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1 INLEIDING 
 

 

1.1 Aanleiding en doel 
 

In opdracht van Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. heeft AGEL adviseurs een partijkeuring 
grond verricht op een locatie aan de Centaurusweg te Tilburg. De partijkeuring is uitgevoerd 

conform het Besluit bodemkwaliteit. De gekeurde hoeveelheid grond bedraagt circa 2.333 m3. 

 
De partij grond ligt in-situ. De aanleiding voor het uitvoeren van partijkeuring vormt de 

voorgenomen aanleg van een voetbalveld met kunstgras op de locatie waarbij een partij grond 
zal vrijkomen.  

 
Het onderzoek heeft als doel de milieuhygiënische kwaliteit en de daarbij horende hergebruiks-

mogelijkheden van de grond vast te stellen. Met het onderzoek wordt een erkende kwaliteits-

verklaring, zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, verkregen. 
 

1.2 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 
 

Het veldwerk is uitgevoerd door AGEL adviseurs, conform de BRL SIKB 1000 en het bijbehorende 

protocol 1001 ‘Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie’, versie 2.1 d.d.  
12 december 2013. AGEL adviseurs is voor deze werkzaamheden als bedrijf gecertificeerd door 

Normec Certification onder nummer EC-SIK-10012. In bijlage 9 is de onhankelijkheidsverklaring 
opgenomen.  

 
Het chemisch onderzoek is uitgevoerd door het milieulaboratorium van Eurofins OMEGAM 

Laboratoria te Amsterdam. De voorbewerking van de monsters en de chemische analyses zijn 

volgens het accreditatieprogramma AP04 uitgevoerd waarvoor Eurofins OMEGAM Laboratoria 
door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend is als testlaboratorium. 

 
AGEL adviseurs is geen eigenaar van de onderzochte partij grond en heeft geen zakelijke 

belangen bij de onderzoekspercelen en of de perceelseigenaren. Daarmee is de onafhankelijk-

heid van AGEL adviseurs in dit onderzoek gewaarborgd. Het procescertificaat van AGEL 
adviseurs en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten 

betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die 

(ingeval van monsters van grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing) dan zelf erkend is 

volgens deze beoordelingsrichtlijn. 
 

1.3 Leeswijzer 
 

In hoofdstuk 2 wordt het vooronderzoek en de onderzoeksopzet besproken. De uitgevoerde 
veldwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten worden in de hoofdstukken 3 en 4  besproken. 

In hoofdstuk 5 is de conclusie van het onderzoek opgenomen en in hoofdstuk 6 wordt een 

toelichting gegeven op factoren die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het 
onderzoek. 
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2 VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 

 

2.1 Locatiegegevens en partijdefinitie 
 

Onderstaand zijn de locatiegegevens samengevat. 
  
Tabel 2.1: Locatiegegevens 

Aspect Gegevens 

Adres Centaurusweg te Tilburg 

Kadastraal 
 

Gemeente: Tilburg 

Sectie: U Nummer(s): 1155 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 135.061 y: 398.420 

Huidig gebruik Voetbalveld  

Kenmerk partij VV Zigo te Tilburg 

Oppervlakte partij 7.800 m2 

Laagdiepte 0,3 meter min maaiveld  

Omvang partij 2.333 m3 (4.083 ton)1 

 

In figuur 2.1 is de ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. Een situatietekening met 
begrenzing van de onderzoekslocatie is tevens opgenomen in bijlage 2. 

 
Figuur 2.1: Luchtfoto onderzoekslocatie (met rood aangegeven) 

 
 

                                                
1 Opgemerkt wordt dat betreffende hoeveelheid de theoretische hoeveelheid bedraagt zoals vastgesteld middels   
  inmeting in het veld en voor de eenduidigheid niet is afgerond. Bij inmeting op basis van een ruimtelijke schatting  
  conform protocol 1001 wordt, ten gevolg van grilligheid van de gekeurde partij, een foutmarge van maximaal 25 %   
  aangehouden. De hoeveelheidbepaling die in het veld is uitgevoerd dient derhalve gezien te worden als een   
  signalerende c.q. controlerende functie. Voor de onderverdeling van de gekeurde (deel)partij(en) is de schatting van   
  het gewicht in het veld door de gekwalificeerde monsternemer maatgevend. 
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Onderstaande foto’s geven een indruk van de partij. In bijlage 8 zijn aanvullende foto’s van de 
partij opgenomen. 
 
Figuur 2.2: Foto’s onderzoekslocatie 

  

 

2.2 Vooronderzoek 
 

2.2.1 Gebruik van de locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich in een stedelijk gebied. In de directe omgeving van de locatie 

zijn geen factoren bekend die van invloed zijn op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
ter plaatse van de onderzoekslocatie. De locatie is voorover bekend nooit bebouwd of anders in 

gebruik geweest dan agrarisch landbouwgrond. De kans op het aantreffen van asbesthoudende 

materialen ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt als gevolg van het huidige en historisch 
gebruik (agrarisch) klein geacht. 

 
Tijdens de terreininspectie zijn aan het oppervlak van de locatie geen indicaties verkregen die in 

verband kunnen worden gebracht met een mogelijke verontreiniging van de bodem. Voor zover 

zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie geen asbestverdachte materialen in 
of op de bodem aangetroffen. 

 
2.2.2 Bodemkwaliteitskaart en toepassingslocatie 
Voor de gemeente Tilburg is een digitale bodemkwaliteitskaart beschikbaar. Op basis van deze 
bodemkwaliteitskaart wordt ter plaatse van de onderzoekslocatie de volgende bodemkwaliteit 

verwacht: 

 Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) : klasse Achtergrondwaarden; 
 Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) : klasse Achtergrondwaarden. 

 
Op de bodemfunctieklassenkaart is de onderzoekslocatie gelegen in de zone Wonen. De 

toepassingslocatie is onbekend. Derhalve is geen toetsing uitgevoerd omtrent de kwaliteit van 

de ontvangende bodem. 
 
2.2.3 Beschikbaar bodemonderzoek 
Gezien de ontgravingsdiepte zijn bij de gemeente Tilburg en de opdrachtgever met betrekking 

tot de te keuren partij grond geen bodemrelevante zaken bekend.  

 
2.3 Onderzoeksopzet 

 
De monsterneming wordt uitgevoerd conform de onderzoeksopzet voor ‘Keuring partijen grond 

of baggerspecie in depot/in-situ’. Per partij bedraagt de maximale partijgrootte 10.000 ton. Per 
partij worden minimaal 2 x 50 grepen genomen middels een systematisch raster. De grepen 

worden evenredig verdeeld over ten minste twee te analyseren mengmonsters.  
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Een partij is een identificeerbare hoeveelheid bouwstof, grond of baggerspecie van vergelijk-
bare milieuhygiënische kwaliteit, die is bedoeld om als geheel te worden verhandeld of toe-

gepast. Voor de gehanteerde onderzoeksopzet is geverifieerd dat er met betrekking tot de 

gekeurde partij grond: 

 Sprake is van een eenduidige en gelijke textuur, bepaald overeenkomstig NEN 5706 en;  

 Sprake is van aaneengesloten percelen of depots en;  

 De aangetroffen bijmengingen van de individuele partijen, qua samenstelling en 

percentage, bepaald conform protocol 2001, vergelijkbaar zijn en;  

 Sprake is van een gelijke milieuhygiënische kwaliteitsklasse (vastgesteld aan de hand van 
een indicatieve partijkeuring zoals bedoeld in BRL 9335 en BRL 7500, verkennend 

bodemonderzoek, bodemverwachtingenkaart (waterbodem), historisch bodemonderzoek 
en/of vastgestelde bodemkwaliteitskaart van gemeente of waterkwaliteitsbeheerder).  

 
Op basis van de beschikbare (historische) gegevens en de zintuiglijke beoordeling, bestaat er 

geen aanleiding om het standaard parameterpakket uit te breiden met aanvullende parameters. 

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de partij te bemonsteren middels 
alternatieve werkwijzen zoals benoemd in de BRL SIKB 1000, protocol 1001. 
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3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 
 

 

3.1 Veldonderzoek 
 

3.1.1 Uitvoering veldwerkzaamheden 
Voor de partijkeuring is een monsternemingsplan opgesteld waarin de partij-indeling en de 

uitgangspunten gespecificeerd zijn. Dit monsternemingsplan is opgenomen in bijlage 3. 

 
De bemonstering is op 21 juni 2018 uitgevoerd onder leiding van de heer B.U.S. Minkels. 

Desbetreffende persoon is geregistreerd als gecertificeerd monsternemer. De bemonstering 
heeft plaatsgevonden tussen 7:00 uur en 12:00 uur. 

 
Voorafgaand aan de bemonstering is de partij-indeling geverifieerd en is de locatie 

gecontroleerd op veiligheid en toegankelijkheid. Op basis van deze veldinspectie is de partij-

indeling niet gewijzigd. Geconstateerd is dat deze partij in een veilige werkomgeving is gelegen.  
 

De verkregen handgeschreven en onbewerkte veldgegevens zijn opgenomen in het 
monsternemingsformulier in bijlage 3.  

 

3.1.2 Proefboringen 
Voorafgaand aan de in-situ partijkeuring op 21 juni 2018 zijn 4 proefboringen uitgevoerd. De 

boorstaten van de proefboringen zijn toegevoegd aan het monsternemingsformulier in bijlage 3. 
 

Globaal is de bodem tot de maximale boordiepte als volgt opgebouwd: 
 0,0 - 0,3 m -mv : Zand, matig siltig, zwak humeus. 

 

Bij het zintuiglijk onderzoek zijn geen bodemvreemde materialen of andere kenmerken 
waargenomen die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. Voor zover zintuiglijk 

waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie geen asbestverdachte materialen in de 
opgeboorde grond aangetroffen. Op basis van de proefboringen is de partij-indeling niet 

gewijzigd. 

 
3.1.3 Bemonsteringsmethodiek 
Bij verificatie van de aspecten die in het monsternemingsplan zijn opgenomen, zijn geen 
afwijkingen geconstateerd. 

 

Per (deel)partij zijn twee mengmonsters samengesteld, bestaande uit minimaal 50 grepen per 
mengmonster. De monsters zijn middels een systematisch raster genomen, waarbij de grond is 

onderzocht tot een diepte van 0,3 m-mv. In bijlage 2 is een situatietekening opgenomen met 
het gehanteerde raster van grepen over de partij in een boven- en zijaanzicht. 

 
3.1.4 Textuur en zintuiglijke waarnemingen 
Tijdens de partijkeuring heeft de monsternemer de partij beoordeeld op kenmerken die kunnen 

wijzen op bodemverontreiniging. Kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn: de aanwezigheid van 
bodemvreemde materialen als bijvoorbeeld puin, verkleuringen van de grond en geurwaar-

nemingen. Hierbij heeft de monsternemer ook gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen op en in de partij grond. 
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Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel een homogene partij aangetroffen. Het bemonsterde 
materiaal betreft zand. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn in de partijen 

grond geen bijmengingen met bodemvreemd materiaal vastgesteld. Er zijn zintuiglijk in en op 

de bemonsterde grond geen asbestverdachte materialen waargenomen. Op basis van hiervan is 
de partij-indeling niet gewijzigd. 

 
3.2 Laboratoriumonderzoek 

 

In onderstaande tabel 3.1 staan de uitgevoerde analyses weergegeven.  
 
Tabel 3.1: Uitgevoerde analyses 

Partij Volume 
(m3) 

Traject  
(m-mv) 

Monstercode Barcode Analyse 

01 2.333 0,0 tot 0,3 
MM1 0283416DD 1x standaard parameterpakket (AP04) 

MM2 0283417DD 1x standaard parameterpakket (AP04) 

Standaard parameterpakket (AP04):  Organische stof en lutum, de metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 
lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som-PCB’s, 
som-PAK’s en minerale olie. 

 

De resultaten van de chemische analyses worden in volgend hoofdstuk weergegeven en 
geïnterpreteerd. 
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4 RESULTATEN 
 

 

4.1 Toetsingskader en toetsing analyseresultaten 
 
De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 4. De resultaten zijn 
vergeleken met het referentiekader uit het Besluit bodemkwaliteit en getoetst aan de vigerende 

toetsingswaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. De toetsing van de analyseresultaten is 

opgenomen in bijlage 5. Een toelichting op de toetsingscriteria en het wettelijk kader is 
opgenomen in respectievelijk bijlage 6 en 7. 

 
Opgemerkt wordt dat de kwaliteit van grond en baggerspecie niet de achtergrondwaarden 

overschrijdt als bij meting van ten minste ‘X’ stoffen in de grond of baggerspecie de reken-
kundig gemiddelde gehalten van maximaal ‘Y’ stoffen verhoogd zijn ten opzichte van de 

achtergrondwaarden (zie tabel 4.2 voor de relevante X- en Y-waarden). De verhoging mag per 

stof maximaal 2x de achtergrondwaarde voor die stof bedragen, waarbij voor alle stoffen geldt 
dat de verhoogde gehalten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximale waarden voor de 

klasse wonen van de betreffende stof. 
 
Tabel 4.1: X- en Y- waarden bij de toetsingsregels voor de achtergrondwaarden 

X- en Y-waarden Aantal onderzochte stoffen / aantal toegestane verhogingen 

X 2  7  16  27  37 
Y 1  2  3  4  5 

 
4.2 Homogeniteit en zekerheidsfactor 

 

Gecontroleerd is of de onderzochte partij voldoet aan het homogeniteitscriterium. De 
verhouding voor de onderzochte stoffen is kleiner dan of gelijk aan 2,5. Derhalve mag de partij 

als homogeen worden beschouwd en voldoet de spreiding aan de eisen van het Besluit 
Bodemkwaliteit. 

 

Er wordt bij de toetsing geen zekerheidsfactor gehanteerd. Indien de gekeurde partij grond 
gesplitst dient te worden bij hergebruik, dient artikel 4.3.1. uit de Regeling bodemkwaliteit 

(staatscourant 20 december 2007, nummer 247) in acht te worden genomen. In bijlage 6 is 
omtrent een eventuele opsplitsing nadere uitleg opgenomen. 

 

4.3 Bespreking van de resultaten 
 

In tabel 4.2 zijn de resultaten van het laboratoriumonderzoek weergegeven. 
 
Tabel 4.2: Toetsing grond partij 01 

Partij  Overschrijdingen Klasse 

> AW > 2x AW   > Wonen Toegestaan AW 
1 Kwik en  lood - - 2 Altijd toepasbaar 

 

Voor de geanalyseerde parameters van de partij overschrijden de parameters kwik en lood de 
betreffende achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit. 

 
De onderzochte grond van de partij betreft grond die voldoet aan de kwaliteitsklasse 

‘achtergrondwaarden’. De onderzochte partij grond voldoet aan de emissietoetswaarden en is 

derhalve toepasbaar in grootschalige toepassingen op of in de bodem. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 

 

In opdracht van Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. heeft AGEL adviseurs een partijkeuring 
grond verricht op een locatie aan de Centaurusweg te Tilburg. De partij grond ligt in-situ. De 

aanleiding voor het uitvoeren van partijkeuring vormt de voorgenomen aanleg van een 
voetbalveld met kunstgras op de locatie waarbij een partij grond zal vrijkomen. De gekeurde 

hoeveelheid grond bedraagt circa 2.333 m3 (4.083 ton). Het onderzoek heeft als doel de 

milieuhygiënische kwaliteit en de daarbij horende hergebruiksmogelijkheden van de grond vast 
te stellen. Met het onderzoek wordt een erkende kwaliteitsverklaring, zoals bedoeld in het 

Besluit bodemkwaliteit, verkregen. 
 

Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel een homogene partij aangetroffen. Het bemonsterde 
materiaal betreft zand. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn in de partijen 

grond geen bijmengingen met bodemvreemd materiaal vastgesteld. Er zijn zintuiglijk in en op 

de bemonsterde grond geen asbestverdachte materialen waargenomen. Op basis van hiervan is 
de partij-indeling niet gewijzigd. 

 
Op basis van de uitgevoerde partijkeuring voldoet de onderzochte partij grond aan de 

kwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarden’ en is daarmee ‘multifunctioneel’ toepasbaar. De 

onderzochte partij grond is toepasbaar in grootschalige toepassingen op of in de bodem. 
 

Opgemerkt dient te worden dat degene die een partij grond wil toepassen dient te beoordelen 
of de beoogde toepassing de instemming van de eigenaar van de locatie heeft, en of sprake is 

van civieltechnische geschiktheid, een nuttige toepassing en geschikte toepassingslocatie. De 
toepassing van de grond dient minimaal vijf dagen voorafgaand aan de toepassing gemeld te 

worden via https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl. 
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6 BETROUWBAARHEID 
 

 

De onderhavige partijkeuring is op zorgvuldige wijze verricht volgens de geldende normen en 
inzichten. Een partijkeuring conform de BRL SIKB 1000, protocol 1001 ‘Monsterneming voor 

partijkeuringen grond en baggerspecie’ is echter gebaseerd op het nemen van een voor-
geschreven aantal grepen, die gemengd worden tot enkele mengmonsters.  

 

Vanwege het beperkte aantal mengmonsters blijft er altijd een kans aanwezig dat een op de 
locatie aanwezige verontreiniging niet wordt vastgesteld ten gevolge van de aanwezige trefkans 

en de uitmiddeling.  
 

Wij streven naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat er locale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen.  

 

AGEL adviseurs acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. 
 

Er dient tevens op te worden gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
Na uitvoering van het onderzoek kan de grondkwaliteit worden beïnvloed door bijvoorbeeld het 

bouwrijp maken van het terrein, de aanvoer van grond van elders, zonder kwaliteitsgegevens, 

chemicaliënopslag en calamiteiten of de verspreiding van een verontreiniging van een verder 
gelegen terrein via het grondwater.  

 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 

langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. 
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Projectcode: 20120215-087

Projectnaam: Centaurusweg te Tilburg

Bijlage: Profielbeschrijvingen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01

Datum: 21-06-2018

0,00
0,00

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-0,30

Boring: 02

Datum: 21-06-2018

0,00
0,00

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-0,30

Boring: 03

Datum: 21-06-2018

0,00
0,00

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-0,30

Boring: 04

Datum: 21-06-2018

0,00
0,00

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-0,30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 
 

 

ANALYSECERTIFICATEN GROND 

 

 

  



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer J. Reurich
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20120215-087 Centaurusweg te Tilburg
Ons kenmerk : Project 780805
Validatieref. : 780805_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RGEG-OZOX-XYQE-VUXH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 26 juni 2018

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 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



AP04 : Monstervoorbewerking
aangeleverd monsterhoeveelheid g 10730 10786

AP04 : Algemeen onderzoek - fysisch
A droge stof % 87,3 87,7
A organische stof % (m/m ds) 3,3 3,2
A lutum % (m/m ds) 2,6 2,5

AP04 : Anorganisch onderzoek - metalen
A barium (Ba) mg/kg ds 21 26
A cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
A kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
A koper (Cu) mg/kg ds 7,7 9,1
A kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 0,12
A lood (Pb) mg/kg ds 59 30
A molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
A nikkel (Ni) mg/kg ds 4 4
A zink (Zn) mg/kg ds 26 31

AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch
A minerale olie mg/kg ds < 35 < 35

AP04 : Organisch onderzoek - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
A naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A fenantreen mg/kg ds 0,06 0,07
A anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A fluoranteen mg/kg ds 0,19 0,24
A benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,12 0,17
A chryseen mg/kg ds 0,10 0,15
A benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05 0,08
A benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,10 0,15
A benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 0,11
A indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08 0,11

A som PAK (10) mg/kg ds 0,84 1,2

AP04 : Organisch onderzoek - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
A PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 780805
Project omschrijving : 20120215-087 Centaurusweg te Tilburg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5701064 = MM1
5701065 = MM2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/06/2018 21/06/2018
Ontvangstdatum opdracht : 21/06/2018 21/06/2018
Startdatum : 21/06/2018 21/06/2018
Monstercode : 5701064 5701065
Matrix : AP04 AP04

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 'A' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van AP04 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RGEG-OZOX-XYQE-VUXH Ref.: 780805_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 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.

Aangeleverde monsterhoeveelheid
Aangeleverd monstermateriaal is inclusief aangeboden monsterverpakking(en).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AP04-A paragraaf A 1.9 Rapportage (versie 8).

Tabel 2 van 2

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

Project code : 780805
Project omschrijving : 20120215-087 Centaurusweg te Tilburg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: RGEG-OZOX-XYQE-VUXH Ref.: 780805_certificaat_v1



Monsterreferenties
5701064 = MM1
5701065 = MM2

Duplo-evaluatie resultaten AP04-analyses conform protocol 1001

5701064 5701065 Gemiddelde Duplo- Duplo-eis
resultaat verhouding

droge stof 87.3 87.7 87.5 1.00 Geen duplo eis
organische stof 3.3 3.2 3.2 1.03 Geen duplo eis
lutum 2.6 2.5 2.6 1.04 Geen duplo eis
barium (Ba) 21 26 24 1.24 Voldoet
cadmium (Cd) <0.20 <0.20 0.20 1.00 Voldoet
kobalt (Co) <3.0 <3.0 3.0 1.00 Voldoet
koper (Cu) 7.7 9.1 8.4 1.18 Voldoet
kwik (Hg) (niet vluchtig) 0.15 0.12 0.135 1.25 Voldoet
lood (Pb) 59 30 44 1.97 Voldoet
molybdeen (Mo) <1.5 <1.5 1.5 1.00 Voldoet
nikkel (Ni) 4 4 4. 1.00 Voldoet
zink (Zn) 26 31 28 1.19 Voldoet
minerale olie <35 <35 35 1.00 Voldoet
som PAK (10) 0.84 1.2 1.0 1.43 Voldoet
som PCBs (7) 0.005 0.005 0.005 1.00 Voldoet

Hoogste gemeten duploverhouding: 1.97
Conclusie "Duplo-eis volgens protocol 1001" (eis : <= 2,5): Voldoet

Bijlage 1 van 3

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

Project code : 780805
Project omschrijving : 20120215-087 Centaurusweg te Tilburg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: RGEG-OZOX-XYQE-VUXH Ref.: 780805_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5701064 MM1 MM1 0283416DD

5701065 MM2 MM2 0283417DD

Bijlage 2 van 3

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

Project code : 780805
Project omschrijving : 20120215-087 Centaurusweg te Tilburg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: RGEG-OZOX-XYQE-VUXH Ref.: 780805_certificaat_v1



Analysemethoden in AP04

AP04 (grond- en/of bouwstoffen)
In dit analysecertificaat zijn de met 'A' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP04)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Conform AP04-SG-II en conform NEN-EN 15934
Lutum : Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753
Organische stof : Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754
Barium (Ba) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Cadmium (Cd) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Kobalt (Co) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Koper (Cu) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AP04-SG-VI en conform NEN-ISO 16772 (destructie conform NEN

6961)
Lood (Pb) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Molybdeen (Mo) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Nikkel (Ni) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Zink (Zn) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Minerale olie : Conform AP04-SG-XI
PAKs : Conform AP04-SG-IX en conform NEN 6970; NEN 6972 en NEN 6977
PCBs : Conform AP04-SG-X en conform NEN 6970; NEN 6972 en NEN 6980

Bijlage 3 van 3

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

Project code : 780805
Project omschrijving : 20120215-087 Centaurusweg te Tilburg
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

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

Opdrachtverificatiecode: RGEG-OZOX-XYQE-VUXH Ref.: 780805_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 
 

 

TOETSINGSRESULTATEN GROND 

  



Toetsdatum: 28 juni 2018 09:48BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

780805Certificaten

20120215-087 Centaurusweg te TilburgProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM1 + MM2Monsteromschrijving

Som 5701064 + 5701065Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.25% (m/m ds)Organische stof

252.55% (m/m ds)Lutum

Anorganische parameters - metalen

@8524mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.23< 0.14mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.0< 2.1mg/kg dskobalt (Co)

1905440-168.4mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.190.14mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050WO6844mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.0mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-114mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-6428mg/kg dszink (Zn)

Organische parameters - niet aromatisch

500190190-< 75< 24mg/kg dsminerale olie

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.04< 0.04mg/kg dsnaftaleen

0.04< 0.04mg/kg dsacenaftyleen

0.04< 0.04mg/kg dsacenafteen

0.04< 0.04mg/kg dsfluoreen

0.060.06mg/kg dsfenantreen

< 0.04< 0.04mg/kg dsanthraceen

0.220.22mg/kg dsfluoranteen

0.260.26mg/kg dspyreen

0.140.14mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.120.12mg/kg dschryseen

0.120.12mg/kg dsbenzo(b)fluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.04< 0.04mg/kg dsdibenz(a,h)anthraceen

0.090.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.100.10mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-1.01.0mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0150.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster Som 5701064 + 5701065:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

WonenWO

Pagina 1 van 1



Toetsdatum: 28 juni 2018 09:48BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.8 - Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT op landbodem
(emissietoetswaarde)

Toetsing

780805Certificaten

20120215-087 Centaurusweg te TilburgProject

ETWINDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM1 + MM2Monsteromschrijving

Som 5701064 + 5701065Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.25% (m/m ds)Organische stof

252.55% (m/m ds)Lutum

Anorganische parameters - metalen

@8524mg/kg dsbarium (Ba)

4.34.31.20.6-< 0.23< 0.14mg/kg dscadmium (Cd)

1301903515-< 7.0< 2.1mg/kg dskobalt (Co)

1131905440-168.4mg/kg dskoper (Cu)

4.84.80.830.15WO0.190.14mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

30853021050WO6844mg/kg dslood (Pb)

105190881.5-< 1.0< 1.0mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1001003935-114mg/kg dsnikkel (Ni)

430720200140-6428mg/kg dszink (Zn)

Organische parameters - niet aromatisch

500190190-< 75< 24mg/kg dsminerale olie

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.04< 0.04mg/kg dsnaftaleen

0.04< 0.04mg/kg dsacenaftyleen

0.04< 0.04mg/kg dsacenafteen

0.04< 0.04mg/kg dsfluoreen

0.060.06mg/kg dsfenantreen

< 0.04< 0.04mg/kg dsanthraceen

0.220.22mg/kg dsfluoranteen

0.260.26mg/kg dspyreen

0.140.14mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.120.12mg/kg dschryseen

0.120.12mg/kg dsbenzo(b)fluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.04< 0.04mg/kg dsdibenz(a,h)anthraceen

0.090.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.100.10mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-1.01.0mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0150.005mg/kg dssom PCBs (7)

Toepasbaar in GBTToetsoordeel monster Som 5701064 + 5701065:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

WonenWO

Pagina 1 van 1
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1 ruimteIA G E L1ntra1 bouw
1 a d v i s e u r S Imiiieu

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID
~ROJECTNUMMER: 20120215-087

PROJECTNAAM Centaurusweg te lilburg

OPDRACHTGEVER Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. BRL SIKO

contactpersoon Dirk Flipsen (tel 06-14302632) ,~000

Contactpersoon op locatie Gertjan de Vet (tel 06 — 14579336) 2000

Adres onderzoekslocatie Centaurusweg 6000

Postcode en plaats 5012 AD Tilburg 6000

Op de uitgevoerde werkzaamheden zijn de volgende protocollen van toepassing geweest

~ 1001 Monstememing voor partijkeuringen grond en baggerspecie
D 1002 Monstememing voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen
o 1003 Monstememing voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen

~ 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boor-beschrijv ngen, netten van grondmonsters en waterpassen
o 2002 Het nemen van grondwatermonsters
~ 2003 Vekiwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
~ 2018 Locatie-inspectie en monstememing van asbest in bodem

~ 6001 Milieukundige begelekling landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg

Ik verklaar dat de veld- en milieukundige werkzaamheden onafhankelIjK van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van
de hierboven aanqeqeven beoordelinasrichtlijn(en) en de bijbehorend(e) protocol(len)

NAAM - DATUM UITVOERING HAND~4~ENING

~fl~\2ds
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