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1. INLEIDING 

 

In opdracht van Stichting Weller Wonen heeft BKK Bodemadvies bv te Meijel een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd voor de locatie Noorderkroon Fase 2 (Kruising Europalaan-

Kennedylaan) te Brunssum (gemeente Brunssum). 

 

De aanleiding voor de uitvoering van het onderzoek betreffen de toekomstige 

nieuwbouwplannen. 

 

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 de voorgenomen 

bouwplannen.  

 

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 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 asbestonderzoek in grond (NEN 5707). Het veldwerk is 

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

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 certificaatnummer 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. 

 

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.  



Verkennend bodemonderzoek Noorderkroon Fase 2 te Brunssum 

 

 

 

15400.BKK / MK 

 

 

2 

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. 

 

Locatieadres:    Naast Kennedylaan 86 te Brunssum 

Oppervlakte locatie:   2.800 m2  

Kadastrale gegevens:   Brunssum, sectie D, nrs. 4264, 4571 en 4247 

Omschrijving object:   Terrein Nieuwbouw Wonen (met bedrijvigheid wegen) 

Coördinaten:    X = 195.294 en Y = 329.095 

 

 

2.2. Vooronderzoek 

 

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

zijn voor 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 (zie ook bijlage VIII): 
 

Kadaster:                     - Kadastertekening;  

                     - Kadastraal bericht; 

DINO loket TNO-NITG:     - Geohydrologie onderzoekslocatie;  

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;  

       - Gemeente Brunssum. 

 

Voor de gemeente Brunssum zijn de zaken omtrent milieu en bodem in behandeling 

genomen door de heer D. Florentinus.  

 

 

2.2.1. Ligging onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie is gelegen is Brunssum en maakt deel uit van de gemeente 

Brunssum. Brunssum is een klein dorp in Zuid-Limburg ten noorden van de plaats Heerlen. 

De onderzoekslocatie bevind zich in het noordwestelijk deel van de bebouwde kom van 

Brunssum. De directe omgeving bestaat voornamelijk uit woonhuizen met tuinen en heeft 

daarmee hoofdzakelijk een woonfunctie. Zuidwestelijk van de onderzoekslocatie ligt een 

rotonde waarmee de wegen Europalaan en Kennedylaan zijn verbonden. 

 

 

2.2.2. Luchtfoto 

 

Op de volgende pagina is een luchtfoto (bron: Google Earth 2009) met de 

onderzoekslocatie en haar directe omgeving weergegeven. Op deze luchtfoto is te zien dat 

de flatgebouwen zijn gesloopt en de nieuwbouw Noorderkroon Fase 1 nog moet 

plaatsvinden. 
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2.2.3. Terreininspectie 

 

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

tijdens de terreininspectie en veldwerkzaamheden.  

 

Ten tijde van de terreininspectie op 22 oktober 2015 zijn de volgende waarnemingen 

gedaan:  

 

Er bevinden zich nog enkel oude inritten, die dateren uit de periode dat binnen de locatie 

nog sprake was van een flatgebouw “Op de Waakboom” aan het voormalige adres 

Europalaan 141 t/m 458. Een gedeelte hiervan is verhard met asfalt. 

 

De onderzoekslocatie is nu grotendeels in gebruik als park/plantsoen met een honden 

uitlaatvoorziening.  

 

In bijlage III is een tekening van de onderzoekslocatie opgenomen, waarop de gedane 

waarnemingen zijn weergegeven.  
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2.2.4. Historie onderzoekslocatie en omgeving  

 

Hieronder zijn een aantal uitsneden weergegeven van een aantal historische kaarten. Aan 

de hand van historische kaarten kunnen de historische ontwikkelingen gevolgd worden.  

 

  
1830-1850     1925 
 

  
1955      1989 

 

Volgens de kaartstudie zien we op de oudste bekende kaart (1830-1850) dat de 

onderzoekslocatie een onbebouwd open gebied is. Enkel de Europalaan is aanwezig. Dit 

blijft onveranderd tot 1955, dan treedt er voor het eerst bebouwing op/nabij de 

onderzoekslocatie. In de omgeving hebben echter wel grotere uitbreidingen plaatsge-

vonden in de vorm van woningen en een steenfabriek. Op de kaart uit 1989 is goed te 

zien dat de Kennedylaan aanwezig is en dat op locatie een flatgebouw aanwezig is.   

 

2.2.5. Hinder- en milieuvergunningen en bouw- en sloopvergunningen  

 

Voor een overzicht van de verdachte activiteiten en de onderzoeks-saneringsstatus van de 

onderzoekslocatie en in de omgeving (50 meter) is www.bodemloket.nl geraadpleegd.  

De directe omgeving van de onderzoekslocatie is voornamelijk in gebruik als wonen met 

tuin of infrastructuur. Op geen enkele locatie grenzend aan de onderzoekslocatie hebben 

voor zover bekend milieubedreigende bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden. 

 

2.2.6. Boven- en ondergrondse tanks  

 

Binnen de onderzoekslocatie zijn geen boven- of ondergrondse opslagtanks bekend. 

Buiten de onderzoekslocatie heeft in het verleden naast het flatgebouw een ondergrondse 

HBO-gelegen. Deze tanklocatie is in 2005 in een verkennend bodemonderzoek als een 

verdachte locatie onderzocht. De ligging van deze gesaneerde tank (1992) – met een 

inhoud van 30.000 liter – is weergegeven in de tekening met boorpunten van het 

verkennend bodemonderzoek van Geoconsult uit juni 2005, zie bijlage VIII. 

http://www.bodemloket.nl/
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2.2.7. Ophogingen/dempingen, stortingen/calamiteiten  

 

Binnen de onderzoekslocatie zijn geen ophogingen/dempingen of calamiteiten bekend.  

 

 

2.3. Eerder verricht bodemonderzoek 

 

Door Geoconsult is in juni 2005 een gebied van 1,6 hectare – waar de huidige 

onderzoekslocatie deel van uitmaakt – milieukundig onderzocht. Voor deze locatie is een 

vooronderzoek opgesteld door Geoconsult. Dit vooronderzoek is opgenomen in bijlage 

VIII. Het verkennend bodemonderzoek (rapportnr. Ma-50146-r1, d.d. 17-juni-2005) is 

uitgevoerd in het kader van de geplande nieuwbouw op de locatie Europalaan te 

Brunssum. Dit betreft de huidige nieuwbouwblokken (Fase 1) die noordelijk van de 

onderzoekslocatie zijn gelegen. Het grondwater bevindt zich niet binnen 5,0 m- maaiveld 

en wordt derhalve niet in het onderzoek betrokken. Voorafgaand aan dit bodemonderzoek 

heeft een vooronderzoek plaatsgevonden 

 

In de bovengrond met bijmengingen aan baksteen / puin zijn lichte verontreinigingen aan 

PAK, EOX en minerale olie aangetoond. De gemeten concentratie EOX ligt boven de 

achtergrondgrenswaarde en de streefwaarde welke formeel een triggerfunctie heeft. Alle 

overige gemeten concentraties liggen onder de streefwaarde dan wel detectiegrens. 

 

In de visueel schone boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Alle 

gemeten concentraties liggen onder de streefwaarde dan wel detectiegrens. 

 

In het afvulzand van de gesaneerde HBO-tank en in de putbodem (8101-2) zijn geen 

verontreinigingen aangetoond. Alle gemeten concentraties liggen onder de streefwaarde 

dan wel de detectiegrens. 

 

 

2.4. Toekomstig gebruik 

 

Bebouwing met woondoeleinden. 

 

2.5. Bodemopbouw en geohydrologie 

 

Enig inzicht omtrent de bodemsoort en –opbouw is van belang bij het beoordelen van de 

aangetoonde stoffen in relatie tot het natuurlijk voorkomen ter plaatse en de mogelijkheid 

van het doordringen van de aangetoonde stoffen in diepere lagen. De geohydrologische 

situatie bepaalt in hoge mate de verspreidingskansen van de aangetoonde stoffen naar de 

omgeving en is, samen met de aard van de bodem en de mobiliteit van de aangetoonde 

stoffen, belangrijk bij het verkrijgen van een indruk van de omvang van het 

beïnvloedingsgebied van mogelijke verontreinigingen. 

 

2.5.1. Bodemopbouw 

 

Uit beoordeling van de bodemkaart van Nederland is gebleken dat tektonisch gezien de 

onderzoekslocatie in de Roerdalslenk ligt. Deze wordt aan de noordzijde begrensd door de 

Peelrandbreuk en zuidelijk door de Feldbissbreuk. De breuken zijn noordwest-zuidoost 

gericht. 
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Bodemkaart van Nederland 

Het eerste watervoerend pakket wordt gevormd door de vroeg-pleistocene, grof zandige 

en kwartsrijke afzetting van de formatie van Kiezelooliet. Boven het eerste watervoerend 

pakket bevindt zich een deklaag van de formatie van Boxtel en Beegden. De formatie van 

Kiezelooliet grenst ongeveer 140 m-mv met de formatie van Brede een fijn zandige 

formatie. 

 

2.5.2. Geohydrologische gegevens 

 

Uit de isohypsenkaarten van het betreffende gebied (Dienst Grondwaterverkenning van TNO, 

kaartblad 60 oost, van 1974) valt af te leiden dat het grondwater in het eerste watervoerende 

pakket als freatisch mag worden beschouwd. De stijghoogte van het freatisch grondwater ter 

plaatse van de onderzoekslocatie bedraagt circa NAP + 74 meter.  

 

Het maaiveld ligt op circa NAP + 90 meter, zodat de grondwaterspiegel zich ongeveer op een 

diepte van circa 16 m-mv bevindt. De regionale grondwaterstroming van het freatisch 

grondwater stroomt in noordelijk richting.  

 

 

2.6. Bodembeleidsplan 
 

 

De gemeente Brunssum heeft voor zijn gemeente een Bodemkwaliteitskaart opgesteld. In 

deze kaart wordt de te verwachten en de bekende bodemkwaliteit weergeven. Dit geldt 

voor zowel de bovengrond als de ondergrond.  

 

De onderzoekslocatie valt onder de zone wonen van 1940-1970 met daarbij de 

kwaliteitsklasse Wonen. 
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2.7. Conclusies vooronderzoek  

 

In het vooronderzoek zijn zaken bekeken die kunnen leiden tot bepaalde strategieën voor 

de onderzoeksopzet die zijn opgenomen in de NEN 5740. Naar aanleiding van het 

vooronderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

 

- De voormalige bebouwing dateerde zover bekend van 1967 tot sloop voor 2009; 

- Deze gebouwen zijn reeds gesloopt en de locatie is als een plantsoen ingericht; 

- Er zijn geen milieubedreigende activiteiten bekend; 

- De freatische grondwaterstand bevindt zich dieper dan 5 m-mv; 

- De te verwachten bodemkwaliteit, volgens de bodemkwaliteitskaart (2005) is voor 

de boven- en ondergrond Achtergrondwaarde; 

- In het verkennend bodemonderzoek 2005 van Geoconsult zijn in de bovengrond 

enkele lichte verontreinigingen met PAK, minerale olie en EOX aangetoond. In de 

ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

3.1. Hypothese 

 

Voor het opstellen van de onderzoeksstrategie is uitgegaan van de resultaten uit het voor-

onderzoek, waaruit volgt dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat binnen de 

onderzoekslocatie op bepaalde verdachte deellocaties bodemverontreiniging zou kunnen 

voorkomen.  

 

De onderzoekslocatie wordt derhalve als een onverdachte locatie (ONV) beschouwd. Dat 

geldt ook voor het asbestonderzoek.  

 

 

3.2. Strategie van het onderzoek 

 

De uitvoering van het bodemonderzoek is gebaseerd op de onderzoeksprotocollen zoals 

vermeldt in de NEN 5740 “Bodem – landbodem – strategie voor het uitvoeren van ver-

kennend bodemonderzoek en in de NEN 5707 (augustus 2015). In tabel 1 staat de 

onderzoeksopzet vermeldt. Het aantal boringen en proefgaten is afgeleid van protocol 5.1 

uit de NEN 5740 en protocol 6.4.2 uit de NEN 5707, rekening houdend met de oppervlakte 

van de onderzoekslocatie.  

 
Tabel 1: Onderzoeksstrategie.  

  Veldwerk 
 

Chemisch onderzoek b+d) 

 Locatie 
(oppervlakte) 

Boringen a) Verharding Grond  

 
 
 

Noorderkroon Fase 2 
 
(2.800 m2)  
 

9 tot 0,5 m-mv  
én  
3 tot 2,0 m-mv 

 onbekend 3x standaard grondpakket, incl. H en L 

 

2x analyse asbest c) 

 

 
a) Conform de NEN 5707 worden de boringen voor wat de bovengrond betreft, vergroot tot een inspectiegat van 
 0,3m*0,3m*0,5m voor het onderzoek asbest in bodem. 
b) Analyses worden uitgevoerd door een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium. Tevens zullen de 

monsters conform AS 3000 worden voorbewerkt. 
c) Indien puinhoudende lagen worden aangetroffen of indien de bodem bijmengingen heeft met bouw- en sloopafval 
 (bijv. puin), dan wordt de zeeffractie < 16 mm in het laboratorium geanalyseerd op asbest conform de NEN 5896. 
d) Indien tijdens de monstername significante zintuiglijke verontreinigingen worden aangetroffen, dan dienen deze   
    grondmonsters separaat geanalyseerd te worden. 

 

 

3.3. Asbest 

 

Op basis van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als onverdacht op aanwezigheid 

van asbest beschouwd. Het verkennend onderzoek asbest in bodem wordt uitgevoerd conform 

de NEN 5707 (inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem, augustus 2015). Na 

het vooronderzoek wordt het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte 

materialen. Wanneer bij de maaiveldinspectie asbestverdachte materialen worden aangetroffen 

dient de hypothese en onderzoeksstrategie te worden aangepast.  

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden wordt het uitkomend boormateriaal (grove 

fractie, > 16 mm) visueel onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende 

fragmenten. Indien puinhoudende bodemlagen worden aangetroffen, worden van de uitge-

zeefde fijne fractie (<16 mm) monsters samengesteld, hetzij conform NEN 5707 hetzij 

conform 5897. 
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4. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

 

4.1. Veldwerkzaamheden 

 

De veldwerkzaamheden zijn op 22 oktober 2015 conform de BRL-SIKB 2000 en het daarbij 

behorende VKB-protocol 2001 en 2018 uitgevoerd door BKK Bodemadvies bv.  

 

Conform de in tabel 1 vermelde onderzoekstrategie zijn de boringen verricht tot 0,5 meter 

minus maaiveld. Hierbij zijn 9 boringen vergroot tot een proefgat van 0,3 x 0,3 meter.  

 

Voor het vaststellen van de bodemkwaliteit van de ondergrond zijn 3 boringen doorgezet tot 

maximaal 2 m-mv.  

 

De locaties van de boringen en proefgaten zijn opgenomen in de overzichtstekening in bijlage 

III. Enkele foto’s van de onderzoekslocatie en de uitgevoerde werkzaamheden zijn opgenomen 

in bijlage VII. 

 

 

4.2. Veldwaarnemingen 

 

Asfalt 

In de zuidhoek van de onderzoekslocatie ligt een asfaltverharding. De oppervlakte van 

deze verhardingslaag bedraagt circa 100 m2. Aan de hand van de dikte (7 cm) en de 

soortelijke dichtheid voor asfalt van 2,5 ton/m3 bedraagt de omvang hiervan circa 18 ton. 

 

Asbest 

Een maaiveldinspectie, als is voorgeschreven in het VKB 2018 protocol, waarbij het maaiveld in 

banen van ongeveer 1,5 meter breed op de aanwezigheid van asbest is gecontroleerd, heeft 

plaatsgevonden over de gehele te onderzoekslocatie. 

 

Tijdens de maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen.  

 

Grond  

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

eventuele zintuiglijk waargenomen bodemvreemde kenmerken genoteerd (zie de  

boorbeschrijvingen in bijlage IV).  

 

De bodemopbouw van de bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak zandige, zwak grindige 

leem. Met uitzondering van de bovengrond van boring 01, 08 en 09, zijn sporen of resten 

baksteen / puin aangetroffen. Ter plaatse van boring 03 wordt een “baksteen” houdende 

funderingslaag aangetroffen (traject 7 tot 30 cm-mv).  

 

In de ondergrond wordt eveneens zwak zandige, zwak tot matig grindige leem aangetroffen. 

Visueel zijn hier resten puin, houtskool, beton en baksteen aangetroffen. 

 

 

4.3. Bemonstering 

 

Asbest  

De funderingslaag en de bodemlagen met resten baksteen, beton en puin zijn als 

asbestverdacht aangemerkt. De uitkomende grond / puin is (na uitzeven van de grove 

fractie), conform de NEN 5707 / NEN 5897, laagsgewijs bemonsterd.  
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Grond en puinlaag 

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

puinlaag is hierbij separaat bemonsterd. De grondmonsters zijn na monstername gekoeld 

bewaard in glazen potten / emmers en voor analytisch onderzoek aangeboden aan een 

geaccrediteerd (conform EN-ISO 17025) laboratorium.  

 

4.4. Laboratoriumonderzoek 

 

De analyses zijn verricht door het geaccrediteerd laboratorium, conform EN-ISO 17025 

van Eurofins Omegam BV te Amsterdam. De analyse op asbest is uitbesteed aan het 

laboratorium van Search Bv te Amsterdam.  

 

Asbest 

De “baksteen”houdende funderingslaag bij boring 03 is wel bemonsterd maar wordt als 

onverdacht beschouwd voor asbest, omdat hier sprake is van leisteen i.p.v baksteen.  

 

Grondmengmonster ASB 1 is volgens de NEN 5707 samengesteld uit de puinhoudende 

bovengrond van proefgaten 01, 04, 06, 07, 08, 09, 11 en 12: traject 0-0,5 m-mv.  

 

Puinmengmonster ASB 2 is volgens de NEN 5707 samengesteld uit de puinhoudende 

ondergrond van de boringen 02, 05 en 10: traject 0,5-1,5 m-mv. 

 

De asbestanalyses worden met de polarisatiemicroscoop uitgevoerd door het hiervoor 

geaccrediteerde laboratorium van Search BV conform de NEN 5896.  

 

Grond  

Op basis van de plaatselijk aangetroffen bodemopbouw, alsmede de onderzoeksopzet, is een 

laboratoriumopdracht opgesteld voor het samenstellen van mengmonsters en de chemische 

analyses van de betreffende mengmonsters. De samenstelling van de grond(meng)monsters 

is in tabel 2 weergegeven.  

 

Tabel 2: Samenstelling grond(meng)monsters. 
Monstercode 
(waarnemingen) 
 

Boring (diepte cm-mv) 

01: bovengrond zuidelijk  
(Leem, sporen baksteen, resten puin) 
 

02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 

02: bovengrond noordelijk 
(Leem, resten puin en baksteen) 
 

07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 

03: ondergrond  
(Leem, resten baksteen/resten hout) 
 

02 (50-100) 05 (50-100) 05 (100-140) 10 (50-100) 10 (100-130) 

 

De samenstelling van de mengmonsters heeft conform de richtlijnen uit de NEN 5740 in 

het laboratorium plaatsgevonden. De mengmonsters zijn geanalyseerd op het 

standaardpakket grond bestaande uit de volgende parameters: 

 

  Organisch stof-, droge stof- en lutumgehalte; 

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

  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 

  Minerale olie (GC); 

  Polychloorbifenylen (PCB). 
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5. ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

5.1. Toetsingskader voor asbest 

 

Voor de toetswaarden van asbest geeft noch de Circulaire bodemsanering, noch de Regeling 

bodemkwaliteit een achtergrondwaarde voor asbest. Beide documenten geven alleen een 

maximale waarde. De interventiewaarde uit de circulaire voor asbest in de bodem bedraagt 

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

als de totale concentratie aan serpentijn asbest (chrysotiel, of witte asbest) vermeerderd met 

tienmaal de amfibool asbesten (b.v. crocidoliet, amosiet, anthophyliet, actinoliet en 

tremoliet).  

 

De Circulaire bodemsanering 2009 (vigerend) geeft in bijlage 3 (saneringscriterium, protocol 

asbest) uitdrukkelijk aan, dat indien de gewogen asbestconcentratie meer dan 100 mg/kgds 

bedraagt er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hiervoor geldt geen 

volumecriterium. Indien de concentratie asbest meer dan 100 mg/kgds bedraagt dient een 

risicobeoordeling te worden uitgevoerd om te bepalen of er onaanvaardbare risico’s zijn. Bij 

lagere concentraties mag niet van een verontreiniging met asbest worden gesproken. 

 

In de Regeling bodemkwaliteit is in bijlage B aangegeven dat de Maximale waarde voor de 

bodemfunctieklasse Wonen en Industrie 100 mg/kgds gewogen asbest bedraagt. 

 

 

5.2. Toetsing en interpretatie analyseresultaten asbest 

 

In tabel 3 is een overzicht van het toetsingsresultaat van de grondmengmonsters ASB 1 

en ASB 2 weergegeven. Het analyserapport met de asbestanalyse is opgenomen in bijlage 

IV. 

 
Tabel 3: Toetsingsresultaten asbest (gehalten in mg/kgds). 

Monsternummer ASB 1 
(grond) 

ASB 2 
(grond) 

Proefgat 01, 04, 06, 07, 08, 09, 11 en 12 
 

 02, 05 en 10 
 

Van (m-mv)  0  0,5 
Tot (m-mv)  0,5  1,5 

   
Totaal serpentijnasbest  <1 mg/kgds  <1,2 mg/kgds 
Totaal aan amfiboolasbest  <0    mg/kgds  <0    mg/kgds 
   
Totaal asbest  <1# mg/kgds  <1,2# mg/kgds 
   

# CROW detectielimiet is 2,0 mg/kgds 

 

In de mengmonsters ASB 1 en ASB 2 is (analytisch) geen asbest aangetoond.  

 

 

5.3. Toetsingskader algemeen 

 

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 worden interventiewaarden voor grond en streef- 

en interventiewaarden voor grondwater onderscheiden welke de volgende betekenis hebben: 

 

  Streefwaarden (S): 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. 
 



Verkennend bodemonderzoek Noorderkroon Fase 2 te Brunssum 

 

 

 

15400.BKK / MK 

 

 

12 

  Interventiewaarden (I): 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 veront-

reinigingsniveau 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  
 licht verontreinigd: achtergrondwaarde < concentratie  < oude tussenwaarde; 
 matig verontreinigd:  oude tussenwaarde < concentratie < interventiewaarde; 
 sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde.  

 

 

5.4. 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 (gecor-

rigeerd) 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 toetsings-

module 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”). 

 

Het verschil met de voorgaande toetsregels is, dat niet de normwaarden worden gecorrigeerd, 

maar de gemeten concentraties worden gecorrigeerd  naar een standaard bodem. De 

gestandaardiseerde gehalten zijn in de toetsingstabellen 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 toetsingstabellen 

wordt naast de GSSD ook de index – tussen haakjes – 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. 
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5.5. Toetsing en interpretatie analyseresultaten  

 

Berekende toetsingswaarden  

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem zijn de gemeten gehalten middels een 

bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem en worden de gestandaardiseerde 

meetwaarden (GSSD) verkregen. Bij het standaardiseren wordt gebruik gemaakt van de 

gemeten percentages organische stof en lutum. De gestandaardiseerde meetwaarden zijn 

getoetst aan de normwaarden. In tabel 4 zijn de normwaarden voor standaard bodem 

opgenomen.  

 
Tabel 4: Toetsingsnormen voor standaard bodem (mg/kgds) Wbb en Rbk.  

Parameters   AW  I  WON IND 
 

  
METALEN  
Cadmium [Cd]   0,6 13 1,2 4,3 
Kobalt [Co]   15 190 35 190 
Koper [Cu]   40 190 54 190 
Kwik [Hg]   0,15 36 0,83 4,8 
Lood [Pb]   50 530 210 530 
Molybdeen [Mo]   1,5 190 88 190 

Nikkel [Ni]   35 100 39 100 
Zink [Zn]   140 720 200 720 
  
PAK  
PAK 10 VROM   1,5 40 6,8 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (som 7)   0,02 1 0,04 0,5 
  
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN  
Minerale olie C10 - C40   190 5000 190 500 

 

 
Toelichting bij de tabel: 
 
De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- 
en humuswaarden. In bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de lutum- en humuswaarden 25% en 
10%.  
 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
IND = Maximale waarde Industrie 

WON = Maximale waarde Wonen 

 

Toetsing 

In tabel 5 is een overzicht opgenomen van het toetsingsresultaat volgens de Wet 

bodembescherming. 

 
Tabel 5: Overschrijdingen ten opzichte van de toetsingsnormen conform de Wbb. 

Analysemonster (visueel) 
 

Boring + traject 
(cm-mv) 

> AW  (index)  > I    (index) 

01: bovengrond zuidelijk  
(Leem, sporen baksteen, resten 
puin) 
 

02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)  
06 (0-50) 

Minerale olie    ( 0,03) - 

02: bovengrond noordelijk 
(Leem, resten puin en 
baksteen) 
 

07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50)  
11 (0-50) 12 (0-50) 

- - 

03: ondergrond  
(Leem, resten baksteen/resten 
hout) 
 

02 (50-100) 05 (50-100) 05 (100-140) 
10 (50-100) 10 (100-130) 

- - 
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Toelichting bij de tabel: 
- = Geen verhoogde gehalten t.o.v. van de toetsnormen 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
Index = (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

 

Interpretatie resultaten 

In het mengmonster 01 van de bovengrond is sprake van een lichte verontreiniging met 

minerale olie. Deze lichte verontreiniging kan gerelateerd worden aan de bodemvreemde 

bijmengingen met resten puin en baksteen.  

 

In de overige mengmonsters van zowel de boven- en ondergrond (02 en 03) zijn géén 

verontreinigingen aangetoond.  
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Voor de realisatie van het nieuwbouwplan Noorderkroon Fase 2 aan de Europalaan / 

Kennedylaan te Brunssum is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 
 

Voor de onderzoekslocatie is de strategie “onverdacht” gehanteerd. Voor asbest is aan de 

hand van het vooronderzoek eveneens de strategie onverdacht aangehouden. 

 

Asbest 

De aanwezigheid van bodemlagen met resten baksteen, beton en puin, maakt de bodem 

volgens de Wet bodembescherming per definitie asbestverdacht. Tijdens de uitvoering zijn 

in van de uitkomende bovengrond en ondergrond in de grove fractie geen asbestverdachte 

plaatmaterialen aangetroffen. In de grondmengmonsters is in de fijne fractie (analytisch) 

géén asbest aangetoond. De hypothese ‘asbest onverdacht’ blijft hierdoor gehandhaafd. 

 

Bodem 

De bovengrond van het noordelijk gedeelte van het perceel is licht verontreinigd met 

minerale olie.  

 

In de overige mengmonsters van zowel de boven- en ondergrond (02 en 03) zijn geen 

verontreinigingen aangetoond.  

 

De hypothese ‘onverdachte locatie’ voor de bodem ter plaatse wordt hiermee in principe 

verworpen. De aangetoonde verontreiniging met minerale olie is dermate licht van aard, 

dat voor wat betreft de nieuwbouwplannen hieraan geen belemmeringen zijn verbonden.  

 

Aanbevelingen  

Aan de hand van voorliggende resultaten kan met deze onderzoeksgegevens vrijkomende 

grond worden aangeboden aan een BRL 9335 erkende acceptant. In geval grond wordt 

ontgraven, afgevoerd en elders in een werk wordt hergebruikt, dan zijn hierop eveneens 

de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 

 

Ten aanzien van het aanwezige asfalt kan worden aangegeven dat dit wellicht de functie 

van de toekomstige inrit zal krijgen. Indien alsnog sprake zou zijn van opbreken en 

afvoeren dan is volgens de CROW publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen 

asfalt, versie juni 2015” een PAK-marker analyse (Q) voldoende omdat hier sprake is van 

minder dan 25 ton (één vracht) af te voeren asfalt. 
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Kadastrale  
overzicht eigendomsgegevens 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 15400

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 november 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

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
D
4264

0 m 5 m 25 m

4263

4247

4316

4264

4262

4245

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4263&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4247&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4316&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4264&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4262&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4245&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4246&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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 Kadaster 

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  D  4247 12-11-2015
 Europalaan  BRUNSSUM 12:07:01
Uw referentie: 15400
Toestandsdatum: 11-11-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: BRUNSSUM D 4247
 Grootte: 4 a 49 ca
 Coördinaten: 195294-329095
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN NIEUWBOUW-WONEN
 Locatie: Europalaan     
 BRUNSSUM
 Ontstaan op: 23-1-2006
 
 Ontstaan uit: BRUNSSUM D 1011
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Stichting Weller Wonen
 Raadhuisstraat  21  B 
 6444 AA  BRUNSSUM
 Postadres: Postbus: 2
 6400 AA  HEERLEN
 Zetel: BRUNSSUM
 KvK-nummer: 14021286 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: 84  BSM02/2590     d.d. 2-5-1988 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
BRUNSSUM  D  1011

 Recht ontleend aan: HYP4  8972/58  reeks ROERMOND  
   d.d. 13-6-1994 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

BRUNSSUM  D  1011

 Recht ontleend aan: HYP4  15134/41  reeks ROERMOND  
   d.d. 6-1-2004 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

BRUNSSUM  D  1011

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  10236/39  reeks ROERMOND  
   d.d. 30-12-1996 

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.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4247&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=1011&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=95864983&subjectnummer=5113386985&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Stichting Weller Wonen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RM
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=14021286
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=8972&nummer=58&reeks=RMD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15134&nummer=41&reeks=RMD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=10236&nummer=39&reeks=RMD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RM
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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  D  4264 12-11-2015
 Europalaan  BRUNSSUM 12:07:29
Uw referentie: 15400
Toestandsdatum: 11-11-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: BRUNSSUM D 4264
 Grootte: 15 a 10 ca
 Coördinaten: 195310-329075
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN NIEUWBOUW-WONEN
 Locatie: Europalaan     
 BRUNSSUM
 Ontstaan op: 23-2-2006
 
 Ontstaan uit: BRUNSSUM D 4241 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Stichting Weller Wonen
 Raadhuisstraat  21  B 
 6444 AA  BRUNSSUM
 Postadres: Postbus: 2
 6400 AA  HEERLEN
 Zetel: BRUNSSUM
 KvK-nummer: 14021286 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  15417/195  reeks ROERMOND  

   d.d. 12-1-2006 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
BRUNSSUM  D  3819 gedeeltelijk

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.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4264&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4241&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=95864983&subjectnummer=5113386985&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Stichting Weller Wonen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RM
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=14021286
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15417&nummer=195&reeks=RMD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RM


Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

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  D  4571 12-11-2015
 Europalaan  BRUNSSUM 12:08:32
Uw referentie: 15400
Toestandsdatum: 11-11-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: BRUNSSUM D 4571
 Grootte: 4 ha 29 a 78 ca
 Coördinaten: 195142-329118
 Omschrijving kadastraal object: WONEN MET BEDRIJVIGHEID WEGEN
 Locatie: Europalaan     
 BRUNSSUM
 Florence Nightingalestr     
 BRUNSSUM
 Florence Nightingalestr  4   
 6441 HW  BRUNSSUM
 Florence Nightingalestr  10   
 BRUNSSUM
 Ontstaan op: 14-7-2015
 
 Ontstaan uit: BRUNSSUM D 4265 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 ADMINISTRATIEVE (VOORLOPIGE) KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
 Ontleend aan: 75  BSM02/2015     d.d. 14-7-2015 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Brunssum
 Lindeplein  1   
 6444 AT  BRUNSSUM
 Postadres: Postbus: 250
 6440 AG  BRUNSSUM
 Zetel: BRUNSSUM
 KvK-nummer: 14129999 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  8022/8  reeks ROERMOND  

   d.d. 11-2-1992 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
BRUNSSUM  D  1653 gedeeltelijk

 Recht ontleend aan: HYP4  4785/61  reeks ROERMOND  
   d.d. 29-12-1981 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

BRUNSSUM  D  2098

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.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4571&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=D&perceelnummer=4265&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=95758944&subjectnummer=5103581974&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Brunssum&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RM
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=14129999
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=8022&nummer=8&reeks=RMD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=4785&nummer=61&reeks=RMD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RM
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Boorprofielen met legenda 



Projectcode: 15400

projectnaam: Brunssem, Noorderkroon fase2

Opdrachtgever: Stichting Weller Wonen Projectleider M.L.M.  Kessels

Boormeester: J. Willms

Pagina: 1 / 2

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01Boring: -01Boring: 01-
Datum: 22-10-2015

0

50

1 2

gazon0

Leem, zwak 
zandig, matig 
grindig, 
neutraalbruin

50

Boring: 02Boring: -02Boring: 02-
Datum: 22-10-2015

0

50

100

150
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3

gazon0

Leem, zwak 
zandig, zwak 
grindig, sporen 
baksteen, 
neutraalbruin

50

Leem, zwak 
zandig, zwak 
grindig, resten 
baksteen, 
donkergrijs

100

Leem, sterk 
zandig, matig 
grindig, 
donkergrijs, stuit 
grind

150

Boring: 03Boring: -03Boring: 03-
Datum: 22-10-2015

0

50

1 3

2

asfalt0

7

Volledig 
leisteen, 
neutraalrood30

Leem, zwak 
zandig, lichtbruin

80

Boring: 04Boring: -04Boring: 04-
Datum: 22-10-2015

0

50

1 2

gazon0

Leem, zwak 
zandig, matig 
grindig, resten 
puin, 
neutraalbruin

50

Boring: 05Boring: -05Boring: 05-
Datum: 22-10-2015

0

50

100

1

2

4

3

gazon0

Leem, zwak 
zandig, zwak 
grindig, sporen 
baksteen, 
neutraalbruin

50

Leem, zwak 
zandig, zwak 
grindig, resten 
puin, resten 
houtskool, 
neutraalbruin

100

Leem, sterk 
zandig, matig 
grindig, resten 
baksteen, 
donkergrijs, stuit 
grind140

Boring: 06Boring: -06Boring: 06-
Datum: 22-10-2015

0

50

1 2

gazon0

Leem, zwak 
zandig, matig 
grindig, sporen 
puin, 
neutraalbruin

50



Projectcode: 15400

projectnaam: Brunssem, Noorderkroon fase2

Opdrachtgever: Stichting Weller Wonen Projectleider M.L.M.  Kessels

Boormeester: J. Willms

Pagina: 2 / 2

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 07Boring: -07Boring: 07-
Datum: 22-10-2015

0

50

1 2

gazon0

Leem, zwak 
zandig, matig 
grindig, sporen 
puin, 
neutraalbruin

50

Boring: 08Boring: -08Boring: 08-
Datum: 22-10-2015

0

50

1 2

gazon0

Leem, zwak 
zandig, zwak 
grindig, 
neutraalbruin

50

Boring: 09Boring: -09Boring: 09-
Datum: 22-10-2015

0

50

1 2
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Leem, zwak 
zandig, matig 
grindig, resten 
puin, 
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50

Boring: 10Boring: -10Boring: 10-
Datum: 22-10-2015
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Leem, zwak 
zandig, zwak 
grindig, sporen 
baksteen, 
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Leem, zwak 
zandig, zwak 
grindig, resten 
baksteen, 
donkergrijs
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Leem, sterk 
zandig, zwak 
grindig, resten 
beton, resten 
hout, 
donkergrijs, stuit 
grind
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Boring: 11Boring: -11Boring: 11-
Datum: 22-10-2015
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50

1 2
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Leem, zwak 
zandig, matig 
grindig, resten 
puin, 
neutraalbruin

50

Boring: 12Boring: -12Boring: 12-
Datum: 22-10-2015

0

50

1 2
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Leem, zwak 
zandig, matig 
grindig, resten 
puin, 
neutraalbruin

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
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Analyserapporten 



search
laboratorium

www.searchbv.nlAnalyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

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

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 558886

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 15400-Brunssem  Noorderkroon fase2                
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: 10.802,7 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 4357660 ASB 1 01 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (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 543,3 2,93 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 483,9 6,55 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 797,1 23,11 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 1.484,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 1.779,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 3.169,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 1.076,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.334,3 0 < 1 0,0 1,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.436,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,36 %

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 UA151717 barcode 0217764DD.

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 [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*

29 oktober 2015

11519523

22-okt-15

29-okt-15



search
laboratorium

www.searchbv.nlAnalyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

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

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 558886

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 15400-Brunssem  Noorderkroon fase2                
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: 10.088,3 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 4357661 ASB 2 02 (50-150) 05 (50-140) 10 (50-130)

                                
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 582,5 1,96 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 468,9 5,27 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 1.312,5 22,42 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 1.702,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 1.927,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 1.711,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 911,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.617,0 0 < 1,2 0,0 1,2 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 8.637,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 85,62 %

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 UA151717 barcode 0217763DD.

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: < 1,2 [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*

29 oktober 2015

11519523

22-okt-15

29-okt-15



 



BKK Bodemadvies BV
T.a.v. de heer M. Kessels
Postbus 55
5768 ZH MEIJEL

Uw kenmerk : 15400-Brunssem Noorderkroon fase2
Ons kenmerk : Project 558886
Validatieref. : 558886_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : TUEX-XHCE-BCOS-LHJE
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Bijlage NEN 5707 (extern lab) in 558886_NEN_5707_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 29 oktober 2015

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 Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". 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 Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) 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 : 558886
Project omschrijving : 15400-Brunssem Noorderkroon fase2
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Monsterreferenties
4357660 = ASB 1 01 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)
4357661 = ASB 2 02 (50-150) 05 (50-140) 10 (50-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2015 22/10/2015
Ontvangstdatum opdracht : 23/10/2015 23/10/2015
Startdatum : 23/10/2015 23/10/2015
Monstercode : 4357660 4357661
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).
Opdrachtverificatiecode: TUEX-XHCE-BCOS-LHJE Ref.: 558886_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 : 558886
Project omschrijving : 15400-Brunssem Noorderkroon fase2
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

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

Opdrachtverificatiecode: TUEX-XHCE-BCOS-LHJE Ref.: 558886_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

4357660 ASB 1 01 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)
09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)

ASB 1 01 (0-50) 04
(0-50) 06 (0-50) 07
(0-50) 08 (0-50) 09
(0-50) 11 (0-50)

0-0.5 0217764DD

4357661 ASB 2 02 (50-150) 05 (50-140) 10 (50-130) ASB 2 02 (50-150)
05 (50-140) 10
(50-130)

0.5-1.3 0217763DD

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 558886
Project omschrijving : 15400-Brunssem Noorderkroon fase2
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

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

Opdrachtverificatiecode: TUEX-XHCE-BCOS-LHJE Ref.: 558886_certificaat_v1



BKK Bodemadvies BV
T.a.v. de heer M. Kessels
Postbus 55
5768 ZH MEIJEL

Uw kenmerk : 15400-Brunssem Noorderkroon fase2
Ons kenmerk : Project 558883
Validatieref. : 558883_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YSLO-GZRN-ULPF-JWMF
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 29 oktober 2015

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 Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". 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 Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 84,6 85,5 84,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,5 1,3 1,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 8,9 6,6 9,6

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 57 59 50
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 0,23
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,4 6,1 5,7
S koper (Cu) mg/kg ds 8,2 7,9 9,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 12 11 17
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 15 15 15
S zink (Zn) mg/kg ds 40 39 56

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 65 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,06 0,07 0,06
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,25 0,17 0,28
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,15 0,11 0,16
S chryseen mg/kg ds 0,18 0,13 0,20
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11 0,08 0,11
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,16 0,11 0,14
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,08 0,08 0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08 0,07 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 1,1 0,89 1,2

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 < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 558883
Project omschrijving : 15400-Brunssem Noorderkroon fase2
Opdrachtgever : BKK Bodemadvies BV

Monsterreferenties
4357648 = 01 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
4357649 = 02 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)
4357650 = 03 02 (50-100) 05 (50-100) 05 (100-140) 10 (50-100) 10 (100-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2015 22/10/2015 22/10/2015
Ontvangstdatum opdracht : 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015
Startdatum : 23/10/2015 23/10/2015 23/10/2015
Monstercode : 4357648 4357649 4357650
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: YSLO-GZRN-ULPF-JWMF Ref.: 558883_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.
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Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 4357648
Project omschrijving : OPID 7991#15400-Brunssem Noorderkroon fase2
Uw referentie : 01 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 33 %
3) fractie C29 - C35 60 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 65 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: YSLO-GZRN-ULPF-JWMF Ref.: 558883_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

4357648 01 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 02 0-0.5 1999506AA
04 0-0.5 1999519AA
05 0-0.5 1999507AA
06 0-0.5 1999517AA

4357649 02 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 07 0-0.5 1999509AA
09 0-0.5 1999528AA
10 0-0.5 1999514AA
11 0-0.5 1999525AA
12 0-0.5 1999522AA

4357650 03 02 (50-100) 05 (50-100) 05 (100-140) 10 (50-100)
10 (100-130)

02 0.5-1 1999515AA
05 0.5-1 1999513AA
10 0.5-1 1999512AA
05 1-1.4 1999511AA
10 1-1.3 1999510AA
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

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
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Verkennend bodemonderzoek Noorderkroon Fase 2 te Brunssum 
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BIJLAGE VI 

 
 
 
 

Toetsingsoverzichten analyseresultaten 



 
 

Projectcode: 15400 

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

Grondmonster   01 02 03 

Certificaatcode   558883 558883 558883 

Boring(en)   02, 04, 05, 06 07, 09, 10, 11, 12 02, 05, 05, 10, 10 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,40 

Humus % ds 1,5 1,3 1,1 

Lutum % ds 8,9 6,6 9,6 

Datum van toetsing  12-11-2015 12-11-2015 12-11-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  6,4 12,8 -0,01  6,1 14,3 -0  5,7 10,9 -0,02 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 28 -0,11  15 32 -0,05  15 27 -0,12 

Koper [Cu] mg/kg ds  8,2 13,7 -0,18  7,9 14,1 -0,17  9,0 14,8 -0,17 

Zink [Zn] mg/kg ds  40 70 -0,12  39 75 -0,11  56 96 -0,08 

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 <0,22 -0,03  <0,20 <0,23 -0,03  0,23 0,35 -0,02 

Barium [Ba] mg/kg ds  57 119
 (6)

   59 145
 (6)

   50 99
 (6)

  

Lood [Pb] mg/kg ds  12 17 -0,07  11 16 -0,07  17 23 -0,06 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  0,05 0,06 -0 

     

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   0,07 0,07   0,06 0,06  

Fluorantheen mg/kg ds  0,25 0,25   0,17 0,17   0,28 0,28  

Chryseen mg/kg ds  0,18 0,18   0,13 0,13   0,20 0,20  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,15 0,15   0,11 0,11   0,16 0,16  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,16 0,16   0,11 0,11   0,14 0,14  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11   0,08 0,08   0,11 0,11  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08   0,07 0,07   0,07 0,07  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,08 0,08   0,08 0,08   0,07 0,07  

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,1 1,1 -0,01  0,89 0,89 -0,02  1,2 1,2 -0,01 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

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

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005    <0,005    <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  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

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

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

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

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

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  65 325 0,03  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

     

OVERIG     

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof %  84,6 84,6
 (6)

   85,5 85,5
 (6)

   84,2 84,2
 (6)

  

Lutum %  8,9    6,6    9,6   

Organische stof (humus) %  1,5    1,3    1,1   

  
------ : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

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

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

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

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

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

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

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

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

   

PAK   

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

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

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

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Foto’s onderzoekslocatie 



Foto’s verkennend bodemonderzoek Noorderkroon fase 2 te Brunssum      (15400.BKK) 

 

 
 

Foto 1. Onderzoekslocatie  oostelijk        Foto 2. Onderzoekslocatie noordelijk 
 
 

 
 

Foto 3. Onderzoekslocatie  noordelijk        Foto 4. Onderzoekslocatie zuidelijk 
 

 

Foto 5. Onderzoekslocatie zuidelijk         Foto 6. Meetpunt 03 

 

Foto 7. Meetpunt 12          Foto 8. Meetpunt 11 
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Geraadpleegde bronnen, inclusief vooronderzoek + 
tekening boorpunten verkennend bodemonderzoek 2005 

 

 
 



Geraadpleegde bronnen 
 

Informatiebron Geraadpleegd 

(ja/nee) 

Datum Contactpersoon Opmerkingen 

Algemeen  21-10-15   

Historische topografische kaart ja   WatWasWaar.nl  

Luchtfoto ja   Google Earth 

Regionale geohydrologie en 

bodemopbouw 

 21-10-15   

Bodemkaart Nederland ja    

Grondwaterkaart Nederland ja    

Eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 14-10-15 Stichting Weller Wonen 
De heer M. Linssen 

(opdrachtgever) 

 

Historisch gebruik locatie ja    

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende 

percelen (vanuit O.L.) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten voor-

gaande bodemonderzoeken  

ja    

Verhardingen/kabels en 
leidingen locatie 

ja    

Gemeente ja 21-10-15 de heer D. Florentinus 

(gem. Venlo) 

 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja   

Archief Wet milieubeheer en 

Hinderwet 

ja   

Archief onder/bovengrondse 

tanks 

ja    

Archief bodemonderzoeken ja    

Gemeenteambtenaar 

milieuzaken 

ja    

Terreininspectie ja 22-10-15 De heer J. Wilms  

(BKK Bodemadvies)  

 

Historisch gebruik locatie ja    

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende 

percelen (vanuit O.L.) 

ja    

Verhardingen ja    

Normen en beleid   21-10-15   

Bodembeleidsplan/ 

bodemkwaliteitskaart 

ja    

NEN 5725 /5740 /5707 ja     
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