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1. INLEIDING 

 

In opdracht van de heer R. Pluim van Landgoed Brunssheim heeft BKK Bodemadvies bv te 

Meijel een actualiserend verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een gedeelte van het 

landgoed gelegen op het adres Akerstraat 153 te Brunssum. Binnen de locatie Akerstraat 153 

bevindt zich het vakantiepark Landgoed Brunssheim.    

 

Voor de onderzoekslocatie heeft CSO Adviesbureau uit Maastricht in 2005 een 

vooronderzoek en een verkennend onderzoek, onder kenmerk 05.B033.10/05.RB027, 

uitgevoerd. Dit in verband met de eigendomsoverdracht van het landgoed. De gemeente 

Brunssum heeft in het kader van de ontwikkelingsplannen aangegeven dat er een 

actualiserend vooronderzoek en/of verkennend bodemonderzoek dient te worden 

uitgevoerd, aangezien het laatst daterende vooronderzoek en verkennend bodem- 

onderzoek “verouderd” is en er in de tussenliggende periode de sloop van het zwembad en 

gebouwen en het bouwrijp maken van het terrein voor de realisatie van de chalets heeft 

plaatsgevonden.  

 

Het actualiserend verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5725/5740 dient inzicht 

te geven in de te verwachten bodemkwaliteit op basis van historische gegevens over het 

gebruik van de bodem van de onderzoekslocatie tussen 2005 en heden. De directe 

aanleiding betreft de realisatie van een 13-tal chalets binnen het landgoed Brunssheim. 

 

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie 

verontreinigingen bevat die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en/of het milieu in het 

algemeen en zodoende een belemmering of beperking kunnen vormen voor het voorgenomen 

plan bouwplan.  

 

Er wordt een globaal inzicht gegeven in de aard, de omvang en de gehalten, c.q. 

concentraties van mogelijk verontreinigde stoffen in de bodem. Op grond hiervan kan een 

milieukundige beoordeling van de eventuele verontreinigingen worden gegeven. Ook kan een 

uitspraak worden gedaan over de noodzakelijkheid van een aanvullend of een nader 

onderzoek. 

 

Referentiekader  

 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse norm "Onderzoeksstrategie bij 

verkennend onderzoek" (NEN 5740) en 5707 (asbestonderzoek in grond). Het veldwerk is 

uitgevoerd onder de  BRL SIKB 2000: “Beoordelingsrichtlijn voor veldwerk bij milieu-

hygiënisch bodemonderzoek” met toepassing van de VKB-protocollen 2001 (plaatsen van 

boringen), 2002 (het nemen van grondwatermonsters) en 2018 (onderzoek naar asbest in 

bodem). BKK Bodemadvies bv is gecertificeerd voor deze protocollen met het certificaat-

nummer EC-SIK-20261. Aan de hand van het uitgevoerde vooronderzoek conform de NEN 

5725 wordt de hypothese vastgesteld met betrekking tot de te verwachten bodemkwaliteit. 

Hieruit volgt met behulp van de NEN 5740 de te volgen onderzoeksstrategie.  

 

De opdrachtnemer “BKK Bodemadvies bv” waarborgt dat aan de functionele scheiding, zoals 

bedoeld in paragraaf 3.1.7 van BRL SIKB 2000 wordt voldaan en dat er geen opdrachten 

worden uitgevoerd indien de eigenaar van de onderzoekslocatie tot de organisatie van de 

opdrachtnemer behoort. 
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Afbakening van het onderzoek 

 

Hoewel tijdens het onderzoek naar een zo groot mogelijke representativiteit wordt gestreefd, 

is steeds het risico aanwezig dat eventuele locale afwijkingen in het bodemmateriaal niet 

worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen 

en een beperkt aantal chemische analyses. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde 

bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan mogelijk door externe factoren de 

bodemkwaliteit veranderen. Aan het resultaat van het onderzoek kan derhalve geen absolute 

waarde worden toegekend. 

 

Opbouw van het rapport 

 

In het voorliggende rapport worden de bevindingen van het verkennend bodemonderzoek 

weergegeven. Hoofdstuk 1 betreft de inleiding en in hoofdstuk 2 worden nadere gegevens 

omtrent de onderzoekslocatie weergegeven. Hoofdstuk 3 geeft het onderzoeksprogramma 

weer en in hoofdstuk 4 wordt de uitvoering van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 5 

zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd en in hoofdstuk 6 zijn tenslotte de conclusies en 

aanbevelingen weergegeven.  
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2. NADERE GEGEVENS OMTRENT ONDERZOEKSLOCATIE 

 

2.1. Algemeen 

 

Hieronder staan de meest relevante algemene locatiekenmerken vermeld. Voor de 

regionale situering van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlage I en voor de 

gegevens van de eigenaar en een kadastrale tekening naar bijlage II. 

 

Eigendomssituatie 

Eigenaar:    Europarcs Landgoed Brunssheim bv 

Adres:     Hommelweg 2 

Postcode en woonplaats:  6114 RT Susteren   

 

Locatieadres:    Akerstraat 153 

Oppervlakte onderzoekslocatie: 6.215 m²    

Kadastrale gegevens:   Sectie B, nummer 7106*  

Omschrijving object:   Recreatie-Sport  

Coördinaten:    X = 196.601 en Y = 326.843  

 
*  De onderzoekslocatie maakt deel uit van het perceel B-7106 welke ontstaan is op 29 november 

 2013. Binnen dit perceel is ter plaatse van de parkeerplaats van sportveld Langenberg een 

 voormalige stort gesitueerd. Op het kadastraal bericht wordt het volgende aangegeven:  

 kennisgeving, vordering, bevel of schikking, Wet Bodembescherming. In paragraaf 2.3 wordt meer 

 informatie gegeven over deze voormalige stort.   

 
 
2.2. Vooronderzoek 

 

Van de onderzoekslocatie en de directe omgeving zijn gegevens verzameld die van belang 

zijn in het vooronderzoek en voor het bepalen van de onderzoeksstrategie. De informatie 

in het vooronderzoek over de onderzoekslocatie zijn onder andere verkregen uit de 

volgende bronnen: 

 

Kadaster:  - kadastertekening;  

  - kadastraal bericht; 

 

DINO loket TNO-NITG:  - Geohydrologie onderzoekslocatie;  

 

Bodembeheernota 2007 gemeente Brunssum:  - Bodemkwaliteitskaart; 

     

Gemeente Brunssum:  - Bouw- en milieuvergunningen; 

  - Tankarchief; 

  - Bodemonderzoeken; 

Overig:    

  - Grote Historisch Provincie atlas 

   Limburg (1837-1844); 

    Topografische atlas van provincie;   

  - Limburg, 1:25.000, 2005, 2e druk; 

             - Website WatWasWaar.nl; 

             - Google Earth 2005.  
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2.2.1. Ligging onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie is gesitueerd op het Landgoed Brunssheim welke gelegen is tegen de 

rand van Brunssum ten zuidoosten van het centrum. Het gebied is in gebruik als vakantie- 

park voor recreatieve doeleinden in een groenrijke omgeving (Brunssumerheide) .  
 
Ten noorden is een natuurvijver, ten oosten zijn chalets met groen, ten zuiden is de 

receptie en ten westen is groen gesitueerd. De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van 

het perceel dat kadastraal bekend staat onder gemeente Brunssum, sectie B, nummer 

7106. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 6.215 m2.  
  
Onderstaand is een luchtfoto met de te onderzoeken onderzoekslocatie en haar directe 

omgeving weergegeven. Hierop is te zien dat het zwembad met bebouwing nog aanwezig 

zijn. 

 

 
Luchtfoto 2005. Hierop is de onderzoekslocatie met rood weergegeven.  

 

2.2.2. Terreininspectie 

 

In bijlage VII zijn enkele foto’s van de onderzoekslocatie opgenomen, welke gemaakt zijn 

tijdens de terreininspectie. In bijlage III is een tekening van de onderzoekslocatie aanwezig 

met de hieronder beschreven terreinkenmerken, die zijn verkregen uit de terreininspectie 

op 29 november 2013:  

 

Het terrein is gebruiksklaar gemaakt voor de realisatie van de chalets. De onderzoeks-  

locatie bestaat uit 2 delen waarvan het eerste deel hoger is gelegen. Het tweede deel ligt 

tegen de rand aan van de natuurvijver. Het eerste deel is te bereiken door middel van een 

betonnen trap. Tussen de twee delen door is een met asfaltverhard pad aanwezig. Aan de 

zuidelijke kant van het pad is een strook met korrelmix aangelegd (oppervlakte van circa 

325 m²). Mogelijk is de korrelmix ook aanwezig onder de asfaltverharding. Van de korrel-

mix zijn in bijlage XII aanvoerbonnen van BOWIE (gecertificeerd) opgenomen.  Vanaf het 

1e gedeelte tot chalet 80a is een talud aanwezig.  
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2.3. Samenvatting vooronderzoek  

 

Op 29 november 2013 zijn de dossiers van bovenstaande locatie bij de gemeente 

Brunssum ingezien. Hieronder is in het kort het vooronderzoek samengevat.  

 

Sloop- en bouwvergunningen.  

 
Tabel 1: informatie slooparchief.  

Naam 

aanvrager 

Datum  Omschrijving  Asbest toegepast in: 

 

Landgoed 

Brunssheim BV 

 

9 november 

2005 

Verleende 

sloopvergunning 

2005475 t.b.v. het 

slopen van een 

zwembad 

Heidecamping De 
Zeekoelen en 

opstallen gelegen op 

Akerstraat 153 

(perceel gemeente 

Brunssum, sectie B, 

nummer 6755). 

Volledige asbestinventarisatie uitgevoerd voor het zwembad 

+ camping. Datum: 11 maart 2005. 

Door Analyse Bureau Safety BV te Merkelbeek. 

 

Er zijn asbesthoudende materialen aangetoond in zwembad, 

restaurant bij zwembad, woonhuis bij zwembad en bij de 
kantoorunit, woonunit, gasopslag, badhok, trekkershutten 

van de camping. 

 

De particulier huisjes en de caravans zijn uitgesloten van dit 

onderzoek. 

 

Door het uitvoerende bedrijf Herland Milieutechnieken bv te 

Landgraaf is het asbest voorafgaande aan de sloop 

verwijderd in november 2005. 

 
Tabel 2: informatie bouwarchief.  

Naam aanvrager Datum  Omschrijving  Asbest  

 
 

 

Eerste 
bouwvergun- 

ning 1960?? 

Het zwembad is in de begin jaren 60 aangelegd. De camping is 
aangelegd in 1963. 

 

Landgoed 

Brunssheim BV 

 

 

11 oktober 

2006 

bouwvergunning t.b.v. het geheel plaatsen van 1 romneyloods. 

De locatie ligt in bestemmingsplan ‘Buitengebied”, kadastraal 

gemeente Brunssum, sectie B, nummer 6755 

 

Nee 

 

 

 

 Opm: In oktober 2005 is een start gemaakt met diverse 

werkzaamheden bij de voormalige Heidecamping De Zeekoelen, 

zoals het aanleggen van nieuwe infrastructuur, plaatsen chalets, 
aanleg tuinen, sloopwerkzaamheden en aanleg natuurvijver. Om de 

benodigde voorraden, bouwmaterialen etc. goed en beveiligd tegen 

diefstal te kunnen opbergen is tijdelijk 1 Romneyloods geplaatst. 

 

Europarcs 

Landgoed 

Brunsshem BV 

21 juli 2008 Bouwvergunning voor het plaatsen van een mobiele snackunit op 

locatie voormalig kassahuis zwembad. 

Nee 

 

 

Milieu- Hinderwetvergunningen  

 
Tabel 3: informatie milieuarchief  

Naam aanvrager Datum vergunning Omschrijving vergunning 

Openbare Werken en 

Grondzaken 

gemeente Brunssum 

 

14 juni 1995 (foto tekening 

locatie) 

(oprichtingsdatum 1963) 

Vergunning voor het in werking hebben van een zwembad, 

waar elektromotoren worden gebezigd met een gezamenlijk 

vermogen van groter dan 1,5 kW. Betreft perceel gemeente 

Brunssum, sectie B, nummer 6421. 

 

Een inrichting die gelegenheid biedt tot zwemmen, waar 

milieugevaarlijke stoffen (CO2, chloorbleekloog 3.000 l, 
zwavelzuur 1.000 l) worden gebruikt en opgeslagen, waar 

een voorziening aanwezig is voor het verstoken van 

brandstof met een thermisch vermogen groter dan 130 kW. 

 



Verkennend bodemonderzoek Akerstraat 153 te Brunssum 

 

 

 

13410.BKK / MG 

 
 

6

Vervolg tabel 3: informatie milieuarchief  

Naam aanvrager Datum vergunning Omschrijving vergunning 

Camping Brunssum 

(de heer M. 

Tillemans) 

 

Gebruiksvergunning 

 

Naam bedrijf: Puck’s Palace 

In gebruik als: Kantine / Friture 

Locatie : Akerstraat 153 

De betreffende vergunning wordt verleend onder 

voorwaarden dat de: 

Armatuur vluchtwegaanduiding boven de deur, welke leidt 

van de kantine naar de frituur, wordt verwijderd. 

Een koolzuursneeuwblusser wordt gemonteerd aan de muur 

van de friture 

 

 

Bodemonderzoeken  

 

Het vooronderzoek is destijds uitgevoerd door CSO adviesbureau (rapportnr. , 05.B033.10 / 

05.RB027 d.d. 3 februari 2005). Het rapport van het vooronderzoek van CSO uit 2005 is 

opgenomen in bijlage VIII. In dit rapport is het gehele terrein van Landgoed Brunssheim 

(zwembad Zeekoelen en het terrein van de Heidecamping onderzocht) incl. parkeerplaats 

voetbalvereniging SV Langeberg naar aanleiding van de eigendomsoverdracht. De huidige 

onderzoekslocatie maakt hier onderdeel van uit. Hieronder zijn in het kort de belangrijkste 

conclusies uit het vooronderzoek samengevat en daarbij aangegeven of deze activiteit 

binnen of buiten de onderzoekslocatie heeft plaatsgevonden: 

 

1. De parkeerplaats van SV Langeberg is verdacht op het voorkomen van 

slikstortmateriaal of huisvuilverbrandingsslakken. De kwaliteit is hiervan onbekend. 

Ten noorden gelegen van de huidige onderzoekslocatie.   

2. Op een gedeelte van het zuidelijk terrein van de Heidecamping is in het verleden 

grond gedeponeerd met onbekend milieukwaliteit. De kwaliteit is hiervan onbekend. 

Ten zuidoosten gelegen van de huidige onderzoekslocatie.   

3. Ter plaatse van de camping zijn asfaltwegen met daaronder funderingsmateriaal 

aanwezig. De kwaliteit is hiervan onbekend.  

Is voor een klein gedeelte gelegen binnen de onderzoekslocatie. 

4. Een gedeelte van de weg nabij de parkeerplaats richting de Brunssumerheide semi-

verhard met puin. De kwaliteit is hiervan onbekend.   

Ten noordoosten gelegen van de huidige onderzoekslocatie.   

5. Ter plaatse van het vulpunt van opslag chloorbleekloog hebben in het verleden 
regelmatig lekkages plaatsgevonden. In 1994 is door middel van een 

bodemonderzoek geen verontreinigingen aangetoond. Echter bij het vulpunt is de 

bodemkwaliteit nog onbekend.  

Ten zuidwesten gelegen van de huidige onderzoekslocatie.   

6. Op het terrein is een riolering aanwezig welke stamt uit de jaren zestig. De 

onderhoudstoestand is onbekend. De kwaliteit van de grond is niet bekend. Is 

gelegen binnen de huidige onderzoekslocatie.  

7. Het overig gebied wordt als onverdacht aangemerkt.  

  

Op 1 februari 2005 is er een maaiveldinspectie uitgevoerd. Ter plaatse van diverse caravans 

is een berging aanwezig waarvan het dak bestaat uit asbesthoudende golfplaten en ter 

plaatse van het restaurantgebouw is in de borstwering asbesthoudend materiaal verwerkt. 

Bij navraag bij de gemeente zijn er geen bijzonderheden naar voren gekomen.  

 

Bovenstaande verdachte locaties is door middel van een verkennend bodemonderzoek door 

CSO (05.B033.10/05.RB027, d.d. 28 februari 2005) onderzocht.  

 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem heeft zicht beperkt tot het 

doen van waarnemingen tijdens de locatie-inspectie en tijdens het boren. Een 

asbestonderzoek conform NEN 5707 heeft geen onderdeel uitgemaakt van dit onderzoek.  

Echter tijdens het veldwerk is zowel op het maaiveld als in de uitkomende grond geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
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Uit het bodemonderzoek is gebleken dat:  

 

• de ondergrond ter plaatse van de parkeerplaats matig tot sterk verontreinigd is met 

koper en zink. Deze verontreiniging bevestigt de ligging van de voormalige 

slikstortlocatie. De omvang is niet vastgelegd.  

• licht verontreinigingen met cadmium, chroom, kwik en zink en plaatselijk lichte 

verontreinigingen met benzeen, cis, per en tri zijn aangetoond in het grondwater. 

Er is geen duidelijke bron voorhanden voor de lichte verontreinigingen in het 

grondwater.  

• in de ondergrond van het grootste gedeelte van het onverdachte terrein geen 

verhoogde gehalte (ten opzichte van de streefwaarden) zijn aangetoond.  

• de bovengrond ter plaatse van het westelijke terreingedeelte van de 

onderzoekslocatie nabij de parkeerplaats licht verontreinigd is met PAK. In de 

bodem van het overige terrein worden de achtergrondwaarden niet overschreden.  

• het asfalt van de wandelpaden op het terrein als teerhoudend wordt beschouwd.  

• het funderingsmateriaal en/of semi-verhardingslaag op de locatie matig 

verontreinigd is met PAK.  

 

Ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie zijn de boringen 14, 15, 32, 33, 44, 45 en 95 

en in de directe omgeving de boringen 31, 42, 43, 58 en 96 (vooronderzoek nr. 6 en 7) uit 

bovenstaande verkennend bodemonderzoek verricht. Binnen dit gebied zijn geen 

verontreinigingen aangetoond. In bijlage IX is de tekening van CSO met de huidige 

onderzoekslocatie opgenomen. In bijlage XI is de overzichtstekening van CSO uit het 

onderzoek van 2005 weergegeven.  
 
Historie van 2005 tot heden.  

 

Het zwembad en bijbehorende gebouwen zijn in november 2005 gesloopt. Voor de 

realisatie van de aanleg van een natuurvijver en het terrein gebruiksklaar (aanleg asfalt 

en korrelmix enz.) maken voor de realisatie van de 13 chalets, hebben medio 2013 graaf- 

en/of ophoogactiviteiten / werkzaamheden plaatsgevonden.   
 
Voormalige stort  
 
De voormalige stort was gelegen op het noordelijke deel, parkeerplaats sportveld 

Langenberg, van de onderzoekslocatie uit het vooronderzoek van CSO uit 2005. Ter 

plaatse van het voetbalveld was in het verleden een slikvijver (Bergerode) gelegen die 

zich uitstrekte tot aan de parkeerplaats. Tevens wordt er aangegeven dat in de rapportage 

van gemeente Brunssum bevestigd wordt dat ter plaatse van het sportveld in de jaren 

vijftig mijnslik gestort is. In augustus 1985 is bekend geworden dat in de slikvijver circa 

4.000 m³ huisvuilverbrandingsslakken afkomstig van Roteb Rotterdam illegaal is gestort. 

Uit het beschikbare kaartmateriaal blijkt dat ter plaatse van het huidige sportveld mijnslik 

is gestort in een groeve en aangrenzend in het oostelijke terreindeel mijnsteen. Ten 

noorden hiervan is deze locatie aangeduid als slikbassin en slikstort.  

 

Deze locatie maakt deel uit van NAVOS-locaties van de provincie Limburg.  

 

De huidige onderzoekslocatie ligt noordelijk op een afstand van circa 15 meter van de 

voormalige stort. De locatie van de parkeerplaats van sportveld Langenberg is in de 

overzichtstekening aangegeven als deelgebied I en opgenomen in bijlage XI is 
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2.4. Toekomstig gebruik onderzoekslocatie  

 

De opdrachtgever is voornemens om ter plaatse van de onderzoekslocatie een 13-tal 

chalets te realiseren.  

 

 

2.5. Bodembeheerplan 
 

De gemeente Brunssum ontwikkelt op dit moment nieuw bodembeleid voor het hergebruik 

en het toepassen van grond. Dat nieuwe beleid zal worden vastgelegd in een Nota 
bodembeheer, met bijbehorende bodemkwaliteitskaart. 

Zolang er nog geen nieuw gemeentelijk beleid van kracht is, geldt in Brunssum het 

generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit. Dat betekent dat bij het 

toepassen van grond en baggerspecie landelijke uitgangspunten gevolgd moeten worden. 

 

Hiervoor is een generieke bodemfunctiekaart opgesteld. De kaart is een tabel waarin de 

zones van de bodemkwaliteitskaart of de hoofdbestemmingen op de bestemmingsplan- 

kaart koppelt aan een bodemfunctieklasse uit het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee is 

duidelijk welke kwaliteitseisen er gelden voor grond of baggerspecie die op een specifiek 

perceel wordt hergebruikt. De functieklassentabel is opgenomen in bijlage X.  

De onderzoekslocatie valt in deelgebied “agrarisch/natuur” en volgens de bodemfunctie-  

klassenkaart geldt de bodemfunctieklasse achtergrondwaarde.    

 
 
2.6. Conclusies vooronderzoek  

 

Uit het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat: 

 

- er sloopactiviteiten hebben plaatsgevonden na 2005 ter plaatse van de 

onderzoekslocatie; 

- het aspect asbest voor en na de sloop afdoende is onderzocht. Alle asbest is uit de 

betreffende gebouwen verwijderd. Er heeft eindcontrole door RVA geaccrediteerd 

bedrijf plaatsgevonden; 

- de bodem in het verleden, buiten de contouren van de bebouwing, conform de NEN 

5740 afdoende is onderzocht. Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn zowel in de 

boven- als de ondergrond geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwater is 

licht verontreinigd met benzeen, cis, per en tri.  

- volgens de bodemfunctieklassenkaart wordt de onderzoekslocatie ingedeeld in de 

bodemfunctieklasse agrarisch/ natuur.  

- tijdens de maaiveldinspectie is asbestverdacht materiaal aangetroffen op het 

maaiveld van kavel 212. De locatie ter plaatse van kavel 212 en locaties met puin 

wordt op basis van het aangetroffen materiaal als asbestverdacht beschouwd. Er 

dient een onderzoek conform NEN 5707 uit gevoerd te worden. Het overig gebied 

wordt als onverdacht beschouwd.  

- ter plaatse van het asfaltverharde pad is een laag met korrelmix aangebracht. 

Hiervoor zijn aanvoerbonnen voorhanden van BOWIE (gecertificeerd materiaal).  

- tijdens de veldinspectie is in de bovengrond ter plaatse van de toekomstige chalets 

een puinhoudende laag in de bodem aangetroffen. Wellicht is dit puin afkomstig 

van de sloop-/graaf-/ophoogactiviteiten en achtergebleven op de locatie.  

- er geadviseerd wordt om de bodem ter plaatse aanvullend te onderzoeken om uit 

te sluiten dat als gevolg van de sloopwerk- en graafwerkzaamheden de kwaliteit 

van de bodem negatief is beïnvloed. De onderzoekslocatie wordt als onverdacht 

aangemerkt conform NEN 5740. 
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

3.1. Hypothese 
 
De volgende strategie is voor de onderzoekslocatie van toepassing:  

 

Het aantal boringen/proefgaten wordt afgeleid van onderstaande strategieën en rekening 

houdend met de oppervlakte van de in onderzoek te nemen locatie. De proefgaten uit de 

NEN 5707 worden gecombineerd met de boringen uit de NEN 5740. 

 

1. De uitvoering voor het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op onder-

zoeksstrategie ” onverdachte locatie” zoals vermeldt in § 5.1 van de NEN 5740. 

2. De uitvoering van het verkennend onderzoek asbest in ter plaatse van kavel 212 en 
locaties met puin is gebaseerd op de onderzoeksstrategie “verdacht, heterogeen 

verdeeld” zoals vermeldt in §7.4.5 van de NEN 5707. Het overig gebied wordt als 

onverdacht onderzocht.  

 

 

3.2. Strategie van het onderzoek 
 
In tabel 3 staat de strategie vermeldt.  

 
Tabel 3: Onderzoeksstrategie.  

  Veldwerk Chemisch onderzoek b) 

Onderzoeks-
locatie 

Boringen a) Verharding Peilbuis Grond c+d+e+f) Grondwater  

 
 
 
Nieuwbouw 
locatie   
6.215 m²  
 

 
 
 
16 proefgaten waarvan 
3 tot 2,0 m-mv 
 
 

 
 
 
Gedeeltelijk 
asfalt/korrelmix  

 
 
 
1x  
 

5x standaard-
pakket grond d) 
 

3x asbest 
(NEN 5707) 
 
1x verzamel- 

materiaal asbest 
 

 
 
 
1x  

 
a) Conform de NEN 5707 worden de ondiepe boringen vergroot tot een asbest-inspectiegat van 0,3m*0,3m*0,5m 
b) Analyses worden uitgevoerd door een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium. Tevens 
zullen de monsters conform AS 3000 worden geconserveerd en voorbewerkt. 

c) Indien tijdens de monstername significante zintuiglijke verontreinigingen worden aangetroffen, dan dienen deze   
    grondmonsters apart geanalyseerd te worden. 
d) Er wordt grondwater aangetroffen op circa 1,0 m-mv.  
e) Inclusief organische stof- en lutumgehalte: 2x mengmonster bovengrond en 2x mengmonster ondergrond. 
f)  Er zal een apart mengmonster worden samengeteld van te bebouwen oppervlakte en het overige gebied.  
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4. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

 

4.1. Inleiding   
 
De veldwerkzaamheden zijn op 11 en 12 december 2013 conform de BRL-SIKB 2000 en het 

daarbij behorende VKB-protocol 2001,2002 en 2018 uitgevoerd door BKK Bodemadvies BV. 

De uitvoerende veldmedewerker, de heer J. Wilms, is in dit kader geregistreerd bij 

AgentschapNL onder certificaat EC-SIK-20261 en verantwoordelijk voor het uitgevoerde 

veldwerk.  

 

Maaiveldinspectie  

 

Conform het protocol VKB 2018 (onderzoek naar asbest in bodem) is een maaiveld- 

inspectie uitgevoerd. Ongeveer > 50% van het maaiveld is inspecteerbaar. Het overige 

maaiveld is plaatselijk licht begroeid met gras/ onkruid. Ter plaatse van kavel 212 is 

asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen in de vorm van asbestcement 

plaatmateriaal met een gewicht van 20 gram. De locatie is in bijlage III op de tekening 

aangegeven. In de bovengrond is plaatselijk puin aangetroffen. In bijlage VII is een foto 

opgenomen van het asbestverdachte materiaal. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

Aan blootstelling aan asbest zijn ernstige risico’s voor de gezondheid verbonden. In het 

Arbobesluit staan wettelijke verplichtingen die gelden bij het beroepsmatig omgaan met 

asbest. Algemeen kan gezegd worden dat, tijdens de inspectie, de monsterneming en 

analyse blootstelling aan asbest te allen tijde moet worden vermeden. 

 

Voorafgaande aan de start van de werkzaamheden zijn de blootstellingsrisico’s van asbest 

op de locatie beoordeeld. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de vochtigheid 

van de bodem en de weersomstandigheden.  

 

 

4.2. Veldwerkzaamheden 

 

Ter plaatse van het aangetroffen asbestverdacht materiaal op het maaiveld is proefgat 10 

verricht. De grond bevat weinig of geen bijmengingen en na uitzeven van de grond op een 

16 mm zeef zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 

De overige proefgaten (02 t/m 09 en 11 t/m 16) zijn verdeeld binnen de locaties van de 

toekomstige bebouwing en het overige gebied. De afmetingen van de proefgaten bedragen 

0,3 x 0,3 x 0,5 meter waarvan proefgat 04, 10, 11 en 12 zijn doorgezet met een 

edelmanboor tot 2,0 m-mv. Boring 01 is verricht tot 2,0 waarbij grondwater is aangetroffen 

op 0,6 m-mv.  

 

In bijlage III zijn in de overzichtstekening de proefgaten/ boringen en peilbuis aangegeven.   

 

 

4.3. Veldwaarnemingen 

 

Tijdens het veldonderzoek is van iedere boring een profielbeschrijving gemaakt en zijn 

eventuele zintuiglijk waargenomen bodemvreemde kenmerken genoteerd (zie de boorbe-

schrijvingen in bijlage IV). Enkele foto’s van de veldwerkzaamheden zijn opgenomen in 

bijlage VII.  
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De bodemopbouw ter plaatse ziet er als volgt uit: matig fijn, matig siltig, zwak humeus, 

zwak tot matig grindig zand. Lokaal sterk zandig, zwak humeus, leem.  
 
Er zijn bodemvreemde bijmengingen aangetroffen in de vorm van resten tot sporen puin 

en resten metaal. Ter plaatse van boring 03 is in de bovengrond matig puin aangetoond. 

Ter plaatse van boring 04, 09 en 14 bestaat de toplaag uit korrelmix.   
 
 
4.4. Bemonstering 

 

Grond  

 

In trajecten van maximaal 0,5 meter zijn grondmonsters samengesteld. De grondmonsters 

zijn na monstername gekoeld bewaard in glazen potten/emmers en voor analytisch 

onderzoek aangeboden aan een geaccrediteerd (conform EN-ISO 17025) laboratorium.  
 
Asbest  

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn in het uitkomende boormateriaal 

geen asbestverdachte fragmenten aangetroffen. Het aangetroffen asbestverdachte 

materiaal op het maaiveld is als een verzamelmonster (AVP 10) naar het laboratorium 

gestuurd voor een analyse conform NEN 5896.  

 

De uitkomende grond is visueel beoordeeld op het percentage puin (1 -10%). Om aan te 

kunnen tonen of de verdachte grondlagen met puinbijmengingen daadwerkelijk onver-

dacht zijn voor asbest, zijn in het veld door de gecertificeerde veldwerker, een drietal 

(meng)monsters conform de NEN 5707 (>10 kg) samengesteld van de gezeefde fracties.  

 

Asbest 01:  van de grond ter plaatse van proefgat 10 (0-0,50 m-mv, <1%) is een 

  monster samengesteld conform NEN 5707.  

 

Asbest 02:  van de grond ter plaatse van proefgat 11 (0-0,50 m-mv, <1%) is een 

  monster samengesteld conform NEN 5707.  

 

Asbest 03:  van de grond ter plaatse van proefgaten 03, 07, 08, 12 en 13 (0-0,50 m-

  mv, <1%) is een mengmonster samengesteld conform NEN 5707.  

 

 

Grondwater 

 

Alvorens op 18 december 2013 tot monstername van het grondwater is overgegaan, is de 

grondwaterstand in de peilbuis gemeten en is een hoeveelheid grondwater afgepompt die 

gelijk is aan 3 keer de natte stijgbuisinhoud van de betreffende peilbuis, en is de pH, het 

geleidend vermogen (EC) en de troebelheid van het grondwater gemeten.  

 

Het grondwatermonster is na monsterneming gekoeld bewaard en voor chemische analyse 

aangeboden aan een geaccrediteerd (conform EN-ISO 17025) laboratorium.  

 
Tabel 4: Veldgegevens bij watermonstername. 

Peilbuis Bemonsterings-
datum 

Filter- 
stelling 
(m-mv) 

 

Grondwater- 
stand 

(m-mv) 

pH (-) 
 

Ec 
(µS/cm) 

 

NTU 

Pb01 18-12-2013 1,05-2,05 0,61 5,6 140 
 

0 
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4.5. Laboratoriumonderzoek 

 

De chemische analyses zijn conform AS 3000 uitgevoerd door het geaccrediteerde 

laboratorium van Omegam Laboratoria BV te Amsterdam. 

 

Grond  

 

Er is een mengmonster (01) samengesteld van de bovengrond van de toekomstige 

bebouwing. In mengmonster (02) zijn de grondmonsters van de bovengrond van het 

overige gebied opgenomen. Het aangetroffen matig puin ter plaatse van boring 03 wordt 

separaat geanalyseerd. De grondmonsters van de ondergrond zijn opgenomen in 

mengmonster 04 en 05. De samenstelling van de grond(meng)monsters is in tabel 5 

weergegeven.  

 

Tabel 5: Samenstelling grondmengmonsters. 
Monstercode Boring-monster Waarnemingen  Bodemlaag 

(m-mv) 

01 03-1  Matig puin 0-0,3 

02 06-1, 08-1, 11-1, 13-1, 16-1  Resten/sporen puin 0-0,5 

03 02-1, 05-1, 09-2, 12-1, 15-1 Sporen puin 0-0,75 

04 01-2, 01-3, 01-4, 12-3  -- 0,5-2,0 

05 04-2, 04-4, 11-3, 11-4 -- 0,5-2,0  

 

De samenstelling van de grondmengmonsters heeft conform de richtlijnen uit de NEN 

5740 in het laboratorium plaatsgevonden. De grond(meng)monsters 01 t/m 05 zijn 

geanalyseerd op het standaard analysepakket voor grond bestaande uit de volgende 

parameters: 

 

• Organisch stof-, droge stof- en lutumgehalte; 

• Zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

• Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 

• Minerale olie (GC); 

• Polychloorbifenylen (PCB); 

 

Asbest  

 

De asbestanalyses worden met de polarisatiemicroscoop uitgevoerd door het hiervoor 

geaccrediteerde laboratorium van Search BV conform de NEN 5896.  

 

AVP 10: verzamelmonster met asbestverdacht materiaal;  

 

Asbest 01:  grond (fijne fractie) ter plaatse van proefgat 10; 

 

Asbest 02:  grond (fijne fractie) ter plaatse van proefgat 11;  

 

Asbest 03:  grond (fijne fractie) ter plaatse van proefgaten 03, 07, 08, 12 en 13.   

 
 
Grondwater  

 
Het grondwatermonster is geanalyseerd op het standaard analysepakket voor grondwater 

bestaande uit de volgende parameters: 
 

• Zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink; 
• Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXSN); 
• Vluchtige chlooralifaten; 
• Minerale olie. 



Verkennend bodemonderzoek Akerstraat 153 te Brunssum 

 

 

 

13410.BKK / MG 

 
 

13 

 5. ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

De analyseresultaten van een bodemonderzoek worden getoetst aan de streefwaarden 

voor grondwater en aan de interventiewaarden voor grond en grondwater, die vermeld 

zijn in bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering. De circulaire is een nadere uitwerking 

van de Wet bodembescherming (Wbb). Zie § 5.1.1 voor een toelichting op het 

toetsingskader op basis van de Wbb. Naast het toetsingskader van de Wbb worden de 

analyseresultaten ook getoetst aan de achtergrondwaarden en maximale waarden, die 

vermeld zijn in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). De Rbk is een nadere 

uitwerking van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Zie § 5.1.2 voor een toelichting op het 

toetsingskader op basis van het Bbk. De normwaarden in de circulaire bodemsanering en 

de Regeling bodemkwaliteit zijn voor een standaard bodem (zie § 5.1.3) 
 
5.1. Toetsingskader Wet bodembescherming  

 

In de Wbb en de circulaire is geregeld hoe om te gaan met ernstig verontreinigde bodems 

(grond en/of grondwater). Het betreft een landelijk toetsingskader, waaraan altijd getoetst 

dient te worden om vast te kunnen stellen of sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging (art. 29 Wbb) en of er met spoed gesaneerd moet worden om 

onaanvaardbare risico’s weg te nemen (art. 37 Wbb en bijlage 2 circulaire en bijlage 3 

voor het protocol asbest). Ook de saneringsdoelstelling is geregeld in de Wbb (art. 38) en 

de circulaire (bijlagen 4 en 5 van de circulaire).  

 

In de Circulaire bodemsanering worden interventiewaarden voor grond en streef- en 

interventiewaarden voor grondwater onderscheiden welke de volgende betekenis hebben: 

 

• Streefwaarden (Sw): De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is 

voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s 

voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn 

overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering 

(2000) en zijn in het algemeen risico-onderbouwd. 

 

• Interventiewaarden (Iw): De interventiewaarden bodemsanering geven aan 

wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of plant 

ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 

het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging, indien meer dan 25 m3 bodemvolume grond of 100 m3 

bodemvolume grondwater een gemiddelde concentratie heeft boven de 

interventiewaarde (art. 29 Wbb).  

 

 

Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt in voorliggende rapportage de 

volgende terminologie gebruikt: 

 
• niet verontreinigd:  concentratie grondwater < streefwaarde  (voor grond zie Besluit  

                                bodemkwaliteit); 

• licht verontreinigd*:  achtergrondwaarde < concentratie  < oude tussenwaarde*; 

• matig verontreinigd*: oude tussenwaarde* < concentratie < interventiewaarde; 

• sterk verontreinigd:   concentratie > interventiewaarde. 

 

* De tussenwaarde als toetswaarde in de Circulaire bodemsanering is komen te vervallen. 

Zie § 5.1.3 voor een toelichting op het gebruik van de oude tussenwaarde als indicatieve 

waarde voor nader bodemonderzoek.   
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5.2. Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit   

 
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) regelen het 

bodembeheer. Hieronder vallen de Kwaliteitsborging bodembeheer (Kwalibo), het keuren 

en toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie en het vaststellen van de 

bodemkwaliteit in relatie tot het bodemgebruik. Met betrekking tot de laatst genoemde 

zijn bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassenkaarten opgesteld. Bij de 

bodemkwaliteit zijn zowel land- als waterbodems betrokken.  

 

In de Rbk wordt onderscheid gemaakt tussen normstelling in het Generieke (landelijke) 

kader en het Gebiedspecifieke (lokale) kader. Afhankelijk van het bodemgebruik zijn 

Maximale Waarden vastgesteld, waaraan de bodemkwaliteit moet voldoen om geschikt te 

zijn voor de (beoogde) bodemgebruiksfunctie. In deze rapportage wordt standaard 

getoetst aan de normen in het Generieke kader. Indien de lokale overheid beschikt over 

een geldige bodemkwaliteitskaart en gebiedspecifieke beleid (zie hiervoor de Nota 

Bodembeheer van de betreffende overheid) dan kan aanvullend getoetst worden aan de 

normen in het Gebiedspecifieke kader.  

 

In beide kaders worden de volgende normwaarden gebruikt, die afhankelijk van het kader 

verschillende waarden kunnen hebben: 

 

• Achtergrondwaarden (AW): Bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten 

aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er 

wettelijk geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen (art. 1 

Bbk). 

 

• Maximale Waarden wonen (MWw): De Maximale Waarden (concentraties) wonen 

geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem op lange 

termijn geschikt te houden voor de functie wonen.  

 

• Maximale Waarden industrie (MWi): De Maximale Waarden (concentraties) 

industrie geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem op 

lange termijn geschikt te houden voor de functie industrie. 

 

 

Voor details met betrekking tot de Circulaire bodemsanering en Regeling bodemkwaliteit 

wordt verwezen naar de betreffende regelingen en toelichtingen op 

www.wetten.overheid.nl.  

 

5.3. Uitvoering toetsing met Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa)     

 

De normwaarden vermeld in de voorgaande paragrafen gelden voor een standaard bodem, 

waarvoor het lutumgehalte op 25% is gesteld en het organisch stofgehalte op 10%. 

Omdat de beschikbaarheid van verontreinigingen in de bodem naar de omgeving 

afhankelijk is van lutum- en organisch stofgehalte zijn de risico’s (en daarmee de 

normwaarden) hieraan gerelateerd. Tot 1 juli 2013 werden de normwaarden in de 

regelingen omgerekend (gecorrigeerd) voor de in de betreffende bodem gemeten lutum- 

en organisch stofgehalte met gebruik van de formules in bijlage G van de Rbk. Om de 

toetsing landelijk te standaardiseren en de resultaten eenduidig en overzichtelijk te 

rapporteren is een herziende toetsingsmodule opgezet, waarvoor de formules in bijlage G 

van de Rbk zijn aangepast. De nieuwe toetsingsmodule is bekend als de Bodem Toets- en 

Validatieservice (BoToVa). 

 

De normwaarden in de circulaire en de Rbk zijn niet veranderd en BoToVa corrigeert ook 

voor de gemeten lutum- en organisch stofgehalten (“bodemtype”).  
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Het verschil met de voorgaande toetsregels is, dat niet de normwaarden worden 

gecorrigeerd, maar de gemeten concentraties (gehalten) worden gecorrigeerd 

(herberekend) naar een standaard bodem. De gestandaardiseerde gehalten zijn in de 

toetstabellen aangeduid met GSSD (Gestandaardiseerde Gehalte naar Standaard Bodem).  

Vervolgens wordt de GSSD getoetst aan de betreffende normwaarde (Interventiewaarde of 

Maximale Waarde) voor een standaard bodem. 

 

De mate waarin de GSSD de normwaarde van de standaard bodem overschrijdt of 

onderschrijdt wordt uitgedrukt door de “index”, waarvoor geldt index = (GSSD-AW)/ (I-

AW). Indien index=0,5 dan is de GSSD gelijk aan de “oude” tussenwaarde. In de 

toetstabellen wordt naast de GSSD ook de index vermeld.  

 

In de NEN 5740 en (bijvoorbeeld) de Regeling uniforme saneringen wordt de 

tussenwaarde vermeld als grenswaarde waarboven aanleiding is tot het doen van nader 

bodemonderzoek. In de circulaire bodemsanering (bijlage 2, Saneringscriterium Wbb, stap 

1) is aangegeven dat indien het vermoeden bestaat van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging er nader bodemonderzoek moet worden uitgevoerd naar de aard, 

omvang en ernst van de bodemverontreiniging. Hiervoor kan de tussenwaarde gebruikt 

worden als criterium (trigger) voor nader bodemonderzoek. In het protocol voor nader 

bodemonderzoek (NTA 5755, 2010), wordt de tussenwaarde echter niet vermeld als 

triggerwaarde voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek. 

 

In bijlage VI zijn de analyseresultaten apart getoetst aan de Wbb en aan het Bbk en in 

bijlage V is het analyserapport weergegeven. 

 

De overschrijdingen van de kritische parameters ten opzichte van de normwaarden zijn in 

tabel 6 samengevat.  

 
Tabel 6: weergave van analyseresultaten. 
Monster- 
codes  

Boring  Traject 
(cm-mv) 

Overschrijdingen  

01 03 0-0,30 PCB >AW <I  

02 06, 08, 11, 13, 16 0-,0,50 PCB >AW <I    

03 02, 05, 09, 12, 15 0-0,75 Geen  

04 01, 12 0,5-2,0 Geen  

05  04, 11 0,5-2,0 Geen  

 
>AW  groter dan de achtergrondwaarde maar kleiner dan de interventiewaarde; 
I>  groter dan de interventiewaarde; 
>AW <I  groter dan de achtergrondwaarde maar kleiner dan industrie.  
 
Asbest  

 

Voor de toetswaarden van asbest in de bodem geldt volgens de Circulaire bodemsanering 

de interventiewaarde van 100 mg/kgds gewogen asbest. Dit houdt in dat de concentratie 

van asbest wordt berekend als de totale concentratie aan serpentijnasbest (chrysotiel, of 

witte asbest) vermeerderd met tienmaal de amfiboolasbesten (crocidoliet, amosiet, 

anthophyliet actinoliet en tremoliet). Indien het gemiddelde gewogen asbestconcentratie 

meer dan 100 mg/kgds bevat, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Het plaatmateriaal ter plaatse van proefgat 10 is asbesthoudend. Het bevat 10-15% 

chrysotiel en 2-5 % crocidoliet (AVP10). Het betreft hechtgebonden asbest.  

 

In de grove fractie is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. In grondmeng-

monsters (asbest 01 t/m 03) is in de fijne fractie analytisch eveneens geen asbest 

aangetoond. 
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In tabel 7 is een overzicht van de toetsingsresultaten van monster “asbest 01 t/m 03” 

weergegeven. In bijlage V is het analyserapport weergegeven. 
 
Tabel 7: Resultaten asbest in grond (gehalten in mg/kgds). 
Mengmonster asbest 01 

(grond) 
asbest 02 
(grond) 

asbest 03 
(grond) 

Inspectiegaten  10 06 en 11 03, 07, 08, 12, 13 
Van (m-mv) - tot (m-mv) 0-0,50 0-0,50 0-0,50 

    
Totaal serpentijnasbest  <0,9 <1,1 <1,1 
Totaal aan amfiboolasbest 0 0 0 
    
Totaal gewogen asbest concentratie 0 0 0  
    

* (bepalingsgrens is 2,0 mg/kgds) 

 
Grondwater  

 

In bijlage VI zijn de analyseresultaten apart getoetst aan de Wbb en in bijlage V is het 

analyserapport weergegeven. 

 

De overschrijdingen van de kritische parameters ten opzichte van de normwaarden zijn in 

tabel 8 samengevat.  

 
Tabel 8: weergave van analyseresultaten. 
Monster- 
codes  

Boring  Traject 
(cm-mv) 

Overschrijdingen  

pb 01 01 105-205 Barium > S  
 

 
>S groter dan de streefwaarde maar kleiner dan de interventiewaarde; 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Voor de vergunningaanvraag voor de bouw van 13 chalets heeft een actualiserend 

verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden op de onderzoekslocatie vakantiepark 

Landgoed Brunssheim gelegen op het adres Akerstraat 153 te Brunssheim.    

 

Voor het verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 is er uitgegaan van een 

onverdachte locatie en voor het onderzoek asbest in grond NEN 5707 is er uitgegaan van 

een verdachte locatie voor kavel 212 en locaties met puin. Het overig gebied wordt als 

onverdacht beschouwd.   

 

Grond 
 

Uit de analyseresultaten is naar voren gekomen dat de bovengrond ter plaatse van de 

toekomstige bebouwing licht verontreinigd is met PCB. Binnen het overige gebied (boven- 

en ondergrond) zijn geen verontreinigingen aangetoond.  

 

Grondwater  
 

Uit de analyseresultaten is naar voren gekomen dat het grondwater licht verontreinigd is 

met barium. Voor het overige zijn er geen verontreinigingen aangetoond.  

 

Asbest 
 

Tijdens de veldwerkzaamheden is door de VKB 2018 gecertificeerde veldwerker op het 

maaiveld asbestverdacht materiaal waargenomen. Aan de hand van de analyse is het 

plaatmateriaal als asbesthoudend beoordeeld (bevat 12,5 % chrysotiel en 3,5 % 

crocidoliet). In de grond is echter zintuiglijk (grove fractie) en analytisch (fijne fractie) 

geen asbest aangetoond. Er is geen verontreiniging met asbest in de grond, maar alleen 

plaatselijk op het maaiveld. Volgens de NEN 5707 is de grond ter plaatse van de 

asbestvondst “asbestverdacht”. Omdat de grond onder de asbestvondst apart op asbest is 

geanalyseerd mag volgens de NEN 5707 geconcludeerd worden dat de bodem “asbest-

onverdacht” is. Het maaiveld is inspecteerbaar en er is verder geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen.  

 

In de mengmonsters van het overig gebied – waar resten tot matig puin zijn aangetroffen 

– is zowel visueel als in de fijne fractie geen asbest aangetoond.  

 

Toetsing hypothese  
 

De hypothese ‘onverdachte locatie’ voor de onderzoekslocatie wordt door de onderzoeks-

resultaten in principe verworpen. Voor de lichte PCB verontreiniging ter plaatse van de 

toekomstige bebouwing in de bovengrond is geen duidelijke bron voorhanden binnen de 

onderzoekslocatie. De lichte verhogingen met PCB zijn echter marginaal.  

 

De hypothese asbestverdacht voor de verdachte locatie wordt verworpen. De hypothese 

onverdacht voor het overige gebied wordt aanvaard.  

 

Slotsom 
 

Er bestaan geen belemmeringen ten aanzien van het voorgenomen bouwplan van 13 

chalets. Er is geen sprake van een verontreinigingsituatie waarvoor aanvullend en/of 

nader bodemonderzoek noodzakelijk is. In geval er geen graafwerkzaamheden of afvoer 

van grond plaats vindt, zijn er ook geen aanvullende voorwaarden van toepassing. De 

grond die bij het bouwrijp maken van de locatie vrijkomt wordt op basis van de indicatieve 

toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit als klasse industrie beoordeeld.  
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Topografische situering 



 



Omgevingskaart Klantreferentie: 13410

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BRUNSSUM B 3563
Akerstraat 145, 6445 CP BRUNSSUM
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: BRUNSSUM B 7106 gedeeltelijk
6-12-
2013

bij Akerstraat 153  BRUNSSUM 14:19:03

Uw referentie: 13410

Toestandsdatum: 5-12-2013

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BRUNSSUM B 7106 gedeeltelijk

Omschrijving 
kadastraal object:

RECREATIE - SPORT

Locatie: bij Akerstraat 153 

BRUNSSUM

Ontstaan op: 29-11-2013

Ontstaan uit: BRUNSSUM B 7106 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET 
BODEMBESCHERMING

Betrokken 
bestuursorgaan: 

Provincie Limburg

Ontleend aan: HYP4  58106/6    d.d. 6-4-2010  

KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET 
BODEMBESCHERMING (ZIE TEKENING)

Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken 
bestuursorgaan: 

Provincie Limburg

Ontleend aan: HYP4  57303/110    d.d. 5-11-2009  

Brondocumenten 

mogelijk van belang:
HYP4  61725/98    d.d. 10-7-2012  

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)

Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken 
bestuursorgaan: 

De Staat (Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie)

Ontleend aan: HYP4  63290/17    d.d. 5-9-2013  

Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPB zodat er 
geen informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente Brunssum kan 
worden geleverd. Neem contact op met de gemeente Brunssum.

Gerechtigde

EIGENDOM
Europarcs Landgoed Brunssheim B.V.

Hommelweg 2 

6114 RT  SUSTEREN

Zetel: SUSTEREN

Recht ontleend aan: HYP4  62847/199    d.d. 7-5-2013  

pagina 1 van 2Kadastraal bericht object

6-12-2013https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp



Eerst genoemde object 

in brondocument:

BRUNSSUM B 7106 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4  63656/6   d.d. 6-12-2013  

HYP4  63656/5   d.d. 6-12-2013  

HYP4  52983/127   d.d. 31-8-2007  

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

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

pagina 2 van 2Kadastraal bericht object

6-12-2013https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 13410

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 6 december 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

BRUNSSUM
B
3563

0 m 5 m 25 m

145
141

A
kerstraat

3562

3563

6858

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=B&perceelnummer=3562&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=AdDjEJYzJs42RL7UEKdG&referentie=13410
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=B&perceelnummer=3563&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=AdDjEJYzJs42RL7UEKdG&referentie=13410
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=B&perceelnummer=6858&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=AdDjEJYzJs42RL7UEKdG&referentie=13410


Omgevingskaart Klantreferentie: 13410

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BRUNSSUM B 3563
Akerstraat 145, 6445 CP BRUNSSUM
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Boorprofielen met legenda 



Projectcode: 13410

projectnaam: Brunssum, Akerstraat 153

Opdrachtgever: Landgoed Brunssheim Projectleider M.L.M.  Kessels

Boormeester: J. Willms

Pagina: 1 / 4

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01Boring: -01Boring: 01-
Datum: 11-12-2013

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak humeus, 
matig grindig, 
donker beigebruin

50

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

100

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
lichtbruin

150

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
bruinbeige

205

Boring: 02Boring: -02Boring: 02-
Datum: 11-12-2013

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
matig grindig, 
grijsbruin

50

Boring: 03Boring: -03Boring: 03-
Datum: 11-12-2013

0

50

1 3

2

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak grindig, 
matig 
puinhoudend, 
grijsbruin

30

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak grindig, 
beigegrijs

80

Boring: 04Boring: -04Boring: 04-
Datum: 11-12-2013

0

50

100

150

200

1 6 7

2

3

4

5

verharding0

Matig 
baksteenhouden
d, matig 
betonhoudend, 
sterk 
puinhoudend, 
sterk 
zandhoudend, 
grijsrood

30

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
neutraalbeige80

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
neutraalbeige

110

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

150

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
grijsbruin

200



Projectcode: 13410

projectnaam: Brunssum, Akerstraat 153

Opdrachtgever: Landgoed Brunssheim Projectleider M.L.M.  Kessels

Boormeester: J. Willms

Pagina: 2 / 4

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 05Boring: -05Boring: 05-
Datum: 12-12-2013

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, licht 
grijsbeige

50

Boring: 06Boring: -06Boring: 06-
Datum: 12-12-2013

0

50

1 2

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
sporen puin, 
grijsbruin

50

Boring: 07Boring: -07Boring: 07-
Datum: 11-12-2013

0

50

1 2

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak grindig, 
resten puin, 
grijsbruin

50

Boring: 08Boring: -08Boring: 08-
Datum: 11-12-2013

0

50

1 2

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak grindig, 
sporen puin, 
resten metaal, 
grijsbruin

50



Projectcode: 13410

projectnaam: Brunssum, Akerstraat 153

Opdrachtgever: Landgoed Brunssheim Projectleider M.L.M.  Kessels

Boormeester: J. Willms

Pagina: 3 / 4

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 09Boring: -09Boring: 09-
Datum: 11-12-2013

0

50

1 3 4

2

verharding0

Matig 
baksteenhouden
d, matig 
betonhoudend, 
zwak 
puinhoudend, 
sterk 
zandhoudend, 
grijsrood

25

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

75

Boring: 10Boring: -10Boring: 10-
Datum: 12-12-2013

0

50

100

150

200

1 5

2

63

4

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
sporen puin, 
grijsbruin

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
grijsbruin

100

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

150

Leem, sterk 
zandig, zwak 
humeus, 
donkerbruin

200

Boring: 11Boring: -11Boring: 11-
Datum: 12-12-2013

0

50

100

150

200

1 5

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
sporen puin, 
grijsbruin

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
grijsbruin

200

Boring: 12Boring: -12Boring: 12-
Datum: 11-12-2013

0

50

100

150

1 4

2

3

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
sporen puin, 
grijsbruin

50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak grindig, 
bruingrijs

100

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
zwak grindig, 
donker 
zwartgrijs, stuit,

150



Projectcode: 13410

projectnaam: Brunssum, Akerstraat 153

Opdrachtgever: Landgoed Brunssheim Projectleider M.L.M.  Kessels

Boormeester: J. Willms

Pagina: 4 / 4

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 13Boring: -13Boring: 13-
Datum: 11-12-2013

0

50

1 2

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
sporen puin, 
grijsbruin

50

Boring: 14Boring: -14Boring: 14-
Datum: 11-12-2013

0

50

1 3 4

2

verharding0

Matig 
baksteenhouden
d, matig 
betonhoudend, 
zwak 
puinhoudend, 
sterk 
zandhoudend, 
grijsrood

25

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
donker beigegrijs

75

Boring: 15Boring: -15Boring: 15-
Datum: 12-12-2013

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, licht 
grijsbeige

50

Boring: 16Boring: -16Boring: 16-
Datum: 11-12-2013

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, 
lichtbruin

50



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

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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BKK Bodemadvies BV
T.a.v. mevrouw M. Geus
Postbus 55
5768 ZH MEIJEL

Uw kenmerk : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Ons kenmerk : Project 474539
Validatieref. : 474539_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : IVBZ-UZOA-BVCI-WIFG
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 19 december 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,8 86,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,20 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,16 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,19 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,20 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,13 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,2 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,007 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds 0,002 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,021 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,017 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,013 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,061 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474539
Project omschrijving : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Monsterreferenties
5037652 = 01 03 (0-30)
5037656 = 05 04 (30-80) 04 (110-150) 11 (100-150) 11 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/12/2013 11/12/2013
Ontvangstdatum opdracht : 13/12/2013 13/12/2013
Startdatum : 13/12/2013 13/12/2013
Monstercode : 5037652 5037656
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: IVBZ-UZOA-BVCI-WIFG Ref.: 474539_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 89,1 86,0 78,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,9 0,6 0,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,07
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35 0,44

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,008 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474539
Project omschrijving : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Monsterreferenties
5037653 = 02 06 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-50) 16 (0-50)
5037654 = 03 02 (0-50) 05 (0-50) 09 (25-75) 12 (0-50) 15 (0-50)
5037655 = 04 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 12 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013
Ontvangstdatum opdracht : 13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013
Startdatum : 13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013
Monstercode : 5037653 5037654 5037655
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: IVBZ-UZOA-BVCI-WIFG Ref.: 474539_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474539
Project omschrijving : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IVBZ-UZOA-BVCI-WIFG Ref.: 474539_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

5037652 01 03 (0-30) 03 0-0.3 1536588AA

5037656 05 04 (30-80) 04 (110-150) 11 (100-150) 11 (150-200) 04 0.3-0.8 1536583AA
11 1-1.5 1268447AA
04 1.1-1.5 1536603AA
11 1.5-2 1268444AA

5037653 02 06 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-50) 16 (0-50) 06 0-0.5 1268442AA
08 0-0.5 1536513AA
11 0-0.5 1268434AA
13 0-0.5 1536559AA
16 0-0.5 1536546AA

5037654 03 02 (0-50) 05 (0-50) 09 (25-75) 12 (0-50) 15 (0-50) 02 0-0.5 1536575AA
05 0-0.5 1268449AA
12 0-0.5 1536539AA
15 0-0.5 1268459AA
09 0.25-0.75 1536534AA

5037655 04 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 12
(100-150)

01 0.5-1 1536595AA
01 1-1.5 1536514AA
12 1-1.5 1536599AA
01 1.5-2 1536590AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474539
Project omschrijving : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IVBZ-UZOA-BVCI-WIFG Ref.: 474539_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474539
Project omschrijving : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IVBZ-UZOA-BVCI-WIFG Ref.: 474539_certificaat_v1



BKK Bodemadvies BV
T.a.v. mevrouw M. Geus
Postbus 55
5768 ZH MEIJEL

Uw kenmerk : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Ons kenmerk : Project 474546
Validatieref. : 474546_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HHRS-STZP-BEGW-ZIYL
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Bijlage NEN 5707 (extern lab) in 474546_NEN_5707_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 19 december 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474546
Project omschrijving : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Monsterreferenties
5037672 = asbest 01 10 (0-50)
5037673 = asbest 02 06 (0-50) 11 (0-50)
5037674 = asbest 03 03 (0-30) 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/12/2013 12/12/2013 11/12/2013
Ontvangstdatum opdracht : 13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013
Startdatum : 13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013
Monstercode : 5037672 5037673 5037674
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: HHRS-STZP-BEGW-ZIYL Ref.: 474546_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474546
Project omschrijving : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HHRS-STZP-BEGW-ZIYL Ref.: 474546_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

5037672 asbest 01 10 (0-50) 10 0-0.5 0180607DD

5037673 asbest 02 06 (0-50) 11 (0-50) asbest 02 06 (0-50)
11 (0-50)

0180606DD

5037674 asbest 03 03 (0-30) 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 13
(0-50)

asbest 03 03 (0-30)
07 (0-50) 08 (0-50)
12 (0-50) 13 (0-50)

0180601DD

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474546
Project omschrijving : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HHRS-STZP-BEGW-ZIYL Ref.: 474546_certificaat_v1



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 474546

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 13410-Brunssum  Akerstraat 153                    
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

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

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.140,9 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 5037672 asbest 01 10 (0-50)

 -                              
Resultaten

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

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

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

< 0,5 mm 4.535,8 0,49 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 5.075,8 11,33 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 138,9 20,01 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 127,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 216,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 136,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 10.230,8 0 < 0,9 0,0 0,9 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 10.332,6 gram

Percentage droge stof (Monster) 92,74 %

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

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

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

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

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

Opmerkingen:

ordernummer UA131969 barcode 0180607DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

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

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,9 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

19 december 2013

11335454

12-dec-13

19-dec-13



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 474546

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 13410-Brunssum  Akerstraat 153                    
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

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

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.288,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 5037673 asbest 02 06 (0-50) 11 (0-50)

                                
Resultaten

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

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

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

< 0,5 mm 4.587,9 0,26 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.994,6 5,02 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 110,3 20,58 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 82,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 149,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 106,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 182,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.213,0 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.357,0 gram

Percentage droge stof (Monster) 90,95 %

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

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

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

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

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

Opmerkingen:

ordernummer UA131969 barcode 0180606DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

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

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

19 december 2013

11335454

12-dec-13

19-dec-13



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 474546

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 13410-Brunssum  Akerstraat 153                    
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

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

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.709,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 5037674 asbest 03 03 (0-30) 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

                                
Resultaten

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

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

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

< 0,5 mm 1.847,8 0,83 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.109,6 5,34 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 3.265,8 21,44 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 411,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 316,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 147,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.098,2 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.255,4 gram

Percentage droge stof (Monster) 79,04 %

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

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

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

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

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

Opmerkingen:

ordernummer UA131969 barcode 0180601DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

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

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

19 december 2013

11335454

11-dec-13

19-dec-13



 



BKK Bodemadvies BV
T.a.v. mevrouw M. Geus
Postbus 55
5768 ZH MEIJEL

Uw kenmerk : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Ons kenmerk : Project 475120
Validatieref. : 475120_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : JWWC-SVVO-HGDQ-YBJF
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 december 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 86
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 7
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 53

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 475120
Project omschrijving : 13410-Brunssum Akerstraat 153
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Monsterreferenties
5136514 = pb 01 01 (105-205)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/12/2013
Ontvangstdatum opdracht : 18/12/2013
Startdatum : 18/12/2013
Monstercode : 5136514
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: JWWC-SVVO-HGDQ-YBJF Ref.: 475120_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2
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Opdrachtverificatiecode: JWWC-SVVO-HGDQ-YBJF Ref.: 475120_certificaat_v2



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

5136514 pb 01 01 (105-205) 01 1.05-2.05 0157565YA
01 1.05-2.05 0121451MM

Bijlage 1 van 2
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Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2
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Toetsingsoverzichten analyseresultaten 



 
 

Projectcode: 13410 

Tabel 1: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Toetsmonster  01 02 03 
Humus (% ds)  0,90 0,90 0,60 
Lutum (% ds)  1,0 1,0 1,0 
Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013 19-12-2013 
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     
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <7,4 -0,04 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5,0 <7,2 -0,22  <5,0 <7,2 -0,22  <5,0 <7,2 -0,22 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03 
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   <20 <54 (6)   <20 <54 (6)  
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 
     
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  0,06 0,06   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fluorantheen mg/kg ds  0,20 0,20   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Chryseen mg/kg ds  0,19 0,19   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,16 0,16   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,20 0,20   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,13 0,13   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,05 0,05   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,2 1,2 -0,01  <0,35 <0,35 -0,03  <0,35 <0,35 -0,03 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,31 0,3   0,039 0,02   <0,025 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,061    0,008    <0,005   
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 101 mg/kg ds  0,007 0,035   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 118 mg/kg ds  0,002 0,010   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 138 mg/kg ds  0,021 0,105   0,002 0,010   <0,001 <0,004  
PCB 153 mg/kg ds  0,017 0,085   0,002 0,010   <0,001 <0,004  
PCB 180 mg/kg ds  0,013 0,065   0,001 0,005   <0,001 <0,004  
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 
     
OVERIG     
Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof %  81,8 81,8 (6)   89,1 89,1 (6)   86,0 86,0 (6)  
 



 
 

Projectcode: 13410 

Tabel 2: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Toetsmonster  04 05 
Humus (% ds)  0,40 0,40 
Lutum (% ds)  1,0 1,0 
Datum van toetsing  19-12-2013 19-12-2013 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index  
    
METALEN    
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <7,4 -0,04 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5,0 <7,2 -0,22  <5,0 <7,2 -0,22 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03 
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   <20 <54 (6)  
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 
    
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  
Fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,07   <0,05 <0,04  
Chryseen mg/kg ds  0,05 0,05   <0,05 <0,04  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08   <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  0,44 0,45 -0,03  <0,35 <0,35 -0,03 
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005    <0,005   
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  
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 
    
OVERIG    
Gewicht artefacten g  <1    <1   
Droge stof %  78,7 78,7 (6)   86,9 86,9 (6)  
 
 
 
  
------ : 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) 
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Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   I  MWW  MWI 
     
METALEN     
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 13 1,2 4,3 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 190 35 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 190 54 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 36 0,83 4,8 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 530 210 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 190 88,0 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 100 39,0 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 720 200 720 
     
PAK     
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 40 6,8 40 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 1 0,020 0,5 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 5000 190 500 
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  pb 01 
Datum  18-12-2013 
Filterdiepte (m -mv)  1,05 - 2,05 
Datum van toetsing  3-1-2014 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1   
Monstermelding 2   
Monstermelding 3   
     Meetw   GSSD   
   
METALEN   
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1   
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2   
Koper [Cu] µg/l  7 7   
Zink [Zn] µg/l  53 53   
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1   
Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1   
Barium [Ba] µg/l 86 86
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04   
Lood [Pb] µg/l  <2 <1   
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1   
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1   
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1   
Xylenen (som) µg/l  <0,2 <0,2   
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   
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77 (2,14)  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01   
PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)  
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
Dichloorpropaan µg/l  <0,4 <0,4   
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1   
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1   
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1 (14)  
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1   
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1   
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1   
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1   
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1   
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1   
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35   
 
 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Tolueen µg/l  7   1000 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Foto’s onderzoekslocatie 



Foto’s Akerstraat 153 (Landgoed Brunssheim) te Brunssum              (13410.BKK) 

 
 

 

 

 
Foto 1: 1e gedeelte van de onderzoekslocatie.   Foto 2: 2e gedeelte van de onderzoekslocatie.  

 

 

 
Foto 3.  Foto 4: korrelmixverharding met daarnaast asfaltpad.  

 

 

 
Foto 5.   Foto 6: het aangetroffen asbestverdacht materiaal op 

het maaiveld ter plaatse van proefgat 10.  

 

 

 
Foto 7: proefgat 13.   Foto 8: proefgat 10 ter plaatse van de asbest vondst.   
 



Foto’s Akerstraat 153 (Landgoed Brunssheim) te Brunssum              (13410.BKK) 

 
 
 

 

 

 
Foto 9: de bodemopbouw ter plaatse.   Foto 10: proefgat 02 met daarop te zien de 

grondwaterstand.  

 

 

 
Foto 11: de bodemopbouw ter plaatse.   Foto 12: de bodemopbouw ter plaatse.  
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Rapport vooronderzoek CSO uit 2005 
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Tekening van CSO met huidige onderzoekslocatie 
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Bijlage behorende bij besluit B&W Gemeente Brunssum van 3 augustus 2010,
registratienummer 2010/13570 tot vaststelling van een bodemfunctieklassentabel.

Bodemfunctieklassentabel Gemeente Brunssum

Toepassingsbereik bodemfunctieklassentabel Gemeente Brunssum
De bodemfunctieklassentabel (tabel 1 en tabel 2) is van toepassing op:

- nieuwe stoffen in het stoffenpakket NEN 5740,
- grootschalige toepassingen wat betreft de leeflaag,
- bestaande werken wat betreft de leeflaag,

waarvoor niet kan worden teruggegrepen op het bodembeheerplan en de bodemkwaliteitskaart van de
Gemeente Brunssum.

Bij twijfel of grensgevallen beslist de gemeente over de indeling in bodemfunctieklasse.

Tabel 1: omzettingstabel zone bodemkwaliteitskaart naar bodemfunctieklassen

Mijnsteengebieden en defensieterreinen
Voor de mijnsteengebieden en defensieterreinen zoals weergegeven op de bodemkwaliteitskaart wordt
de indeling in bodemfunctieklasse bepaald door de bestemming van een locatie zoals opgenomen in
het geldende bestemmingsplan. Hierop zijn onderstaande tabellen van toepassing.

Kortom: onderstaande tabellen zijn dus alleen van toepassing op de gebieden die op de
bodemkwaliteitskaart zijn begrensd als mijnsteengebied en defensieterreinen

Tabel 2: omzettingstabel bestemmingen naar bodemfunctieklassen

Bestemmingsplan: Buitengebied Bodemfunctieklasse op basis van Besluit

bodemkwaliteit

Natuurgebied, Bosgebied, Agrarisch gebied met

landschappelijke en natuurlijke waarden,

Agrarisch gebied, Golfaccomodatie, Watergang/-

overkluisd, Regenwaterbuffers, Agrarische

bedrijfsdoeleinden, Horecadoeleinden,

Detailhandeldoeleinden, Bijzondere doeleinden,

Sportaccomodatie, Verblijfsaccomodatie 1,

Verblijfsaccomodatie 2, Recreatieve doeleinden,

Woondoeleinden, Bedrijfsdoeleinden, Doeleinden

van openbaar nut (gasdrukregelstation)

Achtergrondwaarde

/ Wonen

Verkeersdoeleinden Industrie

Zone bodemkwaliteitskaart Gemeente
Brunssum

Bodemfunctieklasse op basis van Besluit
bodemkwaliteit

Industrie Industrie
Wonen na 1990 Wonen
Wonen van 1940-1970 Wonen
Wonen van 1970 – 1990 Wonen
Wonen vóór 1940 Wonen
Agrarisch/natuur Achtergrondwaarde
Uitzondering: wegen inclusief bijbehorende
bermen, fietspaden, ed. (bestemming
Verkeersdoeleinden)

Industrie
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Bestemmingsplan Woongebieden Bodemfunctieklasse op basis van Besluit
bodemkwaliteit

Natuurgebied Achtergrondwaarde
Woondoeleinden I, Woondoeleinden II,
Gemengde doeleinden (o.. bestemd voor:
detailhandel, horeca, kantoor, maar ook voor
woondoeleinden) Bijzondere doeleinden, Militaire
doeleinden, Begraafplaats, Recreatieve
doeleinden, Groenvoorzieningen,
Bedrijfsdoeleinden, Doeleinden van openbaar nut

Wonen

Verkeersdoeleinden Industrie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Emma Bodemfunctieklasse op basis van Besluit
bodemkwaliteit

/ Achtergrondwaarde
/ Wonen
Bedrijfsdoeleinden, Verkeersdoeleinden,
Doeleinden van openbaar nut,
Groenvoorzieningen, Recreatieve doeleinden,
Regenwaterbuffer en overstortreservoir

Industrie

Bestemmingsplan Bouwberg Bodemfunctieklasse op basis van Besluit
bodemkwaliteit

Natuurgebied, Bos, Watergang/-gerioleerd Achtergrondwaarde
/ Wonen
Verkeersdoeleinden 1, Verkeersdoeleinden 2,
Bedrijfsdoeleinden, Woonwagenlocatie, Openbaar
groen

Industrie

Bestemmingsplan Hendrik e.o. Bodemfunctieklasse op basis van Besluit
bodemkwaliteit

/ Achtergrondwaarde
/ Wonen
Industriële doeleinden, Bedrijfsdoeleinden,
Verkeersdoeleinden, Bosgebied met extensief
recreatief gebruik, Bosgebied met militair gebruik,
Militaire doeleinden, Woondoeleinden, Waterloop,
Overkluisde waterloop, Bufferbassin

Industrie

Hoofdzakenplan Schinveld Bodemfunctieklasse op basis van Besluit
bodemkwaliteit

Achtergrondwaarde

Wonen
Mijnindustrie Industrie

1
ste

Herziening Hoofdzakenplan Schinveld Bodemfunctieklasse op basis van Besluit
bodemkwaliteit

/ Achtergrondwaarde
/ Wonen
Mijnindustrie Industrie
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Bestemmingsplannen gebruik makend van de standaard omschrijvingen voor
bestemmingen uit de SVPB 2008
(verplicht te gebruiken bij nieuwe bestemmingsplannen sinds 1 januari 2010)

Bestemming (conform de SVBP2008) Bodemfunctieklasse op basis van Besluit
bodemkwaliteit

Agrarisch
Agrarisch met waarden
Bos
Natuur

Achtergrondwaarde

Centrum
Cultuur en ontspanning
Detailhandel
Dienstverlening
Gemengd
Groen
Horeca
Kantoor
Maatschappelijk
Recreatie*
Sport
Tuin
Water
Wonen
Woongebied

Wonen

Bedrijf
Bedrijventerrein
Verkeer

Industrie

* voor de functie / gebruiksdoel ‘volkstuin’ binnen bestemming Recreatie geldt bodemfunctieklasse

achtergrondwaarde

Aandachtspunt

 Grondgebonden woningen in bodemfunctieklasse ‘industrie’: bij grondverzet cq. het toepassen van

grond wordt een leeflaag toegepast van minimaal 1 meter van ten minste gebiedseigen kwaliteit.

Onder gebiedseigen kwaliteit wordt verstaan de feitelijke kwaliteit van de grond ter plaatse. Dit ter

bescherming van de bewoners.
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Tekening CSO uit 2005 
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Aanvoerbonnen korrelmix BOWIE 
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