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Kwaliteitszorg 

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 

en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 

het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-

form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-

passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  

 

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-

systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008. 

 

Betrouwbaarheid 

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een 

bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, 

waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op 

voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 

Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. 

 

In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-

sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Plavei opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek 

asbest in puin aan de Graaf Hendrikstraat nr. 21 te Braamt. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplan-

wijziging. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is het aantreffen van asbesthoudend materiaal op een halfverharding 

met puin ter plaatse van boring 06 tijdens een verkennend bodemonderzoek (Econsultancy, project 

3894.003 d.d. 12 me1 2017). 

 

Het verkennend onderzoek asbest in puin (NEN 5897) heeft tot doel om met een relatief geringe on-

derzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie sprake is van een verontreiniging met 

asbest in puin om zo te bepalen of het puin al dan niet onder verhoogde veiligheidscondities verwij-

derd dient te worden. 

 

Ten aanzien van het vooronderzoek is aangesloten op het vooronderzoek dat reeds is verricht con-

form de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek". Het verkennend onderzoek asbest in puin is uitgevoerd conform de 

NEN 5897:2015 "Inspectie en monsterneming van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recy-

clinggranulaat". 

 

Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocol 2001. Voor het veldwerk en bemonstering 

van asbest in puin is geen certificering van toepassing. 

 

De (inspectie)resultaten met betrekking tot puin zijn getoetst aan de maximale samenstellingswaarde 

(Regeling Bodemkwaliteit, bijlage A, (VROM 2007)). 

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000. In dat ka-

der verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

 

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteits-

handboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-

EN-ISO 9001:2008. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

2.1 Geraadpleegde bronnen 

 

De in dit hoofdstuk opgenomen informatie is afkomstig van de rapportage van het verkennend bo-
demonderzoek (rapportnummer 3894.003) en informatie verkregen uit de op 14 juni 2017 uitgevoerde 
terreininspectie. Indien van toepassing is de informatie aangevuld met nader verkregen informatie.  
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
� het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
� eventuele calamiteiten; 
� eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
� de bodemopbouw en geohydrologie; 
� verhardingen, kabels en leidingen. 

 

2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 

 
De onderzoekslocatie (± 80 m²) ligt aan de Graaf Hendrikstraat nr. 21, in de kern van Braamt (zie 
bijlage 1). Onderhavig onderzoek richt zich op de halfverharding (gebroken puin) ter plaatse van 
voorgaande boring 06. 
 
Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Zeddam, 
sectie H, nummer 2204. De onderzoekslocatie betreft een met puin verharde parkeerplaats/oprit van 
het woonperceel Graaf Hendrikstraat nummer 21. De onderzoekslocatie is in het verleden verhard 
geweest met tegels. 
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 40 F, (schaal 1:25.000), bevindt het maai-
veld zich op een hoogte van circa 14,5 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie  
X = 215.315, Y = 437.495.  
 

2.3 Locatiebeschrijving 

 

Volgens historische kaartmateriaal daterend van 1850 maakte de onderzoekslocatie destijds deel uit 
van het buurtschap Braamt. In de jaren ’60 van de vorige eeuw is het perceel waar de onderzoekslo-
catie deel van uitmaakt bebouwd met een woonhuis. De onderzoekslocatie betreft een halfverharding 
bestaande uitgebroken puin. De aanlegperiode is onbekend en er geen sprake van gecertificeerd 
materiaal. Onder de halfverharding is worteldoek aanwezig. 
 
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 
van de onderzoekslocatie. 
 

2.4 Calamiteiten 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 

gemeente blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 
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2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 

 

In mei 2015 is op het perceel waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt door Econsultancy een 

verkennend bodemonderzoek en een verkennend onderzoek asbest in bodem uitgevoerd (3894.003, 

zie bijlage 5). Lokaal bleek de bovengrond zwak puinhoudend en de ondergrond zeer lokaal zwak 

puin- en kolengruishoudend. Voor het overige zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. In de 

zintuiglijk schone bovengrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. De zwak puinhoudende bo-

vengrond bleek ten hoogste licht verontreinigd met zink. In de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen 

verontreinigingen aangetoond. De puin- en kolengruishoudende ondergrond ter plaatse van boring 07 

bleek licht verontreinigd met barium en lood en is matig verontreinigd met zink. In het grondwater zijn 

geen verontreinigingen aangetoond. Zowel zintuiglijk als analytisch is in de bodem geen asbest waar-

genomen/aangetoond. Tijdens het verkennend bodemonderzoek is ter plaatse van boring 06, een 

halfverharding (gebroken puin) waargenomen (5 cm dik). Op het maaiveld van deze puinverharding 

zijn diverse stukjes asbesthoudend materiaal (12,5% chrysotiel en 3,5% amosiet) waargenomen. In 

de bodem onder de puinverharding is zowel in de fractie > 20 mm alsmede in de fractie < 20 mm 

geen asbest is aangetoond. 

 

2.6 Belendende percelen/terreindelen 

 

In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 

percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Aan de noordzijde van de onder-

zoekslocatie bevindt zich de Graaf Hendrikstraat. In de overige richtingen grenst de onderzoeksloca-

tie aan woonhuizen en bijbehorende siertuinen. 

 

Uit de verzamelde informatie blijkt niet dat er vanuit de omliggende percelen grensoverschrijdende 

verontreinigingen zijn te verwachten. Van de omliggende percelen zijn echter geen bodemonder-

zoeksgegevens bekend. 

 

2.7 Terreininspectie 

 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 

identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grondverontreiniging. 

 

Afgezien van de potentiële bronnen voor een asbestverontreiniging, die middels het vooronderzoek 

zijn geïdentificeerd (zijnde de halfverharding), zijn er tijdens de terreininspectie geen aanvullende 

potentiële bronnen aangetroffen. 

 

2.8 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens de woningen te slopen ten behoeve van nieuwbouw. 
 

2.9 Bodemopbouw 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 40 Oost (schaal 
1:50.000), uit een vlakvaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opge-
bouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien 
tot de Formatie van Boxtel. 
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3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 

 

Op basis van de huidige informatie is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te 

worden volgens de strategie voor “halfverhardingslagen”. 

 

 

4 VELDWERK 

 

4.1 Algemeen 

 

Tijdens het opstellen van het onderzoeksplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richt-

lijnen, die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voort-

vloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatie-

schets met daarop aangegeven de situering van de asbestinspectiegaten en de boringen. In bijlage 

3a zijn de bodemprofielen van de asbestinspectiegaten en de boringen opgenomen. Bijlage 3b bevat 

enkele foto’s van de asbestinspectiegaten en het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal. 

 

4.2 Grondonderzoek 

 

4.2.1 Visuele inspectie maaiveld 

 

Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte/asbesthoudende materialen meer aangetroffen. In ta-

bel I zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag opgeno-

men. 
 

Tabel I. Visuele inspectie maaiveld 

 

Aandachtsgebied Resultaat 

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie (m
2
) ± 80 m

2
 

Conditie toplaag Droog 

Beperkingen van de inspectie Begroeiing (gras/onkruid) 

Weersomstandigheden Droog/helder 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? Nee 

 

4.2.2 Uitvoering veldwerk 

 

Het veldwerk is uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer A.F.W. Geven. Deze 

medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2001 van 

de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 

 

De visuele inspectie is uitgevoerd op 14 juni 2017. In het totaal zijn er met behulp van een schep 3 

sleuven gegraven met een afmeting van 30x30 cm tot een gemiddelde diepte van 13 cm -mv (tot op 

worteldoek). Van het opgegraven materiaal is een beschrijving conform de NEN 5104 gemaakt.  
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4.2.3 Visuele inspectie puin 

 

Het puin is over het algemeen zwak glashoudend. Er zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 

waargenomen. Onder het puin is worteldoek aanwezig. 

 

Ten behoeve van de visuele inspectie is het opgegraven materiaal gezeefd over een 20 mm zeef.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is van het puin (0,0-0,13 cm -mv) een mengmonsters samengesteld 
ten behoeve van analytisch onderzoek.  
 
 

5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

5.1 Uitvoering analyses 

 

Het te analyseren puinmengmonster is aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad 

voor Accreditatie. In het laboratorium is het puinmengmonster geanalyseerd op de volgende compo-

nenten: 

 

asbest (kwantitatief):  serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, 

anthophylliet, tremoliet en actinoliet). 

 

Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling de mengmonsters en het analysepakket. 

 
Tabel II. Overzicht van de samenstelling van de mengmonsters en het analysepakket 

 

Meng- 

monster 

Monsters 

(in m -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

ASB-MM1 S01 (0,13) + S01 (0,17) + S01 (0,09)  asbest (kwantitatief conform NEN 5898) puin 

 

5.2 Toetsingskader 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de maximale samenstellingwaarde (100 mg/kg d.s.) uit de 

Regeling Bodemkwaliteit (VROM 2007).   

 

Het resultaat van het verkennend onderzoek asbest in puin is een indicatieve uitspraak over de mo-

gelijke verontreiniging van het toegepaste bouw- en sloopafval of recyclinggranulaat op basis van 

verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters. Aan de hand van het verkregen 

indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek asbest al dan niet noodzakelijk is. 

Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct wor-

den getoetst aan de maximale samenstellingswaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte 

getoetst aan de maximale samenstellingswaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor 

is een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onder-

zoek. Alleen als in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerd 

materiaal in de gaten en aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het nader onderzoek is een 

directe toetsing aan de maximale samenstelling mogelijk. 
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Als het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de maximale samenstellingswaarde is het statistisch 

aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de maximale samenstellingswaarde niet zal wor-

den overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onder-

zoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de maximale samenstellingswaarde is een 

nader onderzoek asbest formeel verplicht. De hoogst bepaalde waarde binnen een locatie of (de partij 

is hiervoor bepalend. 

 

5.3 Resultaten 

 

Tabel III geeft een overzicht van de toetsing van de vastgestelde asbestgehalten in het puinmeng-

monster. 

 
Tabel III. Overschrijdingen toetsingskader asbest in puin 

 

(meng-) 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Gehalte <  

detectielimiet 
 

Gehalte < 50 

mg/kg d.s.  

Gehalte >  

50 mg/kg d.s. 

Gehalte >  

100 mg/kg d.s. 

(interventie-

waarde) 

ASB-MM1 S01 (0,13) + S01 (0,17) + S01 (0,09)  - - - - 

 

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-

toetste analyseresultaten. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Plavei een verkennend onderzoek asbest in puin uitgevoerd aan 

de Graaf Hendrikstraat nr. 21 te Braamt. 

 

Het verkennend onderzoek asbest in puin (NEN 5897) heeft tot doel om met een relatief geringe on-

derzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie sprake is van een verontreiniging met 

asbest in puin om zo te bepalen of het puin al dan niet onder verhoogde veiligheidscondities verwij-

derd dient te worden. 

 

Op basis van de huidige informatie is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te 

worden volgens de strategie voor “halfverhardingslagen”. 

 

Het puin is over het algemeen zwak glashoudend. Er zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 

waargenomen. Onder het puin is worteldoek aanwezig. 

 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. In het opgegraven en gezeef-
de materiaal zijn eveneens zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen in de fractie 
> 20 mm. Analytisch is geen asbest aangetoond in de fractie < 20 mm. 
 

De herkomst van het eerder, op de halfverharding, aangetroffen asbesthoudende materiaal is onbe-

kend. Het bemonsteren van het materiaal destijds ten behoeve van analytisch onderzoek heeft gere-

sulteerd dat er geen onderzoek is aangetoond tijdens onderhavig onderzoek. 

 

Econsultancy adviseert de halfverharding, gelijktijdig met de overige geplande werkzaamheden op de 

locatie te ontgraven. Tijdens deze werkzaamheden hoeft er ten aanzien van asbest niet onder ver-

hoogde veiligheidscondities te worden gewerkt. 

 

 

Econsultancy 

Vestiging, 28 juni 2017 

 

 

 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis (diep)

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis

Kernboring + 
Boring tot 0,5 m -mv +
 

asbestgat 30x30 +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis (diep)

Legenda

Ontgravingsvak

Niet verontreinigd

Omschrijving

Boringen

Symbool Omschrijving

Symbolen

Symbool Omschrijving

Verontreiniging

Symbool

Asbestverdacht
plaatmateriaal op maaiveld

Hekwerk

X

Bebouwing

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Locatiegrens

Omschrijving

Boringen

Symbool

Sleuf 200x40x50cm 

Betontegel

Siertegel

Grindtegel





Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
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Bijlage 2c Foto’s asbestinspectiegaten 
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Bijlage 3 Boorprofielen  
  



 

 

 



Projectcode: 3894.006 Boormeester: Geven

Bodemprofielen Pagina 1 van 1

Getekend volgens NEN 5104

Boring: S101

0
puin0

Volledig puin, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, zwak glashoudend, 
Schep, Onder afscherming d.m.v. 
worteldoek.

13

Boring: S102

0
puin0

Volledig puin, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, zwak glashoudend, 
Schep, Onder afscherming d.m.v. 
worteldoek.

17

Boring: S103

0
puin0

Volledig puin, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, zwak glashoudend, 
Schep, Onder afscherming d.m.v. 
worteldoek.

9



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. S. Schut
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 27-Jun-2017

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jun-2017

3894.006
2017077699/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1

1/1

3894.006

Analysecertificaat

27-Jun-2017/14:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Jun-2017

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2017077699/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

94.2% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

27.0kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<10.5mgAsbest (som)
2)

<0.5mg/kg dsAsbest in puin
2)

<0.5mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.5mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB-MM1 9583401

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2017

M: MCERTS erkend YD



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017077699/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

ASB-MM1 9583401 ASB-MM1  0  17 0018927MG1

 9583401 ASB-MM1  0  17 0018928MG2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017077699/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017077699/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5444236
Uw referentie : ASB-MM1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/06/2017

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.H.
Datum geanalyseerd : 27-06-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 26950 g
Droge massa aangeleverde monster : 25387 g
Percentage droogrest : 94,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 6188,9 24,7 11,6 0,19 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 465,5 1,9 154,9 33,28 0 0,0
1-2 mm 782,3 3,1 366,9 46,90 0 0,0
2-4 mm 1094,8 4,4 604,3 55,20 0 0,0
4-8 mm 2349,3 9,4 2349,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 11895,4 47,5 11895,4 100,00 0 0,0
>20 mm 2290,4 9,1 2290,4 100,00 0 0,0
Totaal 25066,6 100,0 17672,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens 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, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Tabel 1 van 2

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

Project code : 676921
Project omschrijving : 2017077699-3894.006
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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: IQNE-FRQK-QJJI-SMLQ Ref.: 676921_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.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 676921
Project omschrijving : 2017077699-3894.006
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: IQNE-FRQK-QJJI-SMLQ Ref.: 676921_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5444236 ASB-MM1 ASB-MM1 0-.17 0018927MG
ASB-MM1 0-.17 0018928MG

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 676921
Project omschrijving : 2017077699-3894.006
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: IQNE-FRQK-QJJI-SMLQ Ref.: 676921_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 676921
Project omschrijving : 2017077699-3894.006
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: IQNE-FRQK-QJJI-SMLQ Ref.: 676921_certificaat_v1



 

 Bijlage 5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) 









Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 

 

 
 

 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1850-2014   

Luchtfoto ja 2008-2016   

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 12-04-2017  datum van raadplegen 

Grondwaterkaart Nederland ja 12-04-2017  datum van raadplegen 

Bodemloket.nl ja 12-04-2017  datum van raadplegen 

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 04-04-2017 Dhr. M. van Bodegraven  

Huidig gebruik locatie ja 04-04-2017 Dhr. M. van Bodegraven  

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 04-04-2017 Dhr. M. van Bodegraven  

Toekomstig gebruik locatie ja 04-04-2017 Dhr. M. van Bodegraven  

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja 04-04-2017 Dhr. M. van Bodegraven  

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja 04-04-2017 Dhr. M. van Bodegraven  

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 10-04-2017 Mevr. A.M. Zonneveld  

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 10-04-2017 Mevr. A.M. Zonneveld  

Archief ondergrondse tanks ja 10-04-2017 Mevr. A.M. Zonneveld  

Archief bodemonderzoeken ja 10-04-2017 Mevr. A.M. Zonneveld  

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 10-04-2017 Mevr. A.M. Zonneveld  

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 14-06-2017   

Huidig gebruik locatie ja 14-06-2017   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 14-06-2017   

Verhardingen ja 14-06-2017   



 

 


