
De heer J.M.J. Manders
Geneneind I
5761 RH Bakel

Eindhoven, 27 augustus 2009 Kenmerk: 1 57-5090/EH/HS/ModK

Ondenruerp: Rapport indicatief bodemondezoek locatie Geneneind 1 te Bakel
(p.B,t1652t00013)

Geachte heer Manders,

Hierbij ontvangt u het rapport van het bodemondezoek dat in opdracht van Actief
Bodembeheer de Kempen (ABdK), door adviesbureau Aelmans Eco B.V. op uw perceel,
Geneneind 1 te Bakel, is uitgevoerd.

Aanleiding voor dit onderzoek was uw medewerking aan de inventarisatie van ABdK naar de
bodemverontreiniging van particuliere terreinen met zwate metalen door de (vroegere)
aanwezigheid van zinkassen op het terrein. Deze inventarisatie vindt plaats in het kader van
het project'zi nkassenverwijderings-structuu r' (Zivest).

De conclusie van het rapport is dat op de plaatsen die op uw perceel zijn ondezocht geen
zinkassen zijn aangetroffen. De resultaten geven geen aanleiding tot vervolgstappen in het
Zivest-project.

ln ons 'Stappenplan' staat dat een nader bodemondezoek eindigt met de vaststelling door
Gedeputeerde Staten. Omdat hier sprake is van het uitvoeren van een indicatief onderzoek
wordt deze stap niet genomen. De gegevens worden daarom ook niet in het kadaster
vastgelegd. Wij adviseren u het bijgevoegde rapport goed te bewaren voor eventuele
vervolgstappen in de toekomst (verkoop of aanvraag bouwvergunning).

De rapportage wordt opgenomen in het provinciale informatiesysteem (Globis) onder code
A'B,11652100013 en vezonden aan de gemeente Gemert-Bakel.

Met deze brief ronden wij de activiteiten voor uw locatie af

Projectbureau ABúK, Keizersgracht 5, Eindhoven, Posthus 2213, 5600 CE Eindhoven, Tel: (040) 232 92 92, Fax: (040) 232 92 82, E-mail: info@ahdk.nl
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Kenmerk: 1 57-5090/EH/HS/ModK

lndien u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot de heer E. Heskes, projectleider voor de
gemeente Gemert-Bakel, op telefoonnummer 040-2329276 (maandag Um vrijdag), of per e-
mail: eheskes@abdk. nl.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde
Namens deze,

van Noord-Brabant

n

roJectdi r Actief Bodembeheer de Kempen

Bijlage: Rapport indicat¡ef ondezoek zinkassen Geneneind 1 te Bakel
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1. INLEIDING

1.1 Algemeen

Aelmans Eco B.V. te Ubachsberg heeft van de heer E.J. Heskes, namens Projectbureau ABdK, het
verzoek gekregen een (historisch) vooronderzoek te verrichten op een locatie gelegen op het adres
Geneneind 1 te Bakel (48165200013).

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Zinkassenverwijderingsstructuur (Zivest) in

de gemeente Gemert - Bakel.

Aelmans Eco B.V. verklaart hierbij geen bedrijfsmatige relatie te hebben met opdrachtgever over de
te keuren grond. Een verklaring van functiescheiding is opgenomen in bijlage 7.

L.2 Aanleiding

In de Kempen is in de vorige eeuw een omvangrijke bodemverontreiniging ontstaan als gevolg van
de activiteiten van de voormalige zinkertsverwerkende industrie. Hierbij kwamen onder andere
aanzienlijke hoeveelheden zinkassen vrij die in een groot gebied zijn verspreid door toepassing als
funderingsmateriaal voor wegen en erven. De zinkassen vormen een bron van verspreiding van
metalen, zoals cadmium, koper, zink, lood en arseen naar de omliggende bodem en grondwater. Als
gevolg van de blootstelling aan zinkassen en aan verontreinigde grond en grondwater kunnen
zinkassen leiden tot gezondheidsrisico's voor de mens en dier.

Eind 2001 is het projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) gestart. In dit project wordt
via verschillende maatregelen gestreefd naar een maatschappelijk verantwoorde wijze van beheer
van bodemverontreinigingen met zware metalen in de Kempen. De overheid heeft zich tot doel
gesteld de bodemverontreiniging in de Kempen uiterlijk in 2015 gesaneerd dan wel beheersbaarte
hebben. Om een integrale milieukwaliteitsverbetering te bereiken wordt de zinkassenproblematiek
aangepakt door het zoveel mogelijk verwijderen van zinkassen. Om dit te realiseren is een
zin kassenverwijderi ngsstructu u r (Zivest) ontwi kkeld.

Voorafgaande aan de sanering van de zinkassen dient een bodemonderzoek te worden uitgevoerd
teneinde de (verontreinigings-)situatie in beeld te brengen, Het onderzoek vindt plaats op (delen
van) locaties waar zinkassen aanwezig zijn, in het verleden aanwezig zijn geweest, of de zinkassen
naartoe verspreid kunnen zijn.

1.3 Opzetz¡nkassenonderzoek

De onderzoeksopzet voor het bodemonderzoek is gebaseerd op het protocol bodemonderzoek
Zivest/zinkassenerven (versie, juni 2008). Het onderzoekter plaatse is beperkt gebleven tot de
uitvoering van een vooronderzoek. Het vooronderzoek bestaat uit een terreininspectie, interview met
de eigenaar, dossierstudie bij de gemeente en één indicatief monster. E.e.a. staat verwoord in

onderliggende rapportage.
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L.4 Doel

Het doel van het bodemonderzoek is meerledig en bestaat uit:
. Het vastleggen waar zinkassen liggen of in het verleden hebben gelegen;
. Het in kaart brengen van overige bodembedreigende bedrijfsactiviteiten;
. Het doen van een uitspraak aangaande de bodemkwaliteit van de te onderscheiden

terreindelen van de onderzoekslocatie.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de algemene gegevens en de resultaten uit het vooronderzoek beschreven en

toegelicht. In hoofdstuk 3 zijn de regionale gegeven over de bodemopbouw en geohydrologie
beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft het indicatief onderzoek naar assen. In hoofdstuk 5 zijn de
conclusies en aanbevelingen opgenomen.

I
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2. LOCATIEG EG EVENS

2.1. Algemeen
Van de onderzoekslocatie zijn de onderstaande gegevens bekend

Tabel 2.1. G ens onderzoekslocatie

Aloemene terrei noeoevens
De ligging van de onderzoekslocatie is in figuur 1 weergegeven op een fragment van de
topografische kaart (schaal 1:25.000) en op een overzicht van de locatie in figuur 2.

De kadastrale gegevens van het terrein zijn opgenomen in bijlage 1

2.2. Histor¡sch vooronderzoek
Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725, de Leidraad voor het uitvoeren
van een vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader bodemonderzoeken.

Het historisch vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie. Het historisch vooronderzoek is op
basis niveau conform NEN 5725 uitgevoerd voor wat betreft historisch, huidig en toekomstig
gebruik, bodemopbouw en geohydrologie en het gebruik van asbesthoudend materiaal.

Bij de gemeente Gemert-Bakel zijn de volgende archieven geraadpleegd:
. hinderwet en/of Wet milieubeheer;
. bouwarchief;
. tankarchief;
. bodemonderzoeken.

Eigenaar / gebruiker De heer J.M,J, Manders
Locatie-adres Geneneind 1

Postcode 5761 RH

Plaats Bakel

Correspondentiead res Zie eiqenaar/qebruiker
Postcode Idem
Plaats Idem
Gemeente Gemert-Bakel
Kadastrale qeqevens Gemeente Bakel en Milheeze, sectie U, kavelnummer 381
Topoqrafische liqqinq Kaartblad 101, X= I79.287 en Y= 39L.287
Oppervlakte kadastrale Derceel 4.880 mz

Oppervlakte onderzoekslocatie 4,880 m2

Aelmans EcoBV . 09/03295/vIE/NW . pagina 3



2.2.1. Omqevinq van het terrein
De onderzoekslocatie is gelegen in het agrarisch buitengebied ter hoogte van het buurtschap
Geneneind, dat ten noordoosten van het kerkdorp Bakel ligt.

De noordzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de tuin en woning van het adres
Geneneind 3. De zuidzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de kampeerplaats van de

ter plaatse van de onderzoekslocatie gevestigde kampeerboerderij, De westzijde van de

onderzoekslocatie wordt begrensd door een perceel landbouwgrond. De oostzijde van de

onderzoekslocatie wordt begrensd door de weg "Geneneind".

De omgeving kan worden beschreven als woonbebouwing binnen een agrarisch annex natuur
buitengebied.

2.2.2. Vroeoer en huidio oebruik
Omtrent de historisch informatie van het terrein is gebruik gemaakt van de bouw- en milieudossiers
welke voorhanden waren bij de gemeente Gemert-Bakel.

Daarnaast is gebruik gemaakt van de aangeleverde historische informatie van de eigenaar van het
terrein de heer l. Manders.

De onderzoekslocatie op het adres Geneneind 1 betreft van oudsher een agrarisch bedrijf. De eerste
bouw annex oprichtingsvergunning dateert uit 1921. In die periode is een woning opgericht met
aanleunend de veestallen.

Ten westen van de hoofdbebouwing bevindt zich een half-open loods/schuur. Deze schuur zou

halverwege de jaren vijftig zijn opgericht, echter voor deze schuur is nooit een bouwvergunning
verleend.

In 1960 is een bouwvergunning verleend voor de bouw van een kippenstal.

Voor de in het verleden plaats gevonden agrarische bedrijfsactiviteiten zijn geen milieuvergunningen
verleend.

In 1985 zijn de agrarisch bedrijfsactiviteiten geheel gestaakt. Sinds die tijd wordt op de
onderzoekslocatie een mini-camping geëxploiteerd. Hiertoe is de voormalige kippenstal inpandig
omgebouwd tot recreatieruimte. Daarnaast zijn in een gedeelte van de oude kippenstal de sanitaire
voorzieningen aangebracht.

De veestal grenzend aan het woonhuis is deels omgebouwd tot garage en kantoorruimte. Voor deze

aanpassingen zijn geen vergunningen verleend daar deze allemaal inpandig zijn verbouwd.

In het verleden is ter plaatse van de onderzoekslocatie een ondergrondse olietank gesaneerd in het
bijzijn van een ambtenaar van de gemeente Gemert - Bakel. Zintuigelijk zijn destijds geen

verontreinigingen aangetroffen. Dit is echter nooit analytisch onderzocht c.q. vastgelegd.

2.2.3. Overioe bodemonderzoeken
In het verleden hebben ter plaatse van de onderzoekslocatie en de belendende percelen geen

eerdere bodemonderzoeken plaats gevonden.
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2.2.4. Asbest
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725. Voor zover bekend hebben op de
onderzoekslocatie in het verleden geen bedrijven gestaan die mogelijk asbesthoudend materiaal
hebben verwerkt of geproduceerd. Daarnaast is niets bekend over mogelijke stortingen of
ophogingen met asbesthoudend materiaal en/of asbestbuizen in de bodem.

Voor zover bekend hebben zich in het verleden geen calamiteiten (b.v. brand of explosies)
voorgedaan, waarbij asbesthoudend materiaal is vrijgekomen.

2.3. Terreininspectie

Op 26 januari 2009 is voorafgaande aan de grondboringen, door een medewerker van Aelmans
Eco B.V. een terreininspectie verricht.

De onderzoekslocatie is in gebruik zoals omschreven onder de paragraaf "Vroeger en huidig
gebruik", Het terrein tussen de bedrijfsgebouwen is deels semi-verhard en deels met asfalt,

Tijdens de terreininspectie is door de heer Manders aangegeven dat hij zich niet kan herinneren dat
in het verleden zinkassen zijn opgebracht. Daar hij hier niet zeker van is heeft hij zich aangemeld bij
ABdK, teneinde dit definitief vast te laten leggen.

Tijdens de terreininspectie is besloten om op aanwijzen van de heer Manders een viertal boringen te
plaatsen. Tijdens het plaatsen van de boringen zijn weliswaar puin-/of kooldeeltjes aangetroffen in

de bovengrond doch zintuiglijk geen zinkassen. Voornoemde bodemvreemde materialen zijn in het
verleden opgebracht ter verbetering van de draagkracht van de oprit.

Aan het maaiveld van het terrein zijn tijdens de terreininspectie geen asbestverdachte materialen
aangetroffen, Ter hoogte van het dak van de berging zijn asbest verdachte golfplaten opgebracht
Deze platen waren nog intact. Vooralsnog is hier geen verdere aandacht aan besteed.

Aelm¿ns Eco B,V. . 09/03295/V/E/HW ' pag¡na 5
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3. BODEMSAMENSTELLINGENHYDROLOGISCHEGEGEVENS

De gegevens van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit de
TNO-grondwaterkaarten, Centrale Slenk.

De onderzoekslocatie is globaal gelegen op een hoogte van circa 2t á 22 m+NAP, Op de
onderzoekslocatie bevinden zich geen noemenswaardige hoogteverschillen.

De deklaag ter plaatse betreft een laag van 0 tot 20 meter dik, bestaande uit matig fijn tot grof zand
afgewisseld met leemlaagjes (Nuenen) groep. Onder deze deklaag tot circa 85 á 90 m-mv bevindt
zich het eerste watervoerende pakket. Dit zandpakket bestaat voornamelijk uit grove zanden van de
Formaties van Sterksel en Veghel.

De stromingsrichting van het grondwater is globaal in noordwestelijke richting. De grondwaterstand
ter plaatse bevindt zich rond de 19 m+NAP. Grondwater zal aldus op 2 á 3 m-mv worden
aa ngetroffen,

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een grondwaterwingebied. Van nature is bekend dat in
het ondiepe grondwater veelal licht tot sterk verhoogde concentraties zware metalen worden
aangetroffen.

AelmansEcoBV . 09/03295lVlElHW . pagina 6
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4. INDICATIEF ONDERZOEK ASSEN

Het tijdens de terreininspectie genomen grondmengmonster is opgestuurd naar en ter analyse
aangeboden bij Alcontrol Laboratories. De toplaag (eerste 30 centimeter) van de geplaatste boringen
(4 stuks) is op het laboratorium opgemengd tot een grondmengmonster dat geanalyseerd is op het
oude standaard NEN-5740 pakket voor grond.

In bijlage 2 van dit schrijven zijn de analyseresultaten van het onderzochte materiaal opgenomen

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt, dat de concentratie lood en zink de
achtergrondwaarde overschrijden. De concentraties van de overige onderzochte parameters
overschrijden niet de achtergrondwaarden,

l
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Grond
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen we concluderen dat de onderzoekslocatie als

overdacht beschouwd kan worden met betrekkingen tot het aanbrengen van zinkassen.

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van de terreininspectie geen zinkassen of aanverwante
materialen aangetroffen. Middels het analytisch onderzoek zijn behoudens licht verhoogde
concentraties lood en zink geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen.

De aangetroften concentraties lood en zink zijn dermate gering dat deze niet in verband kunnen
worden gebracht met zinkassen maar meer met de zintuiglijk aangetroffen kool- en/of puindeeltjes

Asbest
Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen
aangetoond. Op basis van de bevindingen van voornoemd zintuiglijk bodemonderzoek en het
historisch bodemonderzoek is geen verder onderzoek naar asbest verricht.

Aanbevelinqen
Daar ter plaatse van voormalige ondergrondse tank geen bodemonderzoek heeft plaatsgevonden is

het aanbevelingswaardig om ter plaatse een eindcontrole onderzoek te laten uitvoeren.

Op basis van de voorhanden zijnde analyseresultaten bestaat er geen aanleiding om over te gaan tot
een nader onderzoek. Echter het is niet uit te sluiten dat op de onderzoekslocatie verontreinigingen
aanwezig zijn die nu niet zijn onderzocht. Middels een aanvullend bodemonderzoek zouden dergelijk
verontreinigingen kunnen worden uitgesloten.

Van belang is dat de verantwoordelijkheid van Aelmans Eco B.V. voor het historisch
bodemonderzoek zich beperkt tot de ter beschikking staande gegevens, ten tijde van de uitvoering
van het onderzoek.

Ubachsberg, T juli 2OO9

Ael

rouff

Rapport opgesteld door
ing. H.J.J.G.M. Wolfs
Milieukundig adviseur
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Figuurl Liggingonderzoekslocatie

Bron: ANWB Topografische Atlas Brabant schaal 1 : 25.000
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B¡jlage 1
Kadastrale gegevens
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: JE/E1 6302.08
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Schaal 1:1000
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Sectie
Perceel

BAKEL EN MILHEEZE
U
381

Voor een eenslu¡dend ulttreksel, E¡NDHOVEN. I ¡anuar¡ 2009
De bewaârder van het kadaster en de ooenbare r'eq¡sters

bstrouwbare maten worden ontleend.
de openbare reglst€rs bohoudt zich de intellectuele

nder het auteursiecht en het databankenrecht.



Kadastraal bericht object pagina I van I

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: BAKEL EN MILHEEZE U 381

Geneneind 1 576'1 RH BAKEL
Uw referentie: JViE16302.15 ABdK
Toestandsdatum: 13-7-2009

14-7-2009
12:12:13

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

BAKEL EN MILHEEZEU 381

Grootte: 48 a B0 ca
Coördinaten: 179269-391251
Omschrijving kadastraal object:

woNEN TERREIN (AKKERBOUW)

Locatie: Geneneind 1

5761 RH BAKEL
17-1-1994Ontstaan op

Ontstaan uit: BAKEL EN MILHEEZE O 1317

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
De heeTJUDOCUS HENDRICUS JACOBUS MANDERS
Geneneind 1

5761 RH BAKEL
Geboren op: 24-3-1953
Geboren te: BAKEL EN MILHEEZE
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4 E|NDHOVEN7144171
Eerst genoemde object in brondocument:

BAKEL EN MILHEEZE O 1317

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw PETRONELLA ADRIANA BOUW
Geneneind 1

5761 RH BAKEL
Geboren op: 22-11-1955
Geboren te: BAKEL EN MILHEEZE
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan: BSA 505/ 12003 EHV d.d. 6-5-2005

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.
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AELMANS ECO BV

Dhr. H. Wolfs

Kerkstraat 4

6367 JE VOERENDAAL

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer

Analyserapport

Manders, Geneneind 1 te Bakel

AB1 6520001 3

11402674, versie nummer: 1

ALcontrol La boratori es ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 ' 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (01 O) 2314700 ' Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Blad '1 van 6

Hoogvliet, 04-02-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

48165200013. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Alcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan vezoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wijvertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

drs. van der Wart
Director EnvironmentalMa
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Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Manders, Geneneind 1 te Bakel

AB1 6520001 3

11402674 - 1

28-01-2009

2B-01-2009

04-02-2009

Analyse Eenheid O 001

droge stof
gewicht artefacten

aard van de artefacten

METALEN

arseen

cadmium

chroom

koper

kwik

lood

nikkel

zink

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds S

mg/kgds O

mg/kgds O

mg/kgds O

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds O

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds a
mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds O

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds O

mg/kgds O

gew

g

s

-/o S

S

S

87.5
<1

Geen

S

s
S

S

S

S

S

S

<5

<0.35

<15

10

<0.1 0

62
<5

72

<0.04 1)

<0.04 1)

<0.04 t)

<0.04t)

0.05
<0.04 1)

0.12

0.09

0.08

0.06

0.13

0.06

0.07
<0.04 t)

0.07

0.06
<0.64')t)

0.62 
o)

POLYCYCLI SC H E A RO M ATI SCH E KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen

acenaftyleen

acenafteen

fluoreen

fenantre€n

antraceen

fluoranteen
pyreen

benzo(a )antraceen
chryseen

benzo(b)fluoranteen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

dibenz(a,h )antraceen
benzo(ghi)peryleen

indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)
pak{otaal (16 van EPA)

pak-totaal (16 van EPA) (0.7
factor)

<1.0 t)

0.96

EOX mg/kgds S <0.3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de 453000 erkenning door de ministeries VROM en V&W Overige accreditaties zijn gemerkt met

een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (453000) Monster 1 (0,0-0,3)
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Dhr. H. Wolfs

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyse

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12

f¡aclie C12 - C22

fractie C22 - C30

fractie C30 - C40

totaal olie C10 - C40

AnalyserapPort
Blad 3 van 6

Orderdatum 28-01-2009

Startdatum 28-01-2009

Rapportagedatum 04-O2-2OO9

Manders, Geneneind 1 te Bakel

AB1 6520001 3

11402674 - 1

Eenheid O

mgikgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

001

<5

<5

b

17

20

I
N

- I De met s gemerkte anaryses zijn geaccrediteerd en vailen onder de AS30o0 erkenning door de ministeries VROM en V&w' overige accreditaties ziin gemerkt met

een Q.

Nummer Monste¡soort Monsterspecifi catie

I

!
)

OO1 Grond (AS3000) Monster 1 (O'O-O'3)
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Analyserapport
Blad 4 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Manders, Geneneind 1 te Bakel

A8165200013

11402674 - 1

28-0'l-2009

28-01-2009

04-02-2009

Monster beschrijvlngen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema 4S3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof, lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,

vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 1 40 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1

2

J

4

ì

j

)

i

.J

Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden

Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. met noodzakelijke verdunning.

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform 453000
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport

Manders, Geneneind 1 te Bakel

AB1 6520001 3
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Blad 5 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

28-01-2009

2B-01-2009

04-02-2009

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten

arseen

cadmium

chroom

koper

kwik

lood

nikkel

zink

naftaleen

acenaftyleen

acenafteen

fluoreen

fenantreen

antraceen
fluoranteen

pyreen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(b)fluoranteen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

di benz(a,h )antraceen
benzo(gh i)peryleen

indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM)

pak{otaal (10 van VROM) (0.7
factor)

EOX

totaal olie C10 - C40

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (453000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (453000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (453000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (453000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond: gelijkwaardig aan NEN-lSO 11465,'conform CMAJ2/|l/4. Grond
(4S3000): conform AS30'1 0-2

Conform 453000, NEN 5709

ldem

Conform 453010-8, NEN 69ô6 ontsluiting: NEN 6961

ldem

ldem

ldem

Conform 453010-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961

Conform 453010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961

ldem

ldem

Conform 4S3010-9

Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

ldem

ldem

Conform 453010-9

ldem

ldem

Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

Conform 4S3010-9

ldem

Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

Conform 4S3010-9

ldem

Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

Conform 4S3010-9

ldem

ldem

ldem

Conform AS30l0-10
Conform AS30'10-11

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

00'l Y179'1763 28-01-2009 28-01-2009 ALC201
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Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

28-01-2009

28-01 -2009

o4-02-2009

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakteriserin g naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

Manders, Geneneind 1 te Bakel

AB1 6520001 3

11402674 - 1

001

Monster 1 (0,0-0,3)

cg-c14
c10-c16
c10-c28
c20-c36
c10-c36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard

0 11S

ü ttúB

û 058

rJ Ú}B

-rl.0Dt
4.rJ

C10 = 1.4 min. C?2 = 3.5 min, Ê40 = 5.4 min
C1?=?1min. CSll=4.4min.

E.tl

.l

J Paraaf :

028
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anders aangegeven)

Projectnaam
Projectcode

Monstercode
Bodemtypel)

Manders, Geneneind 1 te Bakel
AB1 6520001 3

1llm4
0,0-0,3

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)

METALEN
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

naftaleen
acenaftyleen
acenafteen
fluoreen
fenantreen
antraceen
fluoranteen
pyreen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(b)fluoranteen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
dibenz(a,h)antraceen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM)
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
pak-totaal (16 van EPA)
paklotaal (16 van EPA) (0.7
factor)

EOX

MINERALE OLIE
Íractie C10 - C12
tøclie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

87,5
<1

Geen

<5
<0,35

<15
10
<0,10
62
<5
72

POLYCYCLlSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

0,05
<0,04

o,'12
0,09
0,08
0,06
0,13
0,06
0,07

<0,04
0,07
0,06

<0,64
o,62

<0,3

!

--#

-#
--#

--#

.:

.1

--#

<5
<5

6
17
20

J
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De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009,
Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007,
Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008)
(www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden
en inteNentiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk
aan het gemiddelde van de achtergrond- en interuentiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en
intervent¡ewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer ¡nformatie z¡e analysecertif¡caat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
(of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de
A53000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan
de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groler dan de 453000
rapportagegrens-eis.

De achtergrond- en ¡ntervent¡ewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.
Voor de toetsing z¡jn de grond (as300o) monsters ingedeeld in de
volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een
default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10o/o.)

1 lutum 2%;humus 2%

b

t)



Tabet: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (V4OM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzii anders
aangegeven

Toetsingswaarden AW 1/2(AW+l) I
r) AS3000 eis

METALEN
arseen
cadmium
chroom

lood
nikkel
zink

44
76

97
92
25

337
34

303

koper
kwik

11

0,35
30
19
0,10

32
12
59

27
4,0

63
56
13

184
23

181

11

0,35
30
19
0,10

32
12
59

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,s 2'l 40
factor)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

5
0

I

I

l
1)

38 519 1000 3B

AW Achtergrondwaarde
1/2(AW+l) gemiddelde van de achtergrond- en interuentiewaarde
I lnterventiewaarde
A53000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 301 0 t/m 3090 versie
4,25 juni 2008.

De achtergrond- en ¡nterventiewaarden ziin afhankeliik van de
bodemsamenstalling.
De genoemde toetsings waarden ziin van toepassing op het volgende
bodem type:
1 lutum 2%; humus 2%

I
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VOORONDERZOEK 2018

1. PROJECTGEGEVENS

2. UITVOERING VOORON DERZOEK

Projectnaam

E lû¿or. lí \Projectnummer \.

1\¿ lott. ¡1or" dor¿

Eigenaar terrein

Opdrachtgever
telefoon

bd.l(
5

o oØi4, O8O ^

Onderzoek
uitqevoerd door l', L,, C Jlo^* &
0 historisch

onderzoek
4 ja, datum: q)

li-1" ôa

tr nee

0 locatiebezoek # datumY
# beschrijving maaiveldi - ,

X pil - opott - Luin f l^tu-¿'Lurr/
\

x ar^to¡rf o*M, W ^L^t æLLLYr'lrþ wJ¿uo&'n .

ìf b*1, 
'il 

l"*gi,,ì -+ cL^\"*[ ruJnot,ln plleú
# asbestverdachte

materialen #nee
r ja, schatting hoeveelheid:

# tekening/kaart

# foto's

!Ja

ffia

/ n.v,t,

¡ h,V.t
0 historisch informatie in overeenstemming met waarnemingen op locatie?

E ja ¡ n.v.t. ! nee, afwijkingen:

0 verder onderzoek noodzakelijk
q ñ€€ n ja, onderzoekshypothese: ! onverdacht ¡ verdacht
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BIJLAGE IþB
VRAGENLIJST VOOR HISTORISCH ONDERZOEK

Locatiegegevens
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Projectnummer:

LOCATIE:

{nee

'Wanneer ziin de zinkassen aangebracht?

Jaartal: + o^bøit-owL'

Wat is de oppervlakte van de locatie

òoo= ..åCj... * ..ç1.?...'= .. 3a9. Ír?

Zijn et zichtbaar zinkassen aanwezig?

o íu Wat is de verschijningsvorm. Kies uit onderstaande opties'

0 Niet-verstoorde zinkaslaag. Geef de geschatte dikte van de laag

laagdikte = van ........ tot.'...'..m-mv

0 Geroerde grond met assen. Geef de geschatte dikte van de laag

laagdikte = van,. ".... tot......'.m-mv

0 Depot. Geef de geschatte omvang (in meters) van het depot. Is het depot onder of

Laagdikte = van .........

4. Is de locatie afgedekt?
0 ja Geef de soort afdekking

P zand/grond
0 beton

Sasfalt
0 klinkers/tegels
0 anders, nI...".."

0 nee ga verder bij 5

.m3

tot. .m-mv

en geefbij de soort het aanlegtijdstip en opperv
jaartal oppervlakte:

oppervlakte:
oppervlakte:
oppervlakte

jaartal:. . oppervlakte:

bovengronds?
omvang = hoogte ......,x breedte' x diepte.

ondergronds / bovengronds

Geefde oorzaak van het ontstaan van locatie en de laagdikte'

Oorzaak:

lakte weer.

- Lcu

" " "= 'I'¡ì"

2
m

2
m

2
m

2m
2m

I

Datum versie: Juni 2008
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5 Welke vorm van verspreiding wordt verwacht?

0 wind ja / nee

0 verkeer ja / nee

0 neerslag/uitloging ja I nee

0 grondomzetting ja / nee- 
bij ja, geef de wijze van gtondomzetting aan:

0 kabels jaartal: ...........'(geefplaats aan op kaart)

0 tuinwerk jaartal: . . ' '........(geef plaats aan op kaart)

0 ploegen jaartal: '.(geefplaats aan op kaart)

0 ãnders nl, jaartal: ...'........(geefplaats aan op kaart)

6. Wat was het vroegere gebruik van de locatie, en tot wanneer?

0 wonen
0 siertuin
0 oprit
0 weg
0 akker
0 weide
0 speeltuin
0 moestuin

)$ anders, nl

'1. Wat is het huidige gebruik van de locatie?

{ wonen
O siertuin
0 oprit
0 weg
0 akker
0 weide
0 speeltuin
0 moestuin
0 anders, nl

8. Wat is het toekomstig (beoogde) gebruik van de locatie?

{ wonen
0 siertuin
0 oprit
0 weg
0 akker
0 weide
0 speeltuin
0 moestuin
0 anders, nl

Overige vragen
g. Is-er eei andere zinkassenlocatie (bijvoorbeeld een zinkassenweg) in de nabije omgeving?

0 ja, namelijk:
6 nee

10. zijn er op het perceel olietanks aanwezig of zijn die aanwezig geweest?

&ja, namelijk:
0 nee

ll, Zijner op het perceel sloten, vennen of andere gaten gedempt?

0 ja, namelijk:
ffn.
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I
-l 12. Is er sprake van verontreinigde bermstroken?

0 ja, namelijk:
S nee

-l
I t 3. Ziiner sloopwerkzaamheden uitgevoerd in het verleden?

I

I

Waar

Wat:

Wanneer:

Wsvc

/A0ut' ,1";/ çor,ø 1"*"hgd ,Lúu lU Ul"

I

14. Overige opmerkingen en/of bijzonderheden'

M' -u-1oüÅzr'*
,¡ ì)a- ).arr \Icw cl-a,,¿, /Å ërn /n4-a/t4'0 n\

L' 
^ ^ 

16,'sde*^ *t AAlo "p nit ttr*-tt" -t/"r[.

ì

\
I

j
:#f :l.ï Jåï, ffff1ffi flï#""ianteerd 

nr

ar groen;

exónsief gebruik oPenbaar groen;

I: verharding;
IV: landbouw'
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