5

2/2

20141653

Analysecertificaat

28-11-2014/07:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

21-11-2014

Projectcode 2734 - MILON Noord Brabant

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014136292/1Certificaatnummer/Versie

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

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

S 0.0012mg/kg ds 0.0011 0.0011 0.0023 0.0027PCB 138

S 0.0013mg/kg ds 0.0013 0.0014 <0.0010 0.0028PCB 153

S 0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0010 0.0016 0.0023PCB 180

S 0.0063mg/kg ds 0.0059 0.0063 0.0074 0.011PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.051 <0.050Naftaleen

S 0.22mg/kg ds 0.18 0.63 2.2 0.44Fenanthreen

S 0.078mg/kg ds 0.077 0.25 0.58 0.064Anthraceen

S 0.65mg/kg ds 0.43 1.7 3.3 1.2Fluorantheen

S 0.29mg/kg ds 0.21 0.75 1.2 0.49Benzo(a)anthraceen

S 0.35mg/kg ds 0.25 0.83 1.3 0.55Chryseen

S 0.18mg/kg ds 0.11 0.39 0.56 0.28Benzo(k)fluorantheen

S 0.30mg/kg ds 0.18 0.67 1.1 0.41Benzo(a)pyreen

S 0.28mg/kg ds 0.16 0.56 0.80 0.39Benzo(ghi)peryleen

S 0.33mg/kg ds 0.19 0.66 0.92 0.46Indeno(123-cd)pyreen

S 2.7mg/kg ds 1.8 6.5 12 4.3PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

mm1

mm2

mm3

mm4

mm5 8364352

8364351

8364350

8364349

8364348

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 overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Nov-2014

20-Nov-2014

20-Nov-2014

20-Nov-2014

20-Nov-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014136292/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mm1 8364348 11  0  50 05320615591

 8364348 13  0  50 05320617481

 8364348 07  0  50 05320616211

 8364348 09  0  50 05320616331

 8364348 17  0  50 05320617501

 8364348 22  0  50 05320548941

 8364348 25  0  50 05320548311

mm2 8364349 02  0  50 05320548731

 8364349 04  0  50 05320616231

 8364349 10  0  40 05320617461

 8364349 15  0  50 05320617421

 8364349 19  0  50 05320548881

 8364349 21  0  50 05320616241

 8364349 23  0  50 05320548861

mm3 8364350 03  50  100 05320548662

 8364350 07  50  90 05320615482

 8364350 13  50  90 05320615472

 8364350 17  50  100 05315454632

 8364350 09  100  150 05320616323

 8364350 11  100  150 05320617523

 8364350 15  100  120 05320617513

 8364350 23  100  150 05320548823

mm4 8364351 09  150  190 05320616224

 8364351 14  150  200 05320615584

 8364351 16  150  190 05320617444

 8364351 21  150  190 05320548904

 8364351 23  150  190 05320556204

 8364351 03  200  240 05320548765

 8364351 15  170  190 05320615565

 8364351 18  180  200 05320617545

mm5 8364352 04  50  100 05320616252

 8364352 05  50  100 05320616302

 8364352 22  50  100 05320548952

 8364352 24  50  100 05320556222

 8364352 02  100  150 05320548703

 8364352 06  100  150 05320548783

 8364352 20  100  150 05320548873

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 overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014136292/1

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-MSW0423Arseen (As)

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-MSW0423Chroom ( Cr)

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 cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-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 overheden van Frankrijk en 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.: 8364351

Certificate no.: 2014136292

Sample description.: mm4                                               
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8364352  
Certificate no.: 2014136292
Sample description.:       mm5
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Bijlage 6 



 

 

Documentnummer: 2.2.14 

revisiedatum 09-01-2014 

Verantwoording Veldwerkzaamheden 

projectnummer: 20141653 

projectnaam en plaats: Kerkesteeg, Geffen 

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd:  

- Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen (protocol 2001) 

protocol Datum/Periode Ondertekening veldwerker* 

2001 20 november 2014 

 
R.C.J. (Reinoud) de Jong 

 

   

   

   

   

   

* Door ondertekening verklaart de veldwerker de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de  

   opdrachtgever te hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 'Veldwerk bij    

   milieuhygiënisch bodemonderzoek’. 

 
 


