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Plantvak II: Bomenrij op grondwal

Grondwal (ca. 2.5m hoog) met deels

volgroeide inheemse bomen (ca. 5m

h.o.h., deels jonge aanplant.

Overwegend dichte kroon. Boomlaag

4-8m hoog.

oppervlakte: 3.227 m2

lengte: 520m

breedte: var. van 3m tot 6,5m

Plantvak  III: Houtsingel

Volwassen boomsingel met overwegend dichte

struweelhaag en uitstekende boomkronen van

diverse inheemse soorten. ca. 4-12 m hoog

oppervlakte: 566 m2

lengte: ca. 83m

breedte: 6,5 m

Plantvak I: Houtsingel

Dichte en hoge bomenlaag (ca. 10-12m

hoog) met opgaand struweel van diverse

inheemse soorten, beperkte doorkijkjes

tussen bomen en struweel

oppervlakte: 422 m2

lengte: 89m

breedte ca. 5m
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Landschappelijke inpassingsplan & beplanting

Reijmgroep bv

141280.02

Steenbergen

141280.02si10

30-08-2016 T.B.

..

Grondsoort:

Kalkrijke poldervaaggrond (MN12a)

Lichte zavel (klei)

Grondwatertrap: VI

GHG 40-80 cm -maaiveld

GLG >120 cm -maaiveld

Landschappelijke inpassing =

Plantvak I + II + III



AANLEG KNOTWILGEN AANLEG HOUTWAL DROOG-NAT ZONE 

POELEN 

KRUIDENRIJKE VEGETATIE 

REENTINUS 
GROEN COMPOSTERING STEENBERGEN 
ZONNEKREEKSEWEG 2 TE STEENBERGEN 
LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN 
DATUM: 01-08-2017 



REENTINUS 

Landschappelijk inpassing perceel naast Zonnekreekseweg 2  te 

Steenbergen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Toelichting landschappelijke inpassing aan de Zonnekreekseweg te Steenbergen.  
 
In opdracht van Emphasis is ons gevraagd om te bekijken welke landschappelijke inpassing wenselijk 
is op het perceel grenzend aan de Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen.  
 
Er is ontwerp gemaakt voor een landschappelijke invulling om daarmee tegemoet te komen aan een 
gewenste landschappelijke meerwaarde voor het gebied.  
 
Situering  
 
Vanuit provinciaal beleid gezien dient o.a. rekening te worden gehouden met de Structuurvisie 
Ruimtelijke Ordening, partiele herziening 2014. In deze structuurvisie geeft de provincie de hoofdlijnen 
van het ruimtelijk beleid aan. Dit wordt middels een ambitiekaart en gebiedspaspoorten weergegeven. 
In de uitwerking van de gebiedspaspoorten valt het gebied onder gebiedspaspoort ‘Zeekleigebied’. 
Het zeekleigebied is een open en rationeel ingericht landschap. Kenmerkend zijn de door dijken 
omgeven grootschalige polders. De buitendijkse slikken, schorren en kreken zijn typerend voor de 
ligging in de Rijn-Schelde – delta. Het voormalige getijdenlandschap van de Biesbosch is een 
cultuurhistorisch gaaf gebied. Dit deltalandschap is rijk aan flora en fauna van open akker- en 
graslandgebieden, kreken, sloten, dijken en wegbermen. Daarnaast is typerende deltanatuur te vinden 
in de moerassen, brakke graslanden en grienden met oud  hakhout van de buitendijkse gebieden. De 
vruchtbare bodem maakt het tot het belangrijkste akkergebied in Noord-Brabant voor bieten, tarwe en 
groenteteelt. Grootschalige teelten zij hier bepalend voor de inrichting en ontsluiting van het gebied.  
 
De ambitie van het zeekleigebied valt onder 1 noemer samen te vatten als: het versterken van de 
poldereenheden en het deltakarakter.  
Belangrijke aspecten om dit te verwezenlijken: 

1) zijn het versterken van de zeekleipolders als grootschalig en open landbouwgebied; 
2) het ontwikkelen van een robuust krekensysteem, waarbij kreken versterkt moeten worden als 

doorgaande natte structuur voor waterberging en natuurontwikkeling; en 
3) en het ontwikkelen van dynamische natuurwaarden in de buitendijkse gebieden. Om dit te 

kunnen bewerkstelligen is het belangrijk om de ecologische waarden van het landschap te 
versterken door te sturen op te behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap, 
waarbij kenmerkende plant- en diersoorten van open akker- en graslandgebied (zoals 
overwinterende ganzen en zwanen, maar kieviten, scholekster en veldleeuweriken), kreken en 
sloten (o.a. de rugstreeppad) en dijken en wegbermen (o.a. zomertortel en agrimonie) goede 
indicatoren zijn.  

 
Het ontwerp 
 
Kijkend naar de ambities van het zeekleigebied heeft het aspect van het ontwikkelen van een natte 
structuur voor waterberging en natuurontwikkeling als uitgangspunt gediend voor het ontwerp.  
Om de natte structuur vorm te geven is er voor gekozen om enkele poelen te voorzien, die met elkaar 
verbonden zijn door een wadi-achtige zone, wat inhoudt dat bij nattere periodes deze zone onder 
water (tijdelijk) onder water kan komen te staan en bij drogere periodes deze droog staat. Hierbij 
ontstaat een dynamisch landschapselement waar interessante flora zich kan ontwikkelen. De poelen 
zullen altijd voorzien zijn van water en kunnen dienen als zowel amfibieënpoel en als weidevogelpoel 
en daardoor interessant voor water minnende dieren als bv de rugstreeppad en weidevogels.  
 
Om het landelijke gebied met zijn poelen en infiltrerende karakter te versterken is gekozen om 
knotbomen aan te planten.De knotbomen zullen aan de noordzijde van de poelen geplaatst worden, 
enerzijds om de lichtinval in de poel optimaal te houden en anderzijds wordt de openheid van het 
gebied zo min mogelijk beperkt. 
 
Daarnaast zal het grasland als kruidenrijke grasland omgevormd worden, waarbij extensief beheer het 
gebied extra aantrekkelijk kan maken voor bijzondere flora en fauna.  
 
Er is ook gekeken om nog wat extra beplantingshoeken te creëren die als mogelijke schuil- en 
broedplaats voor dieren kunnen dienen, zonder daarbij de openheid van het gebied te beperken.  
 



 
 
 
Beplantingsplan 
 
De te planten schuilhoeken zullen bestaan uit inheemse soorten die op een rijke bodem goed gedijen.  
De beplanting kent een diversiteit als het gaat om bloei, blad en vruchtdracht. Hier is voor gekozen om 
de beplanting aantrekkelijk te laten zijn voor aanwezige fauna en naar het buitengebied en door de 
seizoenen heen eveneens aantrekkelijk is en tevens bescherming bieden.  De volgende soorten 
zullen aangeplant worden: Crataegus monogyna (meidoorn), Amelanchier lamarckii (krent), Viburnum 
opulus (sneeuwbal), Liguster vulgare (liguster),  Rosa canina (hondsroos), Prunus spinosa (sleedoorn) 
 
Er worden ook knotwilgen geplant die in het omringende open gebied zo karakteristiek zijn. 
Knotwilgen zijn daarnaast erg nuttig als het gaat om biodiversiteit. Voor met name fauna dienen ze als 
schuilplek en / of broedplek en zijn deze markante bomen voor insecten, vogels, padden erg 
aantrekkelijk. 
 
Het geprofileerde perceel zal na de plantwerkzaamheden ingezaaid worden met een kruidenrijk 
zaadmengsel, wat een natuurlijk beeld op zal leveren en uiteindelijk voor insecten een bron van 
voeding en bestuiving zal zijn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kostenraming  

 
Het betreft hier een perceel wat op 2 plekken zal worden ingeplant met een houtsingel, die als 
schuilhoek zal fungeren, en het overige deel zal een invulling krijgen als kruidenrijk grasland. 
Daarnaast zullen er nog twee rijen knotwilgen aangeplant worden. Er is uitgegaan van een 
plantafstand van 1,25 m in en tussen de rij, waarbij gekozen is voor een groepsgewijze 
beplantingsmethode van 5 stuks per soort (2 st/ 2,5 m2). De knotwilgen worden geplant op een 
afstand van ongeveer 6 m. De oppervlakte waar de kruidenrijke vegetatie zal ontstaan wordt met een 
ander grasmengsel ingezaaid dan de plasdras zone, waarbij het van belang is dat grassen daar tegen 
vochtige omstandigheden bestand zijn. De poelen zelf zullen niet worden ingezaaid, daar zal de flora 
en fauna zich zelf ontwikkelen. 

 

Werkzaamheden  

 

Graafwerkzaamheden 

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Uitzetten 

waterelementen 

4 uur 65 260 

Uitgraven poelen, 

plasdras zone en 

verwerken vrijgekomen 

grond op perceel en 

doorspitten 

40 uur 125 5.000 

  Subtotaal  5.260 

    

 

Voorbereiding plantwerkzaamheden 

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Plantklaar maken: 

frezen en egaliseren 

375 m2 0,30  112,50 

Maken plantgat boom 16 st 15 240 

  Subtotaal  352,50 

    

 

Plantwerkzaamheden 

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Planten bosplantsoen  300 stuks 1,5 450 

Planten bomen 16 35 560 

  Subtotaal  1.010 

    

 



- 

 

Nazorg  

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Afwerken bodem  375 0,15 56,25 

Aanleg boompalen en -

banden 

16 17,50 280 

  Subtotaal  336,25 

    

 

Zaaiwerkzaamheden 

Kruidenrijke vegetatie 

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Zaaiklaar maken  4600 m2 0,15  690 

Inzaaien  4600 m2 0,7  3.220 

  Subtotaal  3.910 

    

 

Plasdras zone 

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Zaaiklaar maken  890 m2 0,15  133,50 

Inzaaien  890 m2 0,7  623 

  Subtotaal  756,50 

    

 

Totale kosten werkzaamheden: € 11.625,25,- 

 

Leveringen 

 

Beplanting  

Soort  Maat  hoeveelheden Prijs per eenheid totaal 

Boombeplanting     

Salix alba ‘Chermesina’ (wilg 

in knotvorm) 

14-16 16 45 720 

   Subtotaal: 720 

     

Bosplantsoen      

Amelanchier lamarckii (krent) 100-

125 

50 1,75 87,5 

Crataegus monogyna 

(meidoorn) 

100-

125 

50 1.5 75 

Ligustrum vulgare (liguster) 100-

125 

50 1,25 62,50 

Prunus spinosa (sleedoorn) 100-

125 

50 1,75 87,50 

Rosa canina 100- 50 1,75 87,50 



125 

Viburnum opulus (Gelderse 

roos) 

100-

125 

50 1,5 75 

   Subtotaal 475 

     

 

Graszaad 

 

Kruidenrijke vegetatie 

soort Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Bloemrijk 

graslandmengsel  

306 st (25gr) 26,50 8.109 

  Subtotaal  8.109 

    

 

Plasdras zone 

soort Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Bloemrijk 

graslandmengsel  

60 st (25gr) 16,50 990 

  Subtotaal  990 

    

 

Totale kosten leveringen: € 10.294,- 

 

Beheer op basis beheerpakketten STIKA 

 

Knotboom 

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

knotboom (L9A)  16 stuks 2,68  42,88 

  Subtotaal  42,88 

    

 

Hakhoutbosje  

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Hakhoutbosje (L3)  3,75  are 4,71  17,66 

  Subtotaal  17,66 

    

 

Kruidenrijke vegetatie/zoom 

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Kruidenrijke zoom (R2)  46  are 14,71  676,66 

  Subtotaal  676,66 

    

 



 

Weidevogelpoel  

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Weidevogelpoel (L12A) 2 stuks 83,60  167,20 

  Subtotaal  167,20 

    

 

 

Amfibieënpoel  

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Amfibieënpoel (L11A) 1 stuk 43,09  43,09 

  Subtotaal  43,09 

    

 

Plasdras zone 

Werkzaamheden  Hoeveelheden  Prijs per eenheid  Totaal  

Natuuroever nat 

grasland (L14) 

8,90 are 12,90  114,81 

  Subtotaal  114,81 

    

 

Totale beheerkosten per jaar: € 1.062,30 

Totale beheerkosten voor 10 jaar: € 10.623,- 

 

Totale kosten aanleg en instandhouding aanvullende landschappelijke inpassing gronden 

naast Zonnekreekseweg 2: € 11.625,25 + € 10.294,- + € 10.623,- € 32.542,25 
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Berekening kwaliteitsverbetering
Plangebied: Zonnekreekseweg 2, Steenbergen

Projectnummer: 141280.02 Datum: 18-10-2017

Waardevermeerdering

Bestemming opp (m2) waarde / m2 tot waarde

Agrarisch met waarden - landschapswaarden 45946 8,50€               390.541,00€             

Agrarisch met fouragehandel (bouwvlak) 7994 55,00€             439.670,00€             

tot 53940 830.211,00€             

Bestemming opp (m2) waarde / m2 tot. Waarde

bedrijf - 2 (bouwvlak) 6924 55,00€             380.820,00€             

bedrijf - 2 (buiten bouwvlak) 27395 27,50€             753.362,50€             

Groen 19621 1,00€               19.621,00€               

tot 53940 1.153.803,50€          

Waardevermeerdering door bestemmingswijziging: 323.592,50€             

Investering in het landschap (20%) 64.718,50€               

Landschappelijke inpassing Zonnekreekseweg 2

Kosten Plantvakken

Plantvak 1 - Houtsingel (bestaand) ** aant € / stk tot

Oppervlakte 422 m2 | lengte 89m | breedte ca. 5m

Wildverband 1,25 x 1,25 m (c.a. 0,64 planten per m2)

Bosplantsoen 270 1,82€               490,74€                     

490,74€                     

Plantvak 2 Bomenrij op grondwal (bestaand) ** aant. € / stk tot

oppervlakte 3.227m2 | lengte 520 m | breedte var. 3m - 6.5m

Grondwal 2.5m hoog gem. 5m breed. Talud 1:1

Bomenrij 5m h.o.h. hoogstam

Hoogstam bomen 80 69,71€             5.577,04€                  

Grondwal 3125 m3 6,26€               19.562,50€               

25.139,54€               

Plantvak 3 houtsingel (bestaand) ** aant. € / stk tot

Oppervlakte 566m2 | lengte ca 83m | breedte 6.5m

Wildverband 1,25 x 1,25 m (c.a. 0,64 planten per m2)

Bosplantsoen 362 1,82€               659,28€                     

659,28€                     

Beheer (10 jaar) are € / are tot

Singels (are) 9,88 82,69€             816,93€                     

Bomen (stuks) 80 63,71€             5.096,80€                  

5.913,73€                  

Totale investering Zonnekreekseweg 2 32.203,28€               

Nog aanvullend te investeren in extra landschappelijke inpassing 32.515,22€               

Aanvullende landschappelijke inpassing westelijk perceel conform landschappelijk 

inpassingsplan Greentinus

Werkzaamheden 11.625,25€               

Kosten leveringen 10.294,00€               

Beheerskosten 10.623,00€               

Totale kosten extra investering in het landschap 32.542,25€               

Overig

Plankosten landschappelijke inpassingsplannen Zonnekreekseweg 2 en extra 

landschappelijke inpassing door Greentinus 800,00€                     

800,00€                     

Totale investering Zonnekreekseweg en aanvullende landschappelijke inpassing 65.545,53€               

Huidige Situatie

Toekomstige situatie

** Berekening op 

basis van de kosten 

van herplant



3616 m2

27395 m2

6924 m2

16005 m2

7994 m2

31011 m2

14935 m2
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Aveco de Bondt 
ingenieursbedrijf 

 

Vestigingen in Holten, Eindhoven, Amersfoort, Berlijn, Wuppertal, Trencin en Bratislava 

 

Aveco de Bondt 

bezoekadres Dillenburgstraat 25e 

postbus 7020 

postcode 5605 JA Eindhoven 

telefoon

telefax

(+31) (0)40 250 07 00 

(+31) (0)40 250 07 01 

e-mail eindhoven@avecodebondt.nl 

internet www.avecodebondt.nl 

K.v.K. nr.: 30169759 

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en 

rechtsbetrekkingen is de DNR 2011 van toepassing. 00
23

/8
-11

-2
01

4 

 

 

retouradres  Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven 

Reijm Groep BV 

t.a.v. Dhr. F. Reijm 

Albert van het Hartweg 52 

2913 LG  Nieuwerkerk aan den Ijssel 

 

 

 

datum  23 september  2016 referentie  B-LRR- 16051201-HO-V03 pagina 1 van 4 

contactpersoon  ing. L.S. (Lisa) Receveur betreft  Historisch onderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen 

 

Geachte heer Reijm, 

In uw opdracht is door Aveco de Bondt een historisch onderzoek uitgevoerd op de locatie gelegen 

aan de Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen. Huidige versie van de briefrapportage vervangt de 

briefrapportages met kenmerk B-LRR-16051201-HO-V01 en B-LRR-16051201-HO-V02 vanwege het 

ontvangen van de rapportages welke in het verleden uitgevoerd zijn. De locatie staat kadastraal 

bekend als gemeente Steenbergen, sectie Y, nummers 1121, 1122, 1123, 1125 en 1178. De 

locatie heeft een oppervlakte van 38.510 m2. 

Aan de Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen is het bedrijf Groenrecycling Steenbergen BV 

gesitueerd. De bestaande composteringsactiviteiten vallen echter niet binnen de reikwijdte van 

het momenteel vigerend bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen”. Met een nieuw 

bestemmingsplan dienen de bestaande bedrijfsactiviteiten te worden gelegaliseerd. Om de 

activiteiten te onderbouwen dient onder andere een historisch onderzoek uitgevoerd te worden. 

 

Afbeelding 1 & 2 (bron: PDOK.nl) geven de ligging van het te onderzoeken gebied weer. 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1: Plangebied; kadastrale situatie Afbeelding 2: Plangebied; luchtfoto 



Aveco de Bondt 
ingenieursbedrijf 

 

 

 

 

 

 

datum  23 september 2016 referentie B-LRR- 16051201-HO-V03 pagina 2 van 4 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse norm (NEN) 5725. Het vooronderzoek 

heeft bestaan uit het verzamelen van de volgende informatie over de te onderzoeken locatie: 

� Voormalig bodemgebruik 

� Huidig bodemgebruik 

� Toekomstig bodemgebruik 

� Bodemopbouw en geohydrologie 

� (Financieel-)juridische situatie (kadastrale gegevens) 

Een deel van de benodigde informatie is ingewonnen bij de gemeente Steenbergen en de 

Omgevingsdienst Midden en West Brabant. Voor het verkrijgen van de overige informatie heeft 

een bureaustudie plaatsgevonden en is een locatie-inspectie uitgevoerd. 

Beschikbare onderzoeksgegevens 

Op de locatie zijn in het verleden de navolgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 

 

1. Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen, kenmerk 10684, door Mol 

Ingenieursbureau, d.d. 21 september 2011 

In de boven- en ondergrond en in het grondwater zijn maximaal lichte verontreinigingen 

aangetroffen, dit geldt tevens voor de verdachte locaties (tanks).  

2. Verkennend bodemonderzoek aan de Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen, kenmerk 

7.243.006, door Comon, d.d. 9 januari 1998 

Op de locatie zijn een drietal bovengrondse tanks in lekbakken aanwezig en is een 

ondergrondse tank aanwezig geweest waarvan de exacte locatie onbekend is. Tevens is 

onbekend wanneer deze tank verwijderd is. Aan de westzijde van de bebouwing is een 

puinverharding aanwezig, herkomst van dit puin is onbekend. In de bovengrond worden 

plaatselijk licht verhoogde gehalten aan EOX, PAK, koper en/of minerale olie aangetroffen. 

In de ondergrond zijn geen van de gemeten parameters in verhoogde gehalten ten opzichte 

van de destijds geldende streefwaarden gemeten. In het grondwater worden licht verhoogde 

concentraties aan vluchtige aromaten, en enkele zware metalen aangetroffen. Plaatselijk is 

een matig verhoogde concentratie aan arseen aangetroffen. 

3. Verkennend bodemonderzoek aan de Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen, kenmerk 

7.243.004, door Comon, d.d. 2 december 1997 

In de kleiige boven- en ondergrond van de locatie werd een licht verhoogde concentratie aan 

EOX aangetroffen. In de zandige ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het 

grondwater is een sterk verhoogde concentratie aan arseen gemeten. De concentraties aan 

zink en enkele vluchtige aromaten bevinden zich maximaal boven de streefwaarden. 

Verdachte activiteiten 

Bij het bedrijf welke gevestigd is op de locatie is een vergunning voor een composteringsbedrijf 

aanwezig. Uit de beschikking op de vergunning (kenmerk 2740778, d.d. 27 mei 2011) blijkt dat 

het bedrijf dient te voldoen aan diverse bodembeschermende maatregelen, zoals een 

vloeistofdichte vloer en een foliebassin. Ook dient de bedrijfsriolering periodiek op lekdichtheid 

gecontroleerd te worden. In de beschikking is tevens opgemerkt dat in het kader van de aanvraag 

van een Wm-opdrichtingsvergunning een nulsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd dient te 

worden. Dit onderzoek is bij zowel de Omgevingsdienst Midden en West Brabant als de gemeente 

Steenbergen niet voorhanden. 
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In het tankarchief zijn geen gegevens voorhanden van de boven- en ondergrondse tanken, het is 

onduidelijk wanneer deze verwijderd zijn en of dit door een gecertificeerde instantie uitgevoerd 

is. 

Bodemkwaliteitskaart 

Op basis van de vigerende bodemkwaliteitskaart van het gebied (Bodemkwaliteitskaart 

buitengebied West-Brabant, kenmerk 11090203.B1, door Regionale Milieudienst West-Brabant,  

d.d. 31 augustus 2012) is de locatie gelegen in de zone ‘buitengebied en wonen na 1980 op klei’. 

De kwaliteit van zowel de boven- als ondergrond is vastgesteld op natuur/landbouwwaarden. 

Bodemgebruik 

In het verleden en in het heden heeft de locatie een agrarische bestemming. In de toekomst zal 

de locatie een bedrijfsmatige bestemming hebben. 

 

Locatie-inspectie 

Op 24 mei 2016 is het terrein geïnspecteerd. De locatie is grotendeels verhard met 

(vloeistofdicht) beton. Op de locatie zijn groendepots aanwezig. Er zijn geen waarnemingen 

gedaan welke kunnen duiden op (het veroorzaken van)  bodemverontreiniging. 

Bodemopbouw en geohydrologie 

Op basis van de grondwaterkaarten van TNO kan de bodemopbouw geohydrologisch als volgt 

worden geschematiseerd: 

� Het maaiveld ligt op circa 0,5 m+NAP; 

� De eerste deklaag bevindt zich op een diepte van circa 0,5 m+NAP tot 2,2 m-NAP uit 

complexe Holocene afzettingen; 

� Tot 4,5 m-NAP bevindt zich de Formatie van Boxtel, tweede zandige eenheid, met daaronder 

tot 5,3 m-NAP de derde zandige eenheid. Tot 20,3 m-NAP bevindt zich de Formatie van Peize 

en de Formatie van Waalre, tweede zandige eenheid; 

� De scheidende laag bevindt zich tot 25,5 m-NAP en bestaat uit de Formatie van Waalre, 

tweede kleiige eenheid. 

De regionale stromingsrichting van het freatische grondwater is noordoostelijk. De locatie ligt 

niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 

 

(Financieel-)juridische situatie (kadastrale gegevens) 

Kadastrale percelen Y-1121 en Y-1125 zijn het eigendom van de heer W. Reijm. Kadastrale 

percelen Y-1122, Y-1123 en Y-1178 zijn in eigendom van Reijm Onroerend Goed bv. 

Conclusie 

De onderzoekslocatie wordt op basis van het vooronderzoek als licht verontreinigd beschouwd. 

Plaatselijk is in verleden in het grondwater een sterk verhoogde concentratie aan arseen 

aangetoond, mogelijk is hier sprake van een lokaal verhoogde achtergrondwaarde. De meest 

recente gegevens over de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie stammen uit 

2011. In dezelfde periode zijn bodembeschermende maatregelen op de locatie aangebracht en 
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mag, gezien de verplichte periodieke keuringen op de locatie, verwacht worden dat sindsdien 

geen nadelige invloeden op de bodemkwaliteit ter plaatse voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 

 

ing. L.S. (Lisa) Receveur ing. A.L. (Rob) van der Aa 

Adviseur bodem Senior adviseur bodem 

BIJLAGEN: 

Bijlage 1: Topografische ligging onderzoekslocatie 

Bijlage 2: Kadastrale situatie 

Bijlage 2: Fotobij lage 

TEKENINGEN: 

Tekening 1: Onderzoekslocatie met fotonamepunten 
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: STEENBERGEN  Y  1121 10-6-2016
 Zonnekreekseweg 2 A  4651 PM STEENBERGEN NB 11:48:07
Uw referentie: 160512.01
Toestandsdatum: 9-6-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: STEENBERGEN Y 1121
 Grootte: 14 a
 Coördinaten: 77502-398382
 Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
 Locatie: Zonnekreekseweg  2  A 
 4651 PM  STEENBERGEN NB
 Koopsom: € 323.092 Jaar: 2000  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-11-1995
 
 Ontstaan uit: STEENBERGEN Y 474 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75256     d.d. 2-9-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 De heer Willem Reijm
 Parallelweg-Zuid  99   
 2914 LD  NIEUWERKERK AD IJSSEL
 Geboren op: 22-08-1943
 Geboren te: NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  12678/9  reeks BREDA      d.d. 30-6-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1121

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
 Ontleend aan: BSA  505/6005  reeks BREDA   d.d. 29-4-2005 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1121&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=474&index_letter=D&index_nummer=7&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=69797450&subjectnummer=3112746634&voornaam=Willem&voorvoegsel=&naam=Reijm&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=12678&nummer=9&reeks=BDA&z=HYPERLINK STUK&bewcode=BD
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Betreft: STEENBERGEN  Y  1121 10-6-2016
 Zonnekreekseweg 2 A  4651 PM STEENBERGEN NB 11:48:07
Uw referentie: 160512.01
Toestandsdatum: 9-6-2016

Gerechtigde
1/6 EIGENDOM
 Mevrouw Maria Willemijntje Reijm
 Boslaan  17   
 2761 VV  ZEVENHUIZEN ZH
 Geboren op: 30-08-1962
 Geboren te: GOUDA
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1121

 Recht ontleend aan: HYP4  12678/9  reeks BREDA      d.d. 30-6-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1121

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 De heer Willem van Erk
 Boslaan  17   
 2761 VV  ZEVENHUIZEN ZH
 Geboren op: 23-03-1959
 Geboren te: ZEVENHUIZEN
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 
 

Gerechtigde
1/6 EIGENDOM
 De heer André Reijm
 Knibbelweg  29   
 2761 JC  ZEVENHUIZEN ZH
 Geboren op: 10-10-1965
 Geboren te: NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1121

 Recht ontleend aan: HYP4  12678/9  reeks BREDA      d.d. 30-6-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1121

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD
 Ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158267131&subjectnummer=3114851745&voornaam=Maria Willemijntje&voorvoegsel=&naam=Reijm&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=12678&nummer=9&reeks=BDA&z=HYPERLINK STUK&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158267120&subjectnummer=3114851783&voornaam=Willem&voorvoegsel=van&naam=Erk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159198375&subjectnummer=3114851752&voornaam=Andr�&voorvoegsel=&naam=Reijm&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=12678&nummer=9&reeks=BDA&z=HYPERLINK STUK&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
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Betreft: STEENBERGEN  Y  1121 10-6-2016
 Zonnekreekseweg 2 A  4651 PM STEENBERGEN NB 11:48:07
Uw referentie: 160512.01
Toestandsdatum: 9-6-2016

Gerechtigde
1/6 EIGENDOM
 De heer Freddy Reijm
 Albert van 't Hartweg  52   
 2913 LG  NIEUWERKERK AD IJSSEL
 Geboren op: 21-10-1967
 Geboren te: NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1121

 Recht ontleend aan: HYP4  12678/9  reeks BREDA      d.d. 30-6-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1121

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD
 Ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 

Einde overzicht

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

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157377937&subjectnummer=3114851769&voornaam=Freddy&voorvoegsel=&naam=Reijm&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=12678&nummer=9&reeks=BDA&z=HYPERLINK STUK&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: STEENBERGEN  Y  1122 10-6-2016
 Zonnekreekseweg  STEENBERGEN NB 11:47:44
Uw referentie: 160512.01
Toestandsdatum: 9-6-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: STEENBERGEN Y 1122
 Grootte: 9 a 70 ca
 Coördinaten: 77552-398369
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE)
 Locatie: Zonnekreekseweg     
 STEENBERGEN NB
 Koopsom: € 1.140.000 Jaar: 2003  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-11-1995
 
 Ontstaan uit: STEENBERGEN Y 474 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Reijm Onroerend Goed Bv
 A van 't Hartweg  52   
 2913 LG  NIEUWERKERK AD IJSSEL
 Zetel: NIEUWERKERK IJSSEL
 
 Recht ontleend aan: HYP4  15002/84  reeks BREDA      d.d. 27-2-2003 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1122

Einde overzicht

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

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1122&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=474&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=70536116&subjectnummer=3113727825&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Reijm Onroerend Goed Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15002&nummer=84&reeks=BDA&z=HYPERLINK STUK&bewcode=BD
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: STEENBERGEN  Y  1123 10-6-2016
 Zonnekreekseweg 2  4651 PM STEENBERGEN NB 11:47:20
Uw referentie: 160512.01
Toestandsdatum: 9-6-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: STEENBERGEN Y 1123
 Grootte: 90 a
 Coördinaten: 77547-398322
 Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
 Locatie: Zonnekreekseweg  2   
 4651 PM  STEENBERGEN NB
 Koopsom: € 1.140.000 Jaar: 2002  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-11-1995
 
 Ontstaan uit: STEENBERGEN Y 474 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75256     d.d. 2-9-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Reijm Onroerend Goed Bv
 A van 't Hartweg  52   
 2913 LG  NIEUWERKERK AD IJSSEL
 Zetel: NIEUWERKERK IJSSEL
 
 Recht ontleend aan: HYP4  15002/84  reeks BREDA      d.d. 27-2-2003 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1123

Einde overzicht

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

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1123&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=474&index_letter=D&index_nummer=5&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=70536116&subjectnummer=3113727825&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Reijm Onroerend Goed Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15002&nummer=84&reeks=BDA&z=HYPERLINK STUK&bewcode=BD
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: STEENBERGEN  Y  1125 10-6-2016
 Zonnekreekseweg  STEENBERGEN NB 11:48:28
Uw referentie: 160512.01
Toestandsdatum: 9-6-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: STEENBERGEN Y 1125
 Grootte: 2 a 95 ca
 Coördinaten: 77471-398375
 Omschrijving kadastraal object: ERF - TUIN
 Locatie: Zonnekreekseweg     
 STEENBERGEN NB
 Koopsom: € 323.092 Jaar: 2000  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-11-1995
 
 Ontstaan uit: STEENBERGEN Y 473 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 De heer Willem Reijm
 Parallelweg-Zuid  99   
 2914 LD  NIEUWERKERK AD IJSSEL
 Geboren op: 22-08-1943
 Geboren te: NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  12678/9  reeks BREDA      d.d. 30-6-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1125

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
 Ontleend aan: BSA  505/6005  reeks BREDA   d.d. 29-4-2005 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1125&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=473&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=69797450&subjectnummer=3112746634&voornaam=Willem&voorvoegsel=&naam=Reijm&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=12678&nummer=9&reeks=BDA&z=HYPERLINK STUK&bewcode=BD
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Betreft: STEENBERGEN  Y  1125 10-6-2016
 Zonnekreekseweg  STEENBERGEN NB 11:48:28
Uw referentie: 160512.01
Toestandsdatum: 9-6-2016

Gerechtigde
1/6 EIGENDOM
 Mevrouw Maria Willemijntje Reijm
 Boslaan  17   
 2761 VV  ZEVENHUIZEN ZH
 Geboren op: 30-08-1962
 Geboren te: GOUDA
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1125

 Recht ontleend aan: HYP4  12678/9  reeks BREDA      d.d. 30-6-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1125

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 De heer Willem van Erk
 Boslaan  17   
 2761 VV  ZEVENHUIZEN ZH
 Geboren op: 23-03-1959
 Geboren te: ZEVENHUIZEN
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 
 

Gerechtigde
1/6 EIGENDOM
 De heer André Reijm
 Knibbelweg  29   
 2761 JC  ZEVENHUIZEN ZH
 Geboren op: 10-10-1965
 Geboren te: NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1125

 Recht ontleend aan: HYP4  12678/9  reeks BREDA      d.d. 30-6-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1125

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD
 Ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158267131&subjectnummer=3114851745&voornaam=Maria Willemijntje&voorvoegsel=&naam=Reijm&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=12678&nummer=9&reeks=BDA&z=HYPERLINK STUK&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158267120&subjectnummer=3114851783&voornaam=Willem&voorvoegsel=van&naam=Erk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159198375&subjectnummer=3114851752&voornaam=Andr�&voorvoegsel=&naam=Reijm&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=12678&nummer=9&reeks=BDA&z=HYPERLINK STUK&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
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Betreft: STEENBERGEN  Y  1125 10-6-2016
 Zonnekreekseweg  STEENBERGEN NB 11:48:28
Uw referentie: 160512.01
Toestandsdatum: 9-6-2016

Gerechtigde
1/6 EIGENDOM
 De heer Freddy Reijm
 Albert van 't Hartweg  52   
 2913 LG  NIEUWERKERK AD IJSSEL
 Geboren op: 21-10-1967
 Geboren te: NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1125

 Recht ontleend aan: HYP4  12678/9  reeks BREDA      d.d. 30-6-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1125

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD
 Ontleend aan: HYP4  56012/130      d.d. 22-12-2008 
 

Einde overzicht

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

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157377937&subjectnummer=3114851769&voornaam=Freddy&voorvoegsel=&naam=Reijm&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=12678&nummer=9&reeks=BDA&z=HYPERLINK STUK&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56012&nummer=130&z=HYPERLINK STUK
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: STEENBERGEN  Y  1178 10-6-2016
 Zonnekreekseweg  STEENBERGEN NB 11:44:03
Uw referentie: 160512.01
Toestandsdatum: 9-6-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: STEENBERGEN Y 1178
 Grootte: 2 ha 68 a 45 ca
 Coördinaten: 77556-398192
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) BEDRIJVIGHEID

(INDUSTRIE)
 Locatie: Zonnekreekseweg     
 STEENBERGEN NB
 Koopsom: € 1.140.000 Jaar: 2003  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 14-9-1999
 
 Ontstaan uit: STEENBERGEN Y 1126 gedeeltelijk
 STEENBERGEN Y 1124 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Reijm Onroerend Goed Bv
 A van 't Hartweg  52   
 2913 LG  NIEUWERKERK AD IJSSEL
 Zetel: NIEUWERKERK IJSSEL
 
 Recht ontleend aan: HYP4  15002/84  reeks BREDA      d.d. 27-2-2003 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
STEENBERGEN  Y  1178

Einde overzicht

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

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1178&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1126&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1124&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=70536116&subjectnummer=3113727825&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Reijm Onroerend Goed Bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=BD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15002&nummer=84&reeks=BDA&z=HYPERLINK STUK&bewcode=BD
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 160512.01

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 10 juni 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1207&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1208&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=468&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=475&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=476&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1980&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1122&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1982&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1180&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1123&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=467&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1121&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1178&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=472&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1981&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=1125&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Y&perceelnummer=955&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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1 INLEIDING 

In opdracht van Reijm B.V. is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Zonnekreekseweg 2 te 
Steenbergen een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5740. 

De heer F. Reijm is de contactpersoon namens de opdrachtgever. Namens Ingenieursbureau 
Mol zijn de werkzaamheden geco&dineerd door de heer R. de Rooij. 

Het terrein wordt onderzocht in verband met de verplichting voortvloeiende uit de Wet 
milieubeheer teneinde de nul en eindsituatie vast te leggen. 

Het doel van het nulsituatie bodemonderzoek is het verkrijgen van toetsingsgrondslag met het 
oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten. 

Het doel van het eindsituatie bodemonderzoek is het vaststellen of de vooronderstelde 
verontreinigingkernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn en in hoeverre 
de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectievelijk de 
achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden. 

Ingenieursbureau Mol is een onafhankelijk BRL SIKB 2000 gecertificeerd adviesbureau en 
verklaart geen belangen te hebben bij de resultaten of uitkomst van het bodemonderzoek. 

In dit rapport is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en worden de resultaten van 
het veldwerk en laboratoriumonderzoek behandeld. De resultaten zijn getoetst aan de wettelijke 
kaders. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies van het onderzoek. 

In de rapportage wordt gebruik gemaakt van (norm)documenten. Deze worden genoemd in 
hoofdstuk 7. 

Ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen 
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2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. Op basis van de aanleiding, het doel en het 
type bodemonderzoek is gekozen voor het uitvoeren van het vooronderzoek op standaard 
niveau (raadplegen archieven, kaartmateriaal en uitvoeren locatiebezoek). 

Op 20 juli 2011 is archiefonderzoek uitgevoerd bij de provincie Noord-Brabant en op 25 juli 2011 
bij de gemeente Steenbergen. Daarbij zijn het bouwarchief, het milieuarchief, het tankarchief, 
het bodemarchief en het aankooparchief geraadpleegd. Op 10 augustus 2011 heeft een 
terreininspectie, gelijktijdig met het veldwerk, plaatsgevonden. 

2.1 Locatiebeschrijving 

Het onderzoeksterrein is gelegen aan de Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen en is kadastraal 
bekend als gemeente Steenbergen, sectie Y, nummer 474. Het onderzoeksterrein heeft een 
oppervlakte van circa 1 hectare. Voor zover bekend heeft de onderzoeklocatie altijd een 
agrarische bestemming gehad. 

Het terrein heeft de volgende topografische kenmerken: X= 51.569 en Y= 4.271. De ligging van 
de locatie is weergegeven in bijlage A. In bijlage B is een situatietekening van het terrein 
opgenomen en in bijlage F staan foto's van de onderzoekslocatie die zijn genomen tijdens het 
veldwerk. 

Op de onderzoekslocatie zijn diverse verdachte deellocaties aanwezig, te weten: 
A: Opslag olie en tankplaats; 
B: (voormalig) bovengrondse tank; 
C: Composteringsplaats; 
D: Opslag gevaarlijke stoffen; 
E: Garage werkplaats; 
F: Ondergrondse HBO-tanks; 
G: Bovengrondse tanks. 

Tijdens de locatie-inspectie zijn geen verzakkingen, ophogingen, verkleuringen, brandplekken 
en/of asbestverdacht materiaal op de bodem aangetroffen. Echter er zijn onregelmatigheden 
geconstateerd in de vloeistofdichte vloer ter plaatse van de composteringsplaats. De vloer wordt 
geïnspecteerd conform de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (vierde herziene uitgave, mei 2004) 
'beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen'. Een en ander met het doel om 
na te gaan of de voorziening voldoet aan alle eisen van de CUR/PBV-Aanbeveling 44, vierde 
versie. Bij een positief inspectieresultaat komt de voorziening in aanmerking voor een Verklaring 
Vloeistofdichte Voorziening. Dit wordt in een separate rapportage opgenomen, zodoende wordt 
in onderhavige rapportage hierop verder niet ingegaan. 

Er zijn geen andere activiteiten en/of bronnen aangetroffen dan de verdachte deellocaties A t/m 
G die vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging als verdacht worden aangemerkt. 

Op het terrein kunnen zich ondergronds kabels en/of leidingen bevinden. De aanwezigheid 
daarvan kan van invloed zijn op de grondwaterstroming op de locatie alsmede op het 
verspreidingspatroon van eventueel op het terrein aanwezige bodemverontreiniging. 

Ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen 
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2.2 Historische informatie 

2.2.1 Archieven Provincie Noord-Brabant en de gemeente Steenbergen 

Op respectievelijk 20 en 25 juli 2011 zijn de archieven van de provincie Noord-Brabant en de 
gemeente Steenbergen geraadpleegd. Daarin zijn van de onderzoekslocatie en de nabije 
omgeving geen relevante gegevens aangetroffen. Ter plaatse van en in de omgeving van de 
onderzoekslocatie zijn in het verleden geen bodemonderzoeken uitgevoerd, welke bekend zijn 
bij de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Steenbergen. 

2.2.2 Bodemloket 

Naast de archieven van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Steenbergen is eveneens 
de website bodemloket.nl geraadpleegd. Op basis van deze website blijkt dat van de 
onderzoekslocatie en de directe omgeving geen informatie voor handen is. 

2.2.3 Archieven Ingenieursbureau Mol 

Ter plaatse van en in de omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse 
bodemonderzoeken uitgevoerd: 

Verkennend bodemonderzoek aan de Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen (Comon Services 
B.V., Rapportnummer 7243.004, 2 december 1997). Op basis van het chemisch-analytisch 
onderzoek van de grond(meng)monsters kan gesteld worden dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie geen noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetroffen. Op basis van 
de resultaten van de grondwatermonsters kan gesteld worden dat ter plaatse van het 
schoonwaterbassin een verontreiniging met arseen is aangetroffen die nader onderzoek 
noodzakelijk maakt; 
Verkennend bodemonderzoek aan de Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen (Comon, 
Rapportnummer 7.243.006, 9 januari 1998). Op basis van het chemisch-analytisch 
onderzoek van de grond(meng)monsters kan gesteld worden dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie geen noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetroffen. Ter plaatse 
van de bovengrondse tanks in de lekbakken zijn in de bovengrond geen verontreinigingen 
met minerale olie of vluchtige aromaten (BTEXN) aangetroffen. Op basis van de resultaten 
van de grondwatermonsters kan gesteld worden dat ter plaatse van de bezinkput een 
verontreiniging met arseen is aangetroffen die nader onderzoek noodzakelijk maakt. Op 
basis van het chemisch-analytisch onderzoek van het grondwatermonster ter plaatse van de 
garage/werkplaats met smeerput kan gesteld worden dat geen noemenswaardige 
verontreinigingen zijn aangetroffen. Ter plaatse van de bovengrondse tanks in de lekbakken 
zijn in het grondwater geen noemenswaardige verontreinigingen met minerale olie of 
vluchtige aromaten (BTEXN) aangetroffen. Op basis van de resultaten van het 
grondwateronderzoek zijn geen nadere maatregelen ter plaatse van de bovengrondse tanks 
in de lekbakken en de garage/werkplaats met smeerput. 

Ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen 



Projectnummer: 10684 6 

2.2.3 Kaartmateriaal 

De volgende kaarten zijn geraadpleegd: 

Grote Historische Atlas van Noord-Brabant, schaal 1:25.000, d.d. 1905; 
Grote Provincie Atlas, d.d. 1990. 

Op basis van het kaart- en fotomateriaal blijkt het volgende: 

• De onderzoekslocatie bevindt zich in het polder gebied; 
• In de 18• eeuw had het gebied een agrarische bestemming. 

2.3 Geo(hydro)logisch onderzoek 

Uit de beschrijving van de regionale bodemopbouw en de geohydrologie blijkt dat ter plaatse 
van de onderzoekslocatie een slecht doorlatende deklaag bestaande uit klei- en veenlagen, met 
plaatselijk inschakelingen van sterk slibhoudende fijn —en grofkorrelige zanden met een dikte 
van ca. 13 meter aanwezig zijn gevolgd door het eerste watervoerend pakket bestaande uit 
grofkorrelige grondhoudende zanden van de Formaties van Kreftenheye en Sterksel met een 
dikte van minimaal 32 meter. 

De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is globaal in westelijke richting. Het is 
onbekend of er ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake is van kwel of inzijging. 

De geohydrologische informatie is afkomstig uit de Grondwaterkaart van Nederland van de 
Dienst Grondwaterverkenning van TNO (Kaartblad 43 Oost en 44 West, december 1976). 

2.4 Conclusies en onderzoekshypothese 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als verdacht 
beschouwd. In het onderstaande staan de verdachte deellocaties opgesomd: 

Tabel 1. Onderzoeksstrategie verdachte deellocaties 

Deellocaties 

Oppervlakte 
(m2)  

Onderzoekstrategie 

A. Opslag olie en tankplaats < 100 Strategie NUL 

B. (voormalig) bovengrondse tank < 100 Strategie VEP 

C. Composteringsplaats 22.000 Aangepast (zie hoofdstuk 3, tabel 2) 

D. Opslag gevaarlijke stoffen < 100 Strategie NUL 

E. Garage werkplaats < 100 Strategie NUL 

F. Ondergrondse HBO-tanks < 100 Strategie VEP-00 

G.Bovengrondse tanks (nieuw) < 100 Strategie NUL 

De onderzoeksstrategie staat verder beschreven in hoofdstuk 3. 

Ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen 
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3 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

Gezien de doelstelling en de resultaten van het vooronderzoek is, bij het opzetten van het 
onderzoek, uitgegaan van een bodemonderzoek gebaseerd op de NEN 5740 voor een 
verdachte locatie. 

De te plaatsen boringen en uit te voeren chemische analyses zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. Alle veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. 

Tabel 2. Onderzoeksstrategie verdachte deellocaties 

Deellocaties Veldwerkzaamheden 
boringen en peilbuizen 

Chemische analyses 

Opp. (m2) Boringen En peilbuis Grond Grondwater 

A. Opslag olie 
en tankplaats 

< 100 2 x 0,5 m-mv 1 x 1 x minerale olie 
grond 

verontreinigingkern 

1 x minerale olie 
+ BTEXN 

B. (voormalig) 
bovengrondse 
tank 

< 100 2 x 1,0 m-mv 1 x 1 x minerale olie 
grond 

verontreinigingkern 

1 x minerale olie 
+ BTEXN 

C.  
Composte ngs- 
plaats 

ca. 22.000 18 x 1,0 m-mv 3 x 4 x NEN pakket. 6 x fosfaat, 
chloride, 
chemisch 

zuurstofgebruik 
(CZV), stikstof 

N-Kjeldahl, 
sulfaat en NEN- 

pakket* 

D. Opslag 
gevaarlijke 
stoffen 

< 100 2 x 0,5 m-mv 1 x 1 x minerale olie grond 
verontreinigingkern 

1 x minerale olie 
+ BTEXN 

E. Garage 
werkplaats 

< 100 2 x 0,5 m-mv 1 x 1 x minerale olie grond 
verontreinigingkern 

1 x minerale olie 
+ BTEXN 

F. Ondergrondse 
HBO-tanks 

< 100 1 x 0,5 m- 
onderzijde tank 

1 x 1 x minerale olie 1 x minerale olie 
+ BTEXN 

G.  
Bovengrondse 
tanks (nieuw) 

< 100 2 x 0,5 m-mv 1 x 1 x minerale olie grond 
verontreinigingkern 

1 x minerale olie 
+ BTEXN 

* indien de bestaande peilbuizen PB , II en III niet meer aanwezig zijn op deellocatie C dan worden alleen de nieuw 
geplaatste peilbuizen op deellocatie C bemonsterd op fosfaat, chloride, chemisch zuurstofgebruik (CZV), stikstof N 
Kjeldahl, sulfaat en het standaard NEN pakket grondwater. 

Van het opgeboorde materiaal worden per grondsoort monsters genomen tot een maximaal 
traject van 50 cm per monster. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur 
en het voorkomen van bijzonderheden. 

Tijdens het veldwerk wordt gelet op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op 
of in de bodem. 

Van de verkregen monsters van boven- en ondergrond worden op het laboratorium meng-
monsters samengesteld of worden individuele monsters geselecteerd. De grond(meng)monsters 
en grondwatermonsters worden, indien geen afwijkingen optreden, vervolgens geanalyseerd op 
de parameters zoals omschreven in de opzet. 
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Het grondwater wordt minimaal zeven dagen na het plaatsen van de peilbuizen bemonsterd en 
geanalyseerd. Tijdens het plaatsen van de peilbuizen en het bemonsteren van het grondwater is 
de grondwaterstand, temperatuur, elektrische geleidbaarheid en zuurgraad gemeten. 

De chemische analyses van de grond en het grondwater worden uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories B.V. te Rotterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor 
Accreditatie en staat geregistreerd onder nummer L028. Bij de chemische analyses wordt 
gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings- en analysemethoden zoals 
beschreven in diverse, geldende NEN-normen. 

De NEN-pakketten zijn als volgt samengesteld: 

• NEN-pakket grond: 
organisch stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, 
som PCB, som PAK en minerale olie 

• NEN-pakket grondwater: 
barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige 
aromatisch koolwaterstoffen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen. 

• Minerale olie grond en grondwater. 

• BTEXN grondwater: 
Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen, Naftaleen. 

Van de voor analyse geselecteerde grond(meng)monsters worden eveneens het humus- en 
lutumgehalte bepaald voor een correctie van toetsingswaarden voor de onderzochte 
parameters. 

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten wordt gebruik gemaakt van de toetsings-
waarden zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd per 1 april 
2009 en de Regeling bodemkwaliteit. 
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4 RESULTATEN 

4.1 Veldwerk 

Het plaatsen van de boringen en de peilbuizen is onder leiding van de heer D. Rietveld op 10 en 
11 augustus 2011 uitgevoerd. Het grondwater uit de peilbuizen is door de heer D. Rietveld 
bemonsterd op 24 augustus 2011. Tevens zijn de boringen 202b, 403c, 502a en 503b op 24 
augustus 2011 geplaatst door de heer D. Rietveld. In verband met een kapotte diamantboor is 
besloten om de vier boringen te plaatsen tijdens het nemen van de grondwatermonsters. De 
heer D. Rietveld is een erkende en gecertificeerde monsternemer. 

Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende VKB 
protocollen 2001 en 2002. 

De plaats van de boringen en peilbuizen staan weergegeven in bijlage B. 

In totaal zijn 47 boringen verricht (nummers 1 t/m 21, 101 t/m 103, 201 t/m 202b, 301 t/m 303, 
401 t/m 403c, 501 t/m 503b en 601 t/m 603). De boringen 2, 11, 17, 102, 201, 302, 402A, 501 en 
602A zijn ten behoeve van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis. 

De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot de maximale boordiepte van 
350 cm-mv hoofdzakelijk uit zwak tot matig siltig, matig fijn zand. In de ondergrond wordt 
plaatselijk een veen en een kleilaag aangetroffen. 

De boringen 202, 202A, 202b, 401, 402, 403, 403A, 4038, 502, 503A, 602 zijn gestaakt. Tijdens 
het veldwerk zijn de bestaande peilbuizen I, II en III op deellocatie C niet meer aangetroffen. 

Tabel 3. Tabel bijmengingen 

Boring no Diepte (cm-mv) Bijmenging 

4 50-100 Zwak puin, zwak plastic 

6 50-100 Zwak plastic 

7 50-100 Zwak plastic 
15 
15 

0-50 
50-100 

Zwak puin, zwak plastic 
Zwak plastic 

20 50-100 Zwak puin 

21 
21 

0-50 
50-100 

Zwak puin 
Zwak puin 

103 10-20 Zwak puin, zwak slak 

201 8-50 Zwak grind, matig puin 
202b 
202b 

15-50 
50-80 (gestaakt) 

Matig grind 
Uiterste puin 

301 10-50 Matig puin 

303 50-100 Matig baksteen 

4W 7-100 (gestaakt) Zwak puin / zwak slak 

402 7-100 (gestaakt) Zwak grind, matig puin, zwak slak 

402A 7-100 Zwak grind, matig puin, zwak slak 

403 5-8 (gestaakt) Beton 

403A 5-8 (gestaakt) Beton 

403c 20-100 Volledig puin 

501 10-110 Zwak grind, zwak puin, zwak slak 
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501 110-150 Matig beton 

502a 16-50 Volledig puin 

503b 25-100 Matig puin 

601 10-100 Sterk puin 

602 8-14 (gestaakt) Volledig baksteen 

602A 
602A 

8-50 
50-100 

Volledig puin, zwak slak 
Matig puin 

603 10-50 Zwak grind, zwak puin, zwak slak 

Tijdens de veldwerkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal op (de bodem) of in de grond 
waargenomen. 

In tabel 3 staan de zintuiglijke waarnemingen tijdens de monstername en de resultaten van de 
veldmetingen weergegeven zoals deze zijn gemeten bij het bemonsteren van het grondwater. 
Het betreft de grondwaterstand (GWS) ten opzichte van het maaiveld, de elektrische 
geleidbaarheid (EC) en de zuurgraad (pH). 

Tabel 4. Veldmetingen bij bemonsteren grondwater 

Peilbuis 
Filterstelling 

(cm-mv) 

GWS 

bij plaatsing 

(cm-mv) 

GWS 

Bij bemonstering 

(cm-mv) 

EC 
__, 

(PS/cm) 
... 
p 

Zintuiglijke 
afwijkingen 

A: Opslag olie en tankplaats 

302 170-270 120 101 255 6,71 Geen 

B: (voormalig) bovengrondse tank 

102 200-300 150 158 246 6,56 Geen 

C: Composteringsplaats 

2 250-350 200 185 347 6,46 Geen 

11 150-250 100 134 261 6,54 Geen 

17 300-400 250 240 86 7,31 Geen 

D: Opslag gevaa Mike stoffen 

602A 200-300 150 161 502 6,89 Geen 

E: Garage werkplaats 

402A 200-300 150 144 319 6,77 Geen 

F: Ondergrondse HBO-tanks 

201 200-300 150 176 385 6,88 Geen 

G: Bovengrondse tanks 

501 200-300 150 143 382 6,58 Geen 

De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving. 

4.2 Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de voorgestelde opzet. In verband met de 
verschillende soorten bijmengingen in de grond zijn drie extra grondmonsters geanalyseerd op 
minerale olie en is een extra grondmonster geanalyseerd op het NEN standaardpakket grond. 
De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage C. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage D. 
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4.2.1 Grond 

In het laboratorium zijn 2 grondmengmonsters samengesteld en 12 individuele grondmonsters 
geselecteerd. Bij de samenstelling van mengmonsters is rekening gehouden met de diepte van 
het bemonsteringstraject, de aangetroffen bodemsoort en de zintuiglijke waarnemingen. 

De grond(meng)monsters zijn afkomstig per verdachte deellocatie. In de monstercode is de 
letter van de verdachte deellocatie verwerkt. Zo betreft monstercode MA1 een individueel 
geselecteerd monster afkomstig uit deellocatie A. 

De voor analyse geselecteerde grond(meng)monsters alsmede de resultaten van de toetsing 
zijn samengevat in de volgende tabel. 

Tabel 5. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in de grond (mg/kgds) 

Monster 
Samenstelling grond 

(meng)monsters 
(in cm-mv) 

Analysepakket 
Toetsing Wbb 

Parameter Gehalte 
(m g/k gds) 

Toetsing  

A: Opslag olie en tankplaats 

MA1 301 (10-50) Minerale olie -- 

B: (voormalig) bovengrondse tank 

MMB1 101 en 102 (10-60) Minerale olie -- 

MB2 103 (10-20) Minerale olie Minerale olie 430 

C: Composte ingsplaats 

MMC1 1, 9, 13 en 20 (0-50) NEN 

MC2 4 (50-100) NEN 

MC3 15 (0-50) NEN 
Molybdeen 

Zink 
PAK 

1,6 
160 
6,7 

MC4 20 (50-100) NEN Lood 
PAK 

37  
1,6 

MC5 21 (0-50) NEN Zink 130 

D-  Opslag gevaarlijke stoffen 

MD1 601 (10-60) Minerale olie Minerale olie 150 

MD2 602A (50-100) Minerale olie Minerale olie 140 

E: Garage werkplaats 

ME1 402A (7-57) Minerale olie -- 

F: Ondergrondse HBO-tanks 

MF1 201 (8-50) Minerale olie Minerale olie 100 

MF2 201 (150-200) -- 

G: Bovengrondse tanks 

MG1 501 (10-60) Minerale olie -- 

gehalte lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of de detectielimiet voor alle geanalyseerde parameters 
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond-
en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 
de interventiewaarde 
gehalte groter dan of gelijk aan de interventiewaarde 
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4.2.2 Grondwater 

De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in de volgende tabel. 

Tabel 6. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in het grondwater (.19/1) 

Peilbuls Analysepak 
Toetsing Wbb 

Parameter 
Gehalte 

(P9/ij 
Toetsing 

A: Opslag olie en tankplaats 

302 Minerale olie + BTEXN 

B: (voormalig) bovengrondse tank 

102 Minerale olie + BTEXN 

C: Composteringsplaats 

2 
fosfaat, chloride, chemisch 

zuurstofgebruik (CZV), stikstof N- 
Kjeldahl, sulfaat en NEN-pakket 

Barium 
Chloride 

160 
980 

11 
fosfaat, chloride, chemisch 

zuurstofgebruik (CZV), stikstof N- 
Kjeldahl, sulfaat en NEN- pakket 

Barium 
Nikkel 

Chloride 

280 
47 
550 

17 
fosfaat, chloride, chemisch 

zuurstofgebruik (CZV), stikstof N- 
Kjeldahl, sulfaat en NEN- pakket 

Barium 
Koper 

Molybdeen 

140 
18 
21 

D: Opslag gevaarlijke stoffen 

602A Minerale olie + BTEXN Xylenen 0,31 

E: Garage werkplaats 

402A Minerale olie + BTEXN -- 

F: Ondergrondse HBO-tanks 

2W Minerale olie + BTEXN -- 

G: Bovengrondse tanks 

5W -- Minerale olie + BTEXN 

gehalte lager dan of gelijk aan de streefwaarde of de detectielimiet voor alle geanalyseerde parameters 
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 
interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde 
gehalte groter dan de interventiewaarde 

4.3 Bespreking resultaten 

A: Opslag olie en tankplaats  
Grond 
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondmonster van de bovengrond (MA1) ten opzichte 
van de achtergrondwaarde geen verhoogd gehalte met minerale olie is aangetoond. 

Grondwater 
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb302) ten opzichte van de 
streefwaarden geen verhoogde gehalten met minerale olie en BTEXN zijn aangetoond. 
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B: (voormalig) bovengrondse tank  
Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grondmonsters van de bovengrond (MMB1 en MB2) 
maximaal ten opzichte van de achtergrondwaarde verhoogde gehalten met minerale olie zijn 
aangetoond. 

Grondwater 
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb102) ten opzichte van de 
streefwaarden geen verhoogde gehalten met minerale olie en BTEXN zijn aangetoond. 

C: Com posteringsplaats  
Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in, zowel de grondmonsters van de bovengrond (MMC1, MC3 
en MC5) als de grondmonsters van de ondergrond (MC2 en MC4), maximaal ten opzichte van 
de achtergrondwaarde verhoogde gehalten met enkele zware metalen en PAK zijn aangetoond. 

Grondwater 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grondwatermonsters (pb2, pb11 en pb17) ten opzichte 
van de streefwaarden verhoogde gehalten met enkele zware metalen zijn aangetoond. Echter is 
in het grondwatermonster (pb11) ten opzichte van de tussenwaarde een matig verhoogd gehalte 
met nikkel aangetoond. 

D: Opslag gevaarlijke stoffen 
Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in, zowel het grondmonster van de bovengrond (MD1) als het 
grondmonster van de ondergrond (MD2), maximaal ten opzichte van de achtergrondwaarde 
verhoogde gehalten met minerale olie zijn aangetoond. 

Grondwater 
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb602A) ten opzichte van de 
streefwaarde een verhoogd gehalte met xylenen is aangetoond. 

E: Garage werkplaats 
Grond 
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondmonster van de bovengrond (ME1) ten opzichte 
van de achtergrondwaarde geen verhoogd gehalte met minerale olie is aangetoond. 

Grondwater 
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb402A) ten opzichte van de 
streefwaarden geen verhoogde gehalten met minerale olie en BTEXN zijn aangetoond. 

F: Ondergrondse HBO-tanks  
Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grondmonsters van de bovengrond (MF1) en ondergrond 
(MF2) maximaal ten opzichte van de achtergrondwaarde verhoogde gehalten met minerale olie 
zijn aangetoond. 

Grondwater 
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb201) ten opzichte van de 
streefwaarden geen verhoogde gehalten met minerale olie en BTEXN zijn aangetoond. 
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G: Bovengrondse tanks 
Grond 
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondmonster van de bovengrond (MG1) ten opzichte 
van de achtergrondwaarde geen verhoogd gehalte met minerale olie is aangetoond. 

Grondwater 
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb201) ten opzichte van de 
streefwaarden geen verhoogde gehalten met minerale olie en BTEXN zijn aangetoond. 

4.4 Afwijkingen ten opzichte van de norm 

Onderhavig onderzoek is gebaseerd op NEN 5740. In onderstaande tabel worden eventuele 
afwijkingen ten opzichte van de genoemde norm weergegeven: 

Tabel 7: Afwijkingen 

Deel van het onderzoek: Opmerking: 
Onderzoeksstrategie Gebaseerd op de NEN 5740 dienen voor een oppervlakte van 22.000 m2  

(deellocatie C) in totaal 28 boringen te worden geplaatst; 2/3 deel van de 
boringen dient buiten de vloeistofdichte verharding te worden geplaatst, 
1/3 deel dient formeel door de vloeistofdichte vloer te worden geplaatst. 
Voor bestaande composteringslocaties wordt, door de Provincie Noord-
Brabant, een uitzondering gemaakt en maatwerk verleend. De boringen 
door de vloeistofdichte vloer zijn komen te vervallen. 

Veldwerk De bestaande peilbuizen PB I, II en III zijn niet meer aanwezig zijn op 
deellocatie C. 
Ter plaatse van deellocatie C dienen aanvullend 18 boringen tot 1,0 m-mv 
te worden geplaatst. 

Grondanalyses Ter plaatse van deellocatie C dienen aanvullend 2 extra grondanalyses te 
worden uitgevoerd. 
PBC 28 van het grondmonster MC3 15 (0-50) is mogelijk vals positief 
verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31. 

Grondwaterbemonstering Alleen de nieuw geplaatste peilbuizen 2, 11 en 17 op deellocatie C zijn 
bemonsterd op fosfaat, chloride, chemisch zuurstofgebruik (CZV), stikstof 
N-Kjeldahl, sulfaat en het standaard NEN-pakket grondwater. 

G ondwateranal ses Geen afwi kin 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van Reijm B.V. is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Zonnekreekseweg 2 te 
Steenbergen een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5740. 

Het terrein wordt onderzocht in verband met de verplichting voortvloeiende uit de Wet 
milieubeheer teneinde de nul en eindsituatie vast te leggen. 

Het doel van het nulsituatie bodemonderzoek is het verkrijgen van toetsingsgrondslag met het 
oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten. 

Het doel van het eindsituatie bodemonderzoek is het vaststellen of de vooronderstelde 
verontreinigingkernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn en in hoeverre 
de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectievelijk de 
achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden. 

Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat: 

A: Opslag olie en tankplaats  
• In de bovengrond geen verontreinigingen met minerale olie zijn aangetroffen; 
• In het grondwater geen verontreinigingen met minerale olie en BTEXN zijn aangetroffen. 

B: (voormalig) bovengrondse tank  
• In de bovengrond een lichte verontreiniging met minerale olie is aangetroffen; 
• In het grondwater geen verontreiniging met minerale olie en BTEXN zijn aangetroffen. 

C: Com posteringsplaats  
• In de bovengrond lichte verontreinigingen met molybdeen, zink en PAK zijn 

aangetroffen; 
• In de ondergrond lichte verontreinigingen met lood en PAK zijn aangetroffen; 
• In het grondwater lichte verontreinigingen met barium, chloride, koper en molybdeen zijn 

aangetroffen. Tevens is een matige verontreiniging met nikkel aangetroffen in het 
grondwater. 

D: Opslag gevaarlijke stoffen  
• In de bovengrond een lichte verontreiniging met minerale olie is aangetroffen; 
• In de ondergrond een lichte verontreiniging met minerale olie is aangetroffen; 
• In het grondwater een lichte verontreiniging met xylenen is aangetroffen. 

E: Garage werkplaats  
• In de bovengrond geen verontreinigingen met minerale olie is aangetroffen; 
• In het grondwater geen verontreinigingen met minerale olie en BTEXN zijn aangetroffen. 

F: Ondergrondse HBO-tanks  
• In de bovengrond een lichte verontreinigingen met minerale olie is aangetroffen; 
• In de ondergrond geen verontreiniging niet minerale olie is aangetroffen; 
• In het grondwater geen verontreinigingen met minerale olie en BTEXN zijn aangetroffen. 

G: Bovengrondse tanks  
• In de bovengrond geen verontreiniging met minerale olie is aangetroffen; 
• In het grondwater geen verontreinigingen met minerale olie en BTEXN zijn aangetroffen. 

De nul —en eindsituatie ter plaatse van de deellocaties A t/m G zijn voldoende vastgesteld. 
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Opgemerkt wordt dat indien bijvoorbeeld bij herinrichtingwerkzaamheden grond vrijkomt die niet 
ter plaatse kan worden hergebruikt er restricties gelden ten aanzien van het hergebruik. 

Geadviseerd wordt om onderhavige rapportage voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
de Provincie Noord-Brabant. 
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6 ALGEMENE OPMERKINGEN 

Geadviseerd wordt om bij werkzaamheden in de bodem alert te blijven op waarneembare 
bijzonderheden die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen. 

Het onderhavige onderzoek beschrijft de huidige kwaliteit van de bodem. Wij wijzen u erop dat 
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit kan 
alsnog plaatsvinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate de periode tussen de uitvoering 
van dit onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, kan dit van invloed zijn op de 
representativiteit van dit document. 

Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met het 
feit dat analyses uitgevoerd kunnen zijn op basis van mengmonsters. Het is derhalve niet uit te 
sluiten dat lokaal hogere concentraties aan verontreinigingen voorkomen. 

Tevens is het niet onmogelijk dat plaatselijk verontreinigingen voorkomen die niet gedetecteerd 
zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een beperkt aantal monsters, genomen op een 
beperkt aantal plaatsen. 

Afvoer en hergebruik van grond (en bouwstoffen) naar elders is onderhevig aan de geldende 
wettelijke bepalingen. 

Ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen 
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Bijlage A: 
Ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage B: 
Overzichtstekening onderzoekslocatie 
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Bijlage C: 
Toetsingsresultaten 



Toetsingscriteria 

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de toetsingswaarden zoals 
gehanteerd in het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering 2009. Voor de grond wordt 
onderscheid gemaakt in achtergrond- en interventiewaarden. Voor grondwater wordt gesproken over 
streef- en interventiewaarden. Deze waarden, zoals opgenomen in eerder genoemde documenten, zijn 
richtwaarden voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in de 
bodem. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus: 

• achtergrond- (AW) en of streefwaarde (S-waarde) 
De achtergrondwaarde betreft landelijk vastgestelde generieke waarden voor een goede 
bodemkwaliteit. 
De streefwaarde geldt als de concentratie aan stoffen in het grondwater die op grond van natuurlijk 
voorkomen is te verwachten. 

• tussenwaarde 
De tussenwaarde is te bezien als de waarde waarboven in ieder geval een (nader) onderzoek gewenst 
is. Deze waarde wordt berekend als het gemiddelde van de som van de afzonderlijke achtergrond- en 
interventiewaarden voor de grond en van de streef- en interventiewaarde voor het grondwater. 

• interventiewaarde (I-waarde) 
De interventiewaarde is te beschouwen als de grens waarboven het noodzakelijk is om op korte termijn 
tot een saneringsonderzoek en een beslissing omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende 
maatregelen te komen. Ook de interventiewaarden zijn afhankelijk gesteld van het bodemtype. 

De toetsingswaarden kunnen voor sommige verontreinigingen afhankelijk zijn van de grondsoort, 
aangezien in bepaalde grondsoorten van nature hogere concentraties kunnen voorkomen. De 
toetsingswaarden zijn dan afhankelijk van het lutum- (kleimineralen) en/of humusgehalte (organische 
stof) van de bodem. 

Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt bij de evaluatie van de resultaten onderstaande 
terminologie gebruikt: 

• niet verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is lager dan of gelijk aan de AW- of streefwaarde. 

• licht verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de AW- of streefwaarde maar lager dan of gelijk 
aan de T-waarde. 

• matig verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de T-waarde maar lager dan of gelijk aan de !- 
waarde. 

• sterk verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan del-waarde. 



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Projectcode M10684 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MA1 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stot(gew.-%) 83,0 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- 

organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

MINERALE OLIE 
fractie 010 - 012 <5 
fractie C12 - 022 <5 
fractie C22 - C30 <5 
fractie C30 - C40 <5 
totaal olie 010 - C40 <20 55 753 1450 55 

Monstercode en monstertraject 
1 11701428-001 MA1 301 (10-50) 

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.Sentemovem.n1) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 apri12009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde le zijn. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 2.9%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%) 



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Projectcode M10684 

Tabel: Analyseresultaten grond (383000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode ME1 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof (gew.-°/0) 80,8 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- 

organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

MINERALE OLIE 
fractie 010 - C12 <5 -- 
fractie C12 - C22 13 -- 
fractie C22 - C30 25 -- 
fractie C30 - C40 35 -- 
totaal olie C10 - C40 70 97 1323 2550 97 

Monstercode en monstertraject 
11701428-002 ME1 402A (7-57) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 apri12009 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 apri12009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
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 groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 5.1%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Projectcode NI10684 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MD1 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof(gew.-%) 85,5 -- 
gewicht artefacten(g) 45 -- 
aard van de artefacten(g) Stenen -- 

organische stof 5,1 -- 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 
fractie C12 - C22 8 
fractie C22 - C30 33 
fractie C30 - C40 110 
totaal olie C10 - C40 150 97 1323 2550 97 

Monstercode en monstertraject 
11701428-004 MD1 601 (10-60) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 apri12009 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 toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
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 groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 5.1%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof= 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Projectcode M10684 

Tabel; Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MG1 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof(gew.-°/0) 83,1 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- 

organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 
fractie C12 - C22 <5 
fractie C22 - C30 <5 
fractie C30 - C40 <5 
totaal olie C10 - C40 <20 72 986 1900 72 

Monstercode en monstertraject 
11701428-003 MG1 501 (10-60) 

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, Alr. 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 toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 3.8%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof= 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Projectcode M10684 

Tabel; Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MD2 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof (gew.-°/0) 90,1 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- 

organische stof 2,4 -- 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 
fractie C12 - C22 9 
fractie C22 - C30 19 
fractie C30 - C40 110 
totaal olie 010 - C40 140 46 623 1200 46 

Monstercode en monstertraject 
11701428-005 MD2 602A (50-100) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 apri12009 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 toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

Or het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 Vin 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 2.4%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Projectcode M10684 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MF1 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof(gew.-%) 85,0 -- 
gewicht artefacten(g) cl -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- 

organische stof 5,2 -- 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

MINERALE OLIE 
fractie Cl 0 - C12 <5 
fractie C12 - C22 15 
fractie C22 - C30 38 
fractie C30 - C40 44 
totaal olie C10 - C40 100 99 1349 2600 99 

Monstercode en monstertraject 
1 11701428-006 MF1 201 (8-50) 

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 toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventie waarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 5.2%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Projectcode M10684 

Tabel• Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MF2 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof (gew.-°/0) 82,9 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- 

organische stof <0,5 -- 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

MINERALE OLIE 
fractie Cl 0 - C12 <5 
fractie C12 - C22 <5 
fractie C22 - C30 <5 
fractie C30 - C40 <5 
totaal olie C10 - C40 <20 38 519 1000 38 

Monstercode en monstertraject 
11701428-007 MF2 201 (150-200) 

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 toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 Vin 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
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 groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 0.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof= 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen 
Projectcode 10684 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MMC1 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof (gew.-%) 80,9 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- 

organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 10,0 

METALEN 
barium' 22 475 98 
cadmium <0,35 0,48 5,4 10 0,48 
kobalt 3,1 8,0 55 101 8,0 
koper 14 28 81 134 28 
kwik <0,10 0,12 15 29 0,12 
lood 30 40 230 420 40 
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5 
nikkel 7,2 20 39 57 20 
zink 52 91 280 469 91 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- 
fenantreen 0,04-- 
antraceen 0,02-- 
fluoranteen 0,15-- 
benzo(a)antraceen 0,09-- 
chryseen 0,11 -- 
benzo(k)fluoranteen 0,07-- 
benzo(a)pyreen 0,10 -- 
benzo(ghi)peryleen 0,08-- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,07-- 
pak-totaal (10 van VROM) 0,74 1,5 21 40 1,0 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(pg/kgds) <1 -- 
PCB 52(pg/kgds) <1 -- 
PCB 101(pg/kgds) -- 
PCB 118(pg/kgds) -- 
PCB 138(pg/kgds) 
PCB 153(pg/kgds) 
PCB 180(pg/kgds) <1 -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(pg/kgds) 

8,0 15 377 740 36 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- 
fractie C22 - 030 <5 -- 
tractie C30 - 040 <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20 141 1920 3700 141 

Monstercode en monstertraject 
11701298-001 MMC1 1 (0-50) 9 (0-50) 13 (0-50) 20 (0-50) 

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 toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 



het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

aaa het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd 
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
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 groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 10%; humus 7.4%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen 
Projectcode 10684 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MC2 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof(gew.-%) 87,1 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- 

organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 11 -- 

<20 
<0,35 0,43 4,9 

3,6 8,5 58 
15 27 77 
<0,10 0,12 15 
21 38 222 
<1,5 1,5 96 

8,0 21 40 
42 89 273 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 
fenantreen 

<0,01 -- 
0,02 - 

antraceen <0,01-- 
tluoranteen 0,05-- 
benzo(a)antraceen 0,03-- 
chryseen 0,03-- 
benzo(k)fluoranteen 0,02-- 
benzo(a)pyreen 0,03-- 
benzo(ghi)peryleen 0,03-- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02-- 
pak-totaal (10 van VROM) 0,23 1,5 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(pg/kgds) <1 
PCB 52(pg/kgds) <1 
PCB 101(pg/kgds) <1 
PCB 118(pg/kgds) <1 
PCB 138(pg/kgds) <1 
PCB 153(pg/kgds) <1 -- 
PCB 180(pg/kgds) <1 -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(pg/kgds) 

4,9 8,0 

MINERALE OLIE 
fractie 010 - C12 <5 
fractie C12 - C22 <5 
fractie C22 - C30 <5 
fractie C30 - C40 <5 
totaal olie 010 - C40 <20 76 1038 

METALEN 
barium+  
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

21 

204 

505 104 
9,3 0,43 

107 8,5 
127 27 

29 0,12 
405 38 
190 1,5 
60 21 

458 89 

40 1,0 

400 20 

2000 76 

Monstercode en monstertraject 
1 11701298-002 MC2 4 (50-100) 

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 toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 



* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

aa het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 Vrn 3090 versie 4,25 juni 2008. 

a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 11%; humus 4%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen 
Projectcode 10684 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MC3 AW 1/2(AW-i-I) 1 AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof(gew.-%) 55,2 
gewicht adefacten(g) 16 -- 
aard van de artefacten(g) Div,materialen-- 

organische stof 30,5 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

9,6 
466 
18 

96 
0,85 

54 100 7,9 
125 206 43 

17 34 0,14 
308 562 53 
96 190 1,5 
38 56 20 

383 642 125 

62 120 3,2 

1530 3000 147 

7785 15000 570 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 9,7 

METALEN 
barium' 66 
cadmium 0,4 0,85 
kobalt 3,7 7,9 
koper 31 43 
kwik <0,10 0,14 
lood 36 53 
molybdeen 1,6 1,5 
nikkel 9,3 20 
zink 160 125 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 
fenantreen 0,93 
antraceen 0,32 -- 
fluoranteen 1,6 
benzo(a)antraceen 0,84 -- 
chryseen 0,88 
benzo( k)f I uoranteen 0,53 
benzo(a)pyreen 0,70 -- 
benzo(ghi)peryleen 0,46 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,45 -- 
pak-totaal (10 van VROM) 6,7 4,5 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(pg/kgds) 1,6 -- 
PCB 52(pg/kgds) <1 -- 
PCB 101(pg/kgds) 2,4 
PCB 118(pg/kgds) 2,2 
PCB 138(pg/kgds) 4,2 
PCB 153(pg/kgds) 4,3 
PCB 180(pg/kgds) 1,9 -- 
som PCB (7) (0.7 17 60 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
fractie 010 - C12 <5 -- 
fractie C12 - C22 23 -- 
fractie C22 - C30 18 -- 
fractie C30 - C40 20 -- 
totaal olie C10 - C40 60 570 

Monstercode en monstertraject 
11701298-003 MC3 15 (0-50) 

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 toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 



het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

aaa het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd 
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
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 groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 9.7%; humus 30.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 
25% en organische stof= 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen 
Projectcode 10684 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MC4 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof(gew.-%) 76,6 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- 

organische stof 2,4 -- 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

KOR RELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 6,8 -- 

METALEN 
barium` <20 380 78 
cadmium <0,35 0,38 4,3 8,2 0,38 
kobalt 3,3 6,5 44 82 6,5 
koper <10 23 66 108 23 
kwik <0,10 0,11 14 27 0,11 
lood 37 * 35 202 369 35 
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5 
nikkel 7,1 17 32 48 17 
zink 43 74 227 381 74 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- 
fenantreen 0,24-- 
antraceen 0,05-- 
fluoranteen 0,42-- 
benzo(a)antraceen 0,24-- 
chryseen 0,19-- 
benzo(k)fluoranteen 0,11 -- 
benzo(a)pyreen 0,13 -- 
benzo(ghOperyleen 0,11 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,11-- 
pak-totaal (10 van VROM) 1,6 * 1,5 21 40 1,0 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(pg/kgds) <1 
PCB 52(pg/kgds) <1 
PCB 101(pg/kgds) <1 
PCB 118(pg/kgds) <1 
PCB 138(pg/kgds) <1 
PCB 153(pg/kgds) <1 
PCB 180(pg/kgds) <1 -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(pg/kgds) 

4,9 a  4,8 122 240 12 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 
fractie C12 - C22 <5 
fractie C22 - C30 <5 
fractie C30 - C40 <5 
totaal olie C10 - C40 <20 46 623 1200 46 

Monstercode en monstertraject 
11701298-004 MC4 20 (50-100) 

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 OCI3 
(per 30-07-2008) (www.Sentemovem.n1) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 



* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde en kleine- dan of gelijk aan de interventiewaarde 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd 
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
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 groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 88%; humus 2.4%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof= 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen 
Projectcode 10684 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MC5 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof(gew.-%) 61,5 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- 

organische stof 14,1 -- 
(gloeiverlies)(/ vd DS) 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 8,9 

METALEN 
barium" 43 442 91 
cadmium <0,35 0,58 6,6 13 0,58 
kobalt 4,1 7,5 51 95 7,5 
koper 22 32 92 152 32 
kwik 0,10 0,13 15 30 0,13 
lood 39 43 249 455 43 
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5 
nikkel 9,8 19 36 54 19 
zink 130 * 98 301 503 98 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- 
fenantreen 0,14-- 
antraceen 0,05- 
fluoranteen 0,33-- 
benzo(a)antraceen 0,20-- 
chryseen 0,22-- 
benzo(k)fluoranteen 0,17-- 
benzo(a)pyreen 0,25 -- 
benzo(ghi)peryleen 0,23 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,21-- 
pak-totaal (10 van VROM) 1,8 2,1 29 56 1,5 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(pg/kgds) <1 -- 
PCB 52(pg/kgds) <1 -- 
PCB 101(pg/kgds) <1 -- 
PCB 118(pg/kgds) <1 -- 
PCB 138(pg/kgds) -- 
PCB 153(pg/kgds) -- 
PCB 180(pg/kgds) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(pg/kgds) 

7,4 28 719 1410 69 

MINERALE OLIE 
fractie Cl 0 - C12 <5 
fractie C12 - C22 <5 
fractie C22 - C30 <5 
fractie C30 - C40 <5 
totaal olie C10 - C40 <20 268 3659 7050 268 

Monstercode en monstertraject 
11701298-005 MC5 21 (0-50) 

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 apri12009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 



*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
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 groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 8.9%; humus 14.1%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 
25% en organische stof= 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen 
Projectcode 10684 

Tabel; Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MMB1 
Bodemtype 1 

AW 1/2(AW+I) I AS3000 
EIS 

droge stof(gew.-%) 75,2 -- 
gewicht artefacten(g) 3,3 -- 
aard van de artefacten(g) Stenen -- 

organische stof 1,8 -- 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 
fractie C12 - C22 <5 
fractie C22 - C30 <5 
fractie C30 - C40 <5 
totaal olie C10 - 040 <20 38 519 1000 38 

Monstercode en monstertraject 
1 11701298-006 MMB1 101 (10-60) 102 (10-60) 

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.Sentemovem.n1) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 apri12009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
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 groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 1.8%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen 
Projectcode 10684 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MB2 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1 EIS 

droge stof (gew.-%) 87,4 -- 
gewicht artefacten(g) 59 -- 
aard van de artefacten(g) Stenen -- 

organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 
fractie 012 - C22 29 
fractie C22 - C30 100 
fractie C30 - C40 290 
totaal olie C10 - C40 430 177 2413 4650 177 

Monstercode en monstertraject 
11701298-007 MB2 103 (10-20) 

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.Sentemovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: • 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

it* het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd 
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
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 groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 9.3%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Projectcode M10684 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in pg/I, tenzij anders aangegeven) 

402-1-1 
2 

102-1-2 
3 

302-1-2 
4 

S 1/2(S+I) I AS3000 
EIS 

<0,2 <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20 
<0,2 <0,2 <0,2 7,0 504 1000 7,0 
<0,2 <0,2 <0,2 4,0 77 150 4,0 
<0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
<0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- 

0,212  0,212  0,21 a  0,20 35 70 0,21 
-- 

<0,05 2  <0,052  <0,05a  0,01 35 70 0,050 

<25 <25 <25 
<25 <25 <25 
<25 <25 <25 
<25 <25 <25 

<100 a  <100 <100 50 325 600 100 

Monstercode 602a-1-1 
Bodemtype 1 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2 
tolueen 0,27 
ethylbenzeen <0,2 
o-xyleen 0,11-- 
p- en m-xyleen 0,21-- 
xylenen (0.7 factor) 0,31" 
totaal BTEX (0.7 factor) 
naftaleen <0,052  

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 
fractie C12 - C22 <25 
fractie C22 - C30 <25 
fractie C30 - C40 <25 
totaal olie C10 - C40 <100 a  

Monstercode en monstertraject 
11704328-001 602a-1-1 602A (-) 

2 11704328-002 402-1-1 402 () 
3 11704328-003 102-1-2 102 (200-300) 

11704328-004 302-1-2 302 (170-270) 

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde 

k** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd 
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 

a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel 
kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis. 



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Projectcode M10684 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in pg/I, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 201-1-2 
Bodemtype 1 

2-1-2 
2 

11-1-2 
3 

17-1-2 
4 

S 1/2(S+I) 1 AS3000 
EIS 

METALEN 
barium 160 " 280 140 * 50 338 625 50 
cadmium <0,8 a  <0,8 <0,8 a  0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 7,3 12 <5 20 60 100 20 
koper <15 <15 18 * 15 45 75 15 
kwik <0,05 <0,05 <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <15 <15 <15 15 45 75 15 
molybdeen <3,6 <3 6 21 5,0 152 300 5,0 
nikkel <15 47 "* <15 15 45 75 15 
zink <60 <60 <60 65 432 800 65 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 
fosfaat (tot.)(mgP/1) 1,3 -- 1,5 -- 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 4,0 77 150 4,0 
o-xyleen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
p- en m-xyleen <0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- 
xylenen (0.7 factor) 0,21a  0,21 3  0,21 8  0,21 a  0,20 35 70 0,21 
totaal BTEX (0.7 factor) - - 
styreen <0,2 <0,2 <0,2 6,0 153 300 6,0 
naftaleen <0,05a  <0,05 a  <0,05a  <0,05a  0,01 35 70 0,050 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen <0,1 a  <0,1 a  <0,1 2  0,01 5,0 10 0,10 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 
factor) 
dichloormethaan 

0,14a  

<0,2 a  

0,14 a  

<0,2 a  

0,14 2  

<0,2 2  

0,01 

0,01 

10 

500 

20 

1000 

0,20 

0,20 
1,1-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25-- 
1,2-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25-- 
1,3-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25- <0,25-- 
som dichloorpropanen 0,53 0,53 0,53 0,80 40 80 0,52 
(0.7 factor) 
tetrachlooretheen <0,1 a  <0,1 a  <0,1 a  0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan <0,1 a  <0,1 a  <0,1 a  0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a  <0,1 a  <0,1 a  0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a  <0,1 a  <0,1 a  0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen <0,6 <0,6 <0,6 24 262 500 24 
chloroform <0,6 <0,6 <0,6 6,0 203 400 6,0 
vinylchloride <0,1 a  <0,1 <0,1 0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan <0,2 <0,2 <0,2 630 2,0 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 <25 <25 <25 
fractie C12 - C22 <25 <25 <25 <25 
fractie C22 - C30 <25 <25 <25 <25 
fractie C30 - C40 <25 <25 <25 <25 
totaal olie C10 - C40 <100 <100 <100 <100 50 325 600 100 

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
chloride(m gil) - 980 550 ' 61 100 0,10 
CZV(mg/1) 215 565 -- 109 -- 
kjeldahl-stikstof(mgN/1) 7,8 34 -- 
sulfaat(mg/1) <5 270 -- 23 -- 

Monstercode en monstertraject 



11704328-005 201-1-2 201 (200-300) 
2 11704328-006 2-1-2 2 (250-350) 
3 11704328-007 11-1-211 (150-250) 
4 11704328-008 17-1-2 17 (300-400) 

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 
interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 

a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel 
kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis. 



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Projectcode M10684 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in poll, tenzij anders aangegeven)  

501-1-2 
1 

S 1/2(S+I) I AS3000 
EIS 

<0,2 0,20 15 30 0,20 
<0,2 7,0 504 1000 7,0 
<0,2 4,0 77 150 4,0 
<0,1 -- 
<0,2 -- 

0,21 a  0,20 35 70 0,21 
-- 

<0,05a  0,01 35 70 0,050 

<25 
<25 
<25 
<25 

<100 50 325 600 100 

Monstercode 
Bodemtype 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
o-xyleen 
p- en rn-xyleen 
xylenen (0.7 factor) 
totaal BTEX (0.7 factor) 
naftaleen 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 
fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaal olie 010 - C40 

Monstercode en monstertraject 
11704328-009 501-1-2 501 (200-300) 

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 
interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 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 informatie zie analysecertificaat 

AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel 
kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan de streef waarde (of geen streef waarde voor opgesteld), en groter dan de 
AS3000 rapportage grens-eis. 
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Analyserapport 

Ing.bureau Mol 

R de Rooij 

De Lierseweg 2 

2291 PD WATERINGEN 
Blad 1 van 10 

Uw projectnaam : Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Uw projectnummer : M10684 
ALcontrol rapportnummer : 11701428, versie nummer: 1 

Rotterdam, 16-08-2011 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project M10684. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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 verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

t 
1901 
UA 1121 

E 'GR EID E E 

In 

:--Laboratory Manager 
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Rapportnummer 

Blad 2 van 10 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Analyserapport 

Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

M10684 

11701428 - 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

3.o 

MIEN 
fivA t 078 

Paraaf : 

ONTRUI IT V IS OFA FP5M1.501151:1702 TINDE NR. L 

Analyse 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiverlies) 

MINERALE OLIE 

fractie C10 - C12 

fractie C12 - C22 

fractie C22 - C30 

fractie C30 - C40 

totaal olie 010 - C40 

Eenheid Q 001 002 003 004 005 

gew.-% S 83.0 80.8 83.1 85.5 90.1 

9 <1 <1 <1 45 <1 

g geen geen geen stenen geen 

% vd DS S 2.9 5.1 3.8 5.1 2.4 

mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 

mg/kgds <5 13 <5 8 9 

mg/kgds <5 25 <5 33 19 

mg/kgds <5 35 <5 110 110 

mg/kgds S <20 70 <20 150 140 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een a 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

MA1 301 (10-50) 

ME1 402A (7-57) 

MG1 501 (10-60) 

MD1 601 (10-60) 

MD2 602A (50-100) 

001 

002 

003 

004 

005 



ALcontrol Laboratories 

ing.bureau Mol 

R de Rooij 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyserapport 

Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

M10684 

11701428 - 1 

Blad 3 van 10 

Orderdatum 12-08-2011 

Startdatum 12-08-2011 

Rapportagedatum 16-08-2011 

Monster beschrijvingen 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

N I, 

n 0 El 
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R de Rooij Analyserapport 

Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 12-08-2011 

Projectnummer M10684 Startdatum 12-08-2011 

Rapportnummer 11701428 - 1 Rapportagedatum 16-08-2011 

Analyse 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische slof (gloeiverlies) 

MINERALE OLIE 

fractie C10 -C12 

fractie C12 - C22 

fractie C22 - C30 

fractie C30 - C40 

totaal olie C10 - C40 

Eenheid Q 006 007 

gew.-% S 85.0 82.9 

9 S <1 <1 

g S geen geen 

% vd DS S 5.2 <0.5 

mg/kgds <5 <5 

mg/kgds 15 <5 

mg/kgds 38 <5 

mg/kgds 44 <5 

mg/kgds S 100 <20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een 0. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grond (AS3000) MF1 201 (8-50) 

007 Grond (AS3000) MF2 201 (150-200) 

t 
MIEN 
IlvA )2) 
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Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyserapport 

Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

M10684 

11701428 - 1 

Blad 5 van 10 

Orderdatum 12-08-2011 

Startdatum 12-08-2011 

Rapportagedatum 16-08-2011 

Monster beschrijvingen 

006 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

007 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "5" kenmerk. 

R01. EDI riVOIGIN OOG DE VOO RI 121 CiATPRIA CONPORMISIIMEC 17.5,2005 0013r 

lr 

Paraaf : 

A o 



ALcontrol Laboratories 

Ing.bureau Mol Blad 6 van 10 
R de Rooij Analyserapport 

Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 12-08-2011 
Projectnummer M10684 Startdatum 12-08-2011 
Rapportnummer 11701428 - 1 Rapportagedatum 16-08-2011 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA 
2/11/4.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2 

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709 
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem 
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754. 
totaal olie C10 - C40 Grond (433000) Conform AS3010-7 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y3302926 11-08-2011 11-08-2011 ALC201 
002 Y3302944 11-08-2011 11-08-2011 ALC201 
003 Y3302938 11-08-2011 11-08-2011 ALC201 
004 Y3302761 11-08-2011 11-08-2011 ALC201 
005 Y3302749 11-08-2011 11-08-2011 ALC201 
006 Y3302937 10-09-2011 10-08-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
007 Y3302927 10-08-2011 10-08-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum 

ALC0.1R0( o 

Paraaf : 



ALcontrol La boratories 

Ing.bureau Mol Blad 7 van 10 
R de Rooij Analyserapport 

Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 12-08-2011 
Projectnummer M10684 Startdatum 12-08-2011 
Rapportnummer 11701428 - 1 Rapportagedatum 16-08-2011 

Monsternummer: 002 
Monster beschrijvingen ME1402A (7-57) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De 010 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.110 

0.088 

0.058 

0.028 

-0.002 
0 2.0 4.0 6.0 0.0 

Cl 0 = 1.6 min. C22= 3.6 min. C40= 5.5 min. 
C12 = 2.2 min. C30 = 4.5 min. 
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Projectnummer M10684 Startdatum 12-08-2011 

Rapportnummer 11701428 - 1 Rapportagedatum 16-08-2011 

Monsternummer: 004 

Monster beschrijvingen MD1601 (10-60) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

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

0.118 

0.088 

0.058 

0.028 

-0.002 
0 2.0 4.0 6.0 

Cl 0= 1.5 min. C22= 3.6 ren. C40= 5.5 min. 
012 = 2.2 min. 030= 4.5 min. 

8.0 

EESTEN 
Wak I. Pl 
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 12-08-2011 

Projectnummer M10684 Startdatum 12-08-2011 

Rapportnummer 11701428 - 1 Rapportagedatum 16-08-2011 

Monsternummer: 005 

Monster beschrijvingen MD2602A (50-100) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

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

0.118 

0.088 

0.058 

0.028 

-0.002 
0 2.0 4.0 1 6.0 8.0 

010 = 1.6 min. C22= 3.6 min. C40= 5.5 min. 
C12= 2.2 min. 030= 4.5 min. 

PM:0'261)11"FR') VO. cm:Ns og A I? ACC.ri NR 
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0.116 - 

0.088 

0.058 

0.028 

-0.002 
0 2 1 4.0 I EO 

C10= 1.5 min. C22 = 3.6 min. C40= 5.5 min. 
12 = 2.2 min. C30 = 4.5 min. 

8.0 
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Monsternummer: 006 

Monster beschrijvingen MF1201 (8-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

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



n Duin 
aboratory Manager 

ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.alcontrol.nl  

Analyserapport 

Ing.bureau Mol 

R de Rooij 

De Lierseweg 2 

2291 PD WATERINGEN Blad 1 van 10 

Uw projectnaam : Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen 
Uw projectnummer :10684 
ALcontrol rapportnummer : 11701298, versie nummer: 1 

Rotterdam, 15-08-2011 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 10684. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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 verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

PLC Ofer ROL fl t, 
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Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen Orderdatum 11-08-2011 

Projectnummer 10684 Startdatum 11-08-2011 

Rapportnummer 11701298 - 1 Rapportagedatum 15-08-2011 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

droge stof gew.-% S 80.9 87.1 55.2 76.6 61.5 
gewicht artefacten g S <1 <1 16 <1 <1 
aard van de artefacten 9 S geen geen div. materialen geen geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.4 4.0 30.5 2.4 14.1 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) vd DS S 10.0 11 9.7 6.8 8.9 

METALEN 
barium mg/kgds S 22 <20 66 <20 43 
cadmium mg/kgds S <0.35 <0.35 0.4 <0.35 <0.35 
kobalt mg/kgds S 3.1 3.6 3.7 3.3 4.1 
koper mg/kgds S 14 15 31 <10 22 
kwik mg/kgds S <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 
lood mg/kgds S 30 21 36 37 39 
molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 1.6 <1.5 <1.5 
nikkel mg/kgds 7.2 8.0 9.3 7.1 9.8 
zink mg/kgds S 52 42 160 43 130 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
fenantreen mg/kgds 5 0.04 0.02 0.93 0.24 0.14 
antraceen mg/kgds S 0.02 <0.01 0.32 0.05 0.05 
fluoranteen mg/kgds S 0.15 0.05 1.6 0.42 0.33 
benzo(a)antraceen rng/kgds 0.09 0.03 0.84 0.24 0.20 
chryseen mg/kgds 0.11 0.03 0.88 0.19 0.22 
b enzo(k)fl uoranteen mg/kgds S 097 0.02 0.53 0.11 0.17 
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.10 0.03 0.70 0.13 0.25 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08 0.03 0.46 0.11 0.23 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 5 0.07 0.02 0.45 0.11 0.21 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 0.74 °S  0.23 1)  6.7 " 1.6 " 1.8 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 pg/kgds S <1 <1 1 6 2)  <1 <1 
PCB 52 pg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1 
PCB 101 pg/kgds S 1.2 <1 2.4 <1 <1 
PCB 118 pg/kgds S 1.1 <1 2.2 <1 <1 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een 0. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 

002 

003 

004 

005 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

MMC1 1 (0-50) 9 

MC2 4 (50-100) 

MC3 15 (0-50) 

MC4 20 (50-100) 

MC5 21 (0-50) 

(0-50) 13 (0-50)20 (0-50) 
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Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

PCB 138 pg/kgds S 2.0 <1 4.2 <1 1.7 
PCB 153 pg/kgds $ 1.6 <1 4.3 <1 1.7 
PCB 180 pg/kgds S <1 <1 1.9 <1 1.2 
som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds S 8.0 49 1)  17" 4.9 " 74 I)  

MINERALE OLIE 

fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 

fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 23 <5 <5 

fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 18 <5 <5 
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 20 <5 <5 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 60 <20 <20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 

002 

003 

004 

005 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

MMC1 1 (0-50) 9 

MC2 4 (50-100) 

MC3 15 (0-50) 

MC4 20 (50-100) 

MC5 21 (0-50) 

(0-50) 13 (0-50) 20 (0-50) 

%Ik\ 
Zilt 
INA I IM 
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Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyserapport 

Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen 

10684 

11701298 - 1 

Blad 4 van 10 

Orderdatum 11-08-2011 

Startdatum 11-08-2011 

Rapportagedatum 15-08-2011 

Monster beschrijvingen 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31 

a 

WEN 
MA I KB 

ITE Dff ACCREM G 1,C IT -1113a,  0 D R. 

Paraaf : 



ALcontrol La boratories 

Ing.bureau Mol Blad 5 van 10 
R de Rooij Analyserapport 
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Analyse 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiverlies) 

MINERALE OLIE 

fractie C10- C12 

fractie C12- C22 

fractie C22 - C30 

fractie C30 - C40 

totaal olie C10 - C40 

Eenheid Q 006 007 

gew.-% S 75.2 87.4 

g S 3.3 59 

g S stenen stenen 

% vd DS S 1.8 9.3 

mg/kgds <5 <5 

mg/kgds <5 29 
mg/kgds <5 100 
mg/kgds <5 290 
mg/kgds S <20 430 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een 0. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grond (AS3000) MMB1 101 (10-60) 102 (10-60) 

007 Grond (AS3000) MB2 103 (10-20) 

VO IA ISCY GOSONIJ 
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Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen Orderdatum 11-08-2011 
Projectnummer 10684 Startdatum 11-08-2011 
Rapportnummer 11701298 - 1 Rapportagedatum 15-08-2011 

Monster beschrijvingen 

006 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

007 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "5" kenmerk. 

t.:1 11\\ 
regti. 

UIEN 
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Barcode Aanlevering Monstername 

Y3302754 10-08-2011 10-08-2011 

Y3302768 10-08-2011 10-08-2011 

Y3303667 10-08-2011 10-08-2011 

Y3303915 10-08-2011 10-08-2011 

Y3303674 10-08-2011 10-08-2011 

Y3303891 10-08-2011 10-08-2011 

Y3303898 10-08-2011 10-08-2011 

Verpakking 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

Monster 

001 

001 

001 

001 

002 

003 

004 

ALcontrol La boratories 

Blad 7 van 10 

Analyserapport 

Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen Orderdatum 11-08-2011 

10684 Startdatum 11-08-2011 

11701298 1 Rapportagedatum 15-08-2011 

Ing.bureau Mol 

R de Rooij 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-150 11465, conform OVAM-methode CMA 
2/1I/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2 

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709 
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem 
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010 
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4 
barium Grond (AS3000) Conform A53010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036). 

cadmium Grond (AS3000) Idem 
kobalt Grond (AS3000) Idem 
koper Grond (AS3000) Idem 
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, 

meting conform NEN-ISO 16772) 
lood Grond (A53000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036). 

molybdeen Grond (AS3000) Idem 
nikkel Grond (AS3000) Idem 
zink Grond (AS3000) Idem 
naftaleen Grond (A53000) Conform AS3010-6 
fenantreen Grond (A53000) Idem 
antraceen Grond (AS3000) Idem 
fluoranteen Grond (A53000) Idem 
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem 
chryseen Grond (AS3000) Idem 
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem 
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem 
benzo(ghi)peryleen Grond (453000) Idem 
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (453000) Idem 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem 
factor) 
PCB 28 Grond (A53000) Conform AS3010-8 
PCB 52 Grond (AS3000) Idem 
PCB 101 Grond (453000) Idem 
PCB 118 Grond (453000) Idem 
PCB 138 Grond (AS3000) Idem 
PCB 153 Grond (AS3000) Idem 
PCB 180 Grond (AS3000) Idem 
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (453000) Idem 
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754. 
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ing.bureau Mol 

R de Rooij 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

005 Y3303892 10-08-2011 10-08-2011 ALC201 
006 Y3302922 10-08-2011 10-08-2011 ALC201 
006 Y3302931 10-08-2011 10-08-2011 ALC201 
007 Y3302929 10-08-2011 10-08-2011 ALC201 

a 
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Monsternummer: 003 

Monster beschrijvingen MC315 (0-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

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

0.11 

0.080 

0.058 

0.028 

-0.002 
0 J.0 4.0 

J 

6.0 8.0 
010 = 1.2 min. 022 = 3.5 min. C40 = 5.4 min. 

012 = 2.1 min. C30= 4.5 min. 

ROI 

31' 

CREIMATI OF CRITERIA 000 OOM1000E0 
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Monstemummer: 007 

Monster beschrijvingen MB2103 (10-20) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

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

0.118 - 

0.088 

0.058 

0.028 

-0.002 
2.0 i 4.0 I 6.0 

C10= 1.2 min. C22= 3.5 min. C40= 5.4 min. 
012= 2.1 min. 030 = 4.5 min. 

0 8.0 

AICONB201 B V 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.alcontrol.nl  

Analyserapport 

Ing.bureau Mol 
R de Rooij 

De Lierseweg 2 

2291 PD WATERINGEN Blad 1 van 8 

Uw projectnaam : Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
Uw projectnummer : M10684 
ALcontrol rapportnummer : 11704328, versie nummer: 1 

Rotterdam, 31-08-2011 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project M10684. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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 verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

t TEM 
FluA1 070 
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Ing.bureau Mol Blad 2 vat 
R de Rooij Analyserapport 

Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 25-08-2011 
Projectnummer M10684 Startdatum 25-08-2011 
Rapportnummer 11704328 - 1 Rapportagedatum 31-08-2011 

Analyse 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

o-xyleen 

p- en m-xyleen 

xylenen (0.7 factor) 

totaal BTEX (0.7 factor) 

naftaleen 

MINERALE OLIE 

fractie C10 - C12 

fractie C12 - C22 

fractie C22 - C30 

fractie C30 - C40 

totaal olie C10 - C40 

Eenheid Q 001 002 003 004 005 

PO S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
pg/I S 0.27 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

PO S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

P93  S 0.11 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

PO S 0.21 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
pg/I S 0.31 0.21 0.21 0.21 0.21 
pg/I 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 
pg/I S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

pg/I <25 <25 <25 <25 <25 
pg/I <25 <25 <25 <25 <25 

P99 <25 <25 <25 <25 <25 

P9T <25 <25 <25 <25 <25 
pg/I S <100 <100 <100 <100 <100 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en veilen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater 602a-1-1 602A (-) 
(AS3000) 

002 Grondwater 402-1-1 402 (-) 
(AS3000) 

003 Grondwater 102-1-2 102 (200-300) 
(AS3000) 

004 Grondwater 302-1-2 302 (170-270) 
(AS3000) 

005 Grondwater 201-1-2 201 (200-300) 
(AS3000) 

\•;\ 
J k\ 

TEITIN 
taAE(22 
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ALcontrol Laboratories 

Ing.bureau Mol 

R de Rooij 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyserapport 

Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

M10684 

11704328 - 1 

Blad 3 van 8 

Orderdatum 25-08-2011 

Startdatum 25-08-2011 

Rapportagedatum 31-08-2011 

Monster beschrijvingen 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 25-08-2011 
Projectnummer M10684 Startdatum 25-08-2011 
Rapportnummer 11704328 - 1 Rapportagedatum 31-08-2011 

Analyse Eenheid Q 

METALEN 
barium Pgil S 
cadmium pgll S 
kobalt Pgil S 
koper P911 S 
kwik pgll S 
lood pg/I S 
molybdeen Pgil S 
nikkel PO S 
zink Pgil S 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 
fosfaat (tot.) mgP/I Q 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen pg/l S 
tolueen pg/I S 
ethylbenzeen P9/1 S 
o-xyleen P9/1 S 
p- en m-xyleen P96 S 
xylenen (0.7 factor) Pg/1 S 
totaal BTEX (0.7 factor) Pg/I 
styreen P911 S 
naftaleen P9/1 S 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan P95 S 
12-dichloorethaan P96 S 
1,1-dichlooretheen Pg/1 S 
cis-12-dichlooretheen pg/I S 
trans-1,2-dichlooretheen P9/I S 
som (cis trans) 1,2- P9/1 S 
dichloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan PO S 
1,1-dichloorpropaan Pgii S 
1,2-dichloorpropaan po/1 S 
1,3-dichloorpropaan pg/I S 
som dichloorpropanen (0.7 pg/I S 
factor) 
tetrachlooretheen PO S 

006 007 008 009 

160 280 140 
<0.8 <0.8 <0.8 
7.3 12 <5 
<15 <15 18 

<0.05 <0.05 <0.05 
<15 <15 <15 

<3.6 <3.6 21 
<15 47 <15 
<60 <60 <60 

1.3 1.5 0.3 

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
0.21 0.21 0.21 0.21 

0.6 
<0.2 <0.2 <0.2 

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

<0.6 <0.6 <0.6 
<0.6 <0.6 <0.6 
<0.1 <0.1 <0.1 
<0.1 <0.1 <0.1 
<0.1 <0.1 <0.1 
0.14 0.14 0.14 

<0.2 <0.2 <0.2 
<0.25 <0.25 <0.25 
<0.25 <0.25 <0.25 
<0.25 <0.25 <0.25 
0.53 0.53 0.53 

<0.1 <0.1 <0.1 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een CL 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grondwater 
(AS3000) 

2-1-2 2 (250-350) 

007 Grondwater 
(AS3000) 

11-1-2 11(150-250) 

008 Grondwater 
(AS3000) 

17-1-2 17 (300-400) 

009 Grondwater 501-1-2 501 (200-300) 
(AS3000) 
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 25-08-2011 
Projectnummer M10684 Startdatum 25-08-2011 
Rapportnummer 11704328 - 1 Rapportagedatum 31-08-2011 

Analyse Eenheid 

tetrachloormethaan pg/l 

1,1,1-trichloorethaan pg/I 

1,12-thchloorethaan P90 
trichlooretheen P90 
chloroform pg/I 

vinylchloride U98  
tribroommethaan pg/I 

MINERALE OLIE 

fractie C10 - C12 P98  
fractie C12 - C22 P9/1 
fractie C22 - C30 P90  
fractie 030 - C40 pg/I 

totaal olie C10- C40 pg/I 

DIVERSE NA TCHEMISCHE BEPALINGEN 

chloride mg/I 
CZV mg/1 

kjeldahl-stikstof mgN/I 

sulfaat mg/I 

Q 006 007 008 009 

S <0.1 <0.1 <0.1 
S <0.1 <0.1 <0.1 
S <0.1 <0.1 <0.1 
S <0.6 <0.6 <0.6 
S <0.6 <0.6 <0.6 
S <0.1 <0.1 <0.1 

S <0.2 <0.2 <0.2 

<25 <25 <25 <25 
<25 <25 <25 <25 
<25 <25 <25 <25 
<25 <25 <25 <25 

S <100 <100 <100 <100 

S 980 550 61 
0 215 565 109 
Q 7.8 34 3.9 
S <5 270 23 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grondwater 
(AS3000) 

2-1-2 2 (250-350) 

007 Grondwater 
(AS3000) 

11-1-211 (150-250) 

008 Grondwater 
(AS3000) 

17-1-2 17 (300-400) 

009 Grondwater 501-1-2 501 (200-300) 
(AS3000) 
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Ing.bureau Mol 
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Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyserapport 

Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

M10684 

11704328 - 1 

Blad 6 van 8 

Orderdatum 25-08-2011 

Startdatum 25-08-2011 

Rapportagedatum 31-08-2011 

Monster beschrijvingen 

006 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "5" kenmerk. 

007 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "5" kenmerk. 

008 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "5" kenmerk. 

009 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Mai 
FluA I_ Dit 
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R de Rooij Analyserapport 

Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 25-08-2011 

Projectnummer M10684 Startdatum 25-08-2011 

Rapportnummer 11704328 - 1 Rapportagedatum 31-08-2011 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 
tolueen Grondwater (AS3000) Idem 
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem 
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem 
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem 
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5 
barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 

11885) 
cadmium Grondwater (AS3000) Idem 
kobalt Grondwater (AS3000) Idem 
koper Grondwater (AS3000) Idem 
kwik Grondwater (AS3000) Conform A53110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852 
lood Grondwater (453000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 

11885) 
molybdeen Grondwater (A53000) Idem 
nikkel Grondwater (AS3000) Idem 
zink Grondwater (A53000) Idem 
fosfaat (tot.) Grondwater (AS3000) Eigen methode (destructie eigen methode, analyse destruaat conform 

NEN-EN-ISO 15681-2) 
styreen Grondwater (453000) Conform AS3130-1 
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,2-dichloorethaan Grondwater (453000) Idem 
1,1-dichlooretheen Grondwater (453000) Idem 
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
som (cis ,trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem 
dichloorethenen (0.7 factor) 

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1-dichloorpropaan Grondwater (A53000) Idem 
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (A53000) Idem 
tetrachlooretheen Grondwater (A53000) Idem 
tetrachloormethaan Grondwater (453000) Idem 
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1,2-trichroorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
trichlooretheen Grondwater (453000) Idem 
chloroform Grondwater (AS3000) Idem 
vinylchloride Grondwater (453000) Idem 
tdbroommethaan Grondwater (AS3000) Idem 
chloride Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604 
CZV Grondwater (453000) conform NEN 6633 
kjeldahl-stikstof Grondwater (AS3000) Eigen methode (voorbehandeling conform NEN 6646 meting conform 

NEN-EN-ISO 11732) 
sulfaat Grondwater (AS3000) Conform A53140-2 en conform NEN 6604 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 G8218847 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 

001 G8218852 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

002 G8218848 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
002 G8218850 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
003 G8218854 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
003 G8218856 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
004 G8218851 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
004 G8218855 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
005 G8218840 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
005 G8218841 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
006 131099419 24-08-2011 24-08-2011 ALC204 
006 85170748 24-08-2011 24-08-2011 ALC207 
006 G8218842 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
006 G8218844 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
006 H7287153 24-08-2011 24-08-2011 ALC281 
007 81099417 25-08-2011 24-08-2011 ALC204 
007 85170740 24-08-2011 24-08-2011 ALC207 
007 G8218849 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
007 G8218857 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
007 H7287149 25-08-2011 24-08-2011 ALC281 
008 81099418 24-08-2011 24-08-2011 ALC204 
008 85170754 24-08-2011 24-08-2011 ALC207 
008 G8218843 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
008 68213845 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
008 H7287150 24-08-2011 24-08-2011 ALC281 
009 G8218846 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
009 G8218853 24-08-2011 24-08-2011 ALC236 
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Bijlage E: 
Boorstaten 



klei geur 

Klei, zwak siltig C-  geen geur 

11> zwakke geur 

N Klei, matig siltig 8 matige geur 

4- sterke geur 

Klei, sterk siltig I" uiterste geur  

Klei, uiterst siltig 

Klei, zwak zandig 

Klei, matig zandig 

Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde V  

olie 

geen olie-water reactie 

n zwakke olie-water reactie 

matige olie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

2- uiterste olie-water reactie 

leem 

een, zwak zandig 

Leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 

Veen, mineraalarm 

Veen, zwak kleiïg 

Veen, sterk kleiïg 

Veen, zwak zandig )'
0

C 

Veen, sterk zandig 0 
C 

n 

>0 

* >1 

• >10 

• >100 

• >1000 

110 >10000 

monsters 

geroerd monster 

ongeroerd monster 

overig 

r1k bijzonder bestanddeel 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

• grondwaterstand 

• Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

water 

)000cifo: 
000000 

000000c 
)000000 
toonona 

)000001. 
000000 
?00000  

Luuuuu 
500000C 
000000 

00000 
00000 

zand 

veen 

1 

Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

Grind, siltig 

Grind, zwak zandig 

Grind, matig zandig 

Grind, sterk zandig 

Grind, uiterst zandig 

Zand, kleiïg 

Zand, zwak siltig 

Zand, matig siltig 

Zand, sterk siltig 

Zand, uiterst siltig  

zwak humeus 

matig humeus 

sterk humeus 

zwak grindig 

matig grindig 

sterk grindig 

peilbuis 

blinde buis 

ca g 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand 

bentoniet afdichting 

liter 



Enge ftigurshaveao 

mol 

Boring: 2 

10-8-2011 Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

10-8-2011 

200 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

10-8-2011 

100 

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

3 

10-8-2011 

100 

Boormeester: Dennis Rietveld 

0 gras 
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-50 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-100 

gras 
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-50 

Zand, zeer fijn, matig slitig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-100 

50    

100 

150-3 

1

Y3303691 

1

Y3303672 

Y3303676 

Y3303668 

200 

Y3303687 

Y3303679 

300 

Y3303567 

0 C 
0 

0 ( 
0 

0C 
0 

0 C 
0 

0 C 

0 C° 
250 

II OC 

°II'
c 

0 

i

I 0 

II 
II 
0 

II 0 

0 0 C 
350 

0 
3C 
0 

DC 
0 

3C 
0 

0 

0 
 

DC 
0 

DC 
0 

C 
0 

DC 
0 

DC 
0 

3C 
0 

0 C 
0 

C 
0 

DC 

groenstrook 
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-50 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor 

-100 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
kleiig, donker grijsbruin, 
Edelmanboor 

-200 

Klei, sterk zandig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor 

-350 

gras 
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-50 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
plastichoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor 

-100 

08-09..2011 

Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

Projectcode: M10684 

Boring: 1 

Boring: 4 
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o _gras 
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-00 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak plastichoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor 

-100 100 

o gras 

I

Y3303690 Y3303680 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

100 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

1

Y3303602 

.50 

-100 

50 

1

Y3303693 

gras gras 
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-50 50 
Zand, zeer fijn, matig siltia, zwak 
humeus, zwak piastichoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor 

50  •50 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

J 

-100 -100 100 100 

Boring: 7 Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

10-8-2011 

8 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

10-8-2011 

Projectnaarn: Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

Projectcode: IV110684 mol 

Boring: 5 Boring: 6 

log enie s to 'tO st 05 

Datum: 10-8-2011 Datum: 10-8-2011 
GWS: GWS: 
Opmerking: Opmerking: 
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Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

Projectcode: M10684 mol 
ingenieursbureau 

Boring: 9 oring: 10 

Datum: 10-8-2011 Datum: 10-8-2011 

GWS: GWS: 
Opmerking: Opmerking: 

o gras 

  

gras 

 

 

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

  

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

 

 

•50 -50 

  

 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, Edelmanboor 

  

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, Edelmanboor 

 

 

-100 

 

-100 

  

      

Boring: 11 Boring: 12 

Datum: 10-8-2011 Datum: 10-8-2011 

GWS: '100 GWS: 
Opmerking: Opmerking: 

  

gras 

 

o gras 

  

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

  

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

-50 

   

-as 

  

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Edelmanboor 

  

Zand. matig fijn. zwak siltig. 
grijsbruin, Edelmanboor 

-100 

   

•100 

  

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor 

   

-150 

     

  

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, grijsbruin, 
Zuigerboor 
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gras 
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, zeer lijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-50 50 

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

13 14 Borinv: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

10-8-2011 10-8-2011 

o gras 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-50 

-100 

Boring: 15 

Datum: 10-8-2011 

GWS: 
Opmerking: 

Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

Projectcode: M10684 mol 
iaasg e i é ik rsbureate 

o gras 
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak plastichoudend, 
zwak puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor 

-50 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak plastichoudend, 
grijsbruin, Edulthaniroor 

•100 

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

0 

50 

100  

o gras 
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-50 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor 

-10D 

Y3303903 

Y3303897 

16 

10-8-2011 
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o gras 
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor 

-50 
Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor 

-100 
Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin, Edelmanboor 

-150 

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijswit, Edelmanboor 

-250 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Zuigerboor 

-400 

groenstrook 

Boring: 18 

Datum: 10-8-2011 

GWS: 
Opmerking: 

Boring: 20 

Datum: 10-8-2011 

GWS: 
Opmerking: 

groenstrook 
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor 

-50 
Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor 

-100 

groenstrook 

DC 0 
O o 

C 0 
O o c 

DC 0 
O 0 

JC , 
O 0 < 

DOCIF 0°c 
DC 0 

D0 
j 0

0 
 c 

Cl  
0 

l  
j D

o
t 

D C 
O 0 C 
)CI 0 
O 0 c 

D Cl 0 
O 0 C 

D c ' 0  
O 0c 

DC 0 
O 0c 

D C 0 
0 i 0 c 

DC 0 
0 I 0_ 

Boring: i7 

Datum: 10-8-2011 

GWS: 250 
Opmerking: 

n 

Y3303905 

50 

Y3303899 

100 

-t 
Y3303896 

150 

200 

 Y3303878 

.s\ 

Y3303902 

250  'T'  

300-,  

 

Y3303887 

• 

-4 

350-3  

Y3303913 

I

Y3303916 

  

400  

 

Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

Projectcode: M10684 mol 
hrge icarsboreap 

Boring: 19 

Datum: 

GWS: 
Opmerking:  

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

,1-",' 
 k t 
 k, 
 k ,  

k 
'13303914 . • ,  '13303915 

 k*, 
 k, 
 ka    

-50 
 1  e 

 

 S ; 

k 
k 
k 

Y3303883 i, 

•100 E 

10-8-2011 

Zand, zeer fijn. zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor 

50 

Y3303898 

100 

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

-50 
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor 

-100 
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c o 
O o 
c o 

O O(  
c o 

O o 

o oc 
DC 0 
O O(  

DC 0 
O 0 

?C 1 0 
O 0 

DC 

D0c-ff 
0 

)09 I 
D
O h 

?C 
11 

DC 
0 11 

D C 
0 

D C 

0' 

OC 
'0 

 
O 
 

0 1

0  
01 

Oi 

0  
O 

00 
o
o 

Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

Projectcode: M10684 mol 
érfcge rshgf re e 2. 

Boring: 21 oring: 101 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

10-8-2011 Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

10-8-2011 

o groenstrook 

      

o beton 

 

         

 

Zand, matig fijn, zwak alle, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor 

    

-io Betonboor, BETON 

 

   

Y3302931 

  

Zand, zeer fijn, zwak kleiïg, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Avegaar 

 

 

-50 50 

     

 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor 

  

0 

   

    

Y3302930 

    

 

-100 100 

   

•100 

 

       

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

102 

10-8-2011 

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

103 

10-8-2011 

beton o beton 

-10 Betonboor -to Betonboor, BETON 

Zand, zeer fijn, zwak kleiig, geen gY3302929 ok -20 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
olie-water reactie, neutraalgrijs, puinhoudend, zwak slakhoudend, 
Avegaar   r 1 geen olie-water reactie, 

donkergrijs, Avegaar 

Y3302933 Zand, zeer lijn, zwak siltig, geen 
50  olie-water reactie, lichtbruin, 

0 Avegaar 
0 

'13302932 

-100 100 

Y3302917 0 

-150 

I

Y3302920 

Y3302928 0 

1'3302925 

-300 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige, 
Avegaar 

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Avegaar 
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Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

10-8-2011 

150 

mol 
ingenieursbureau 

Boring: 202 

Datum: 10-8-2011 

GWS: 
Opmerking: 

•00 

Uiterst puinhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingeel, Edelmanboor, 
gestaakt op harde laag 

\ O 11  o ...  "\. D C 0 

11 
 

o 0 t 250—'  N„ 

'o 11 0 
o  

 

DC 0 ‘\ 

202A Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

10-8-2011 

o asfalt 
.5 

0 -5  Asfaltboor Betonboor, gestaakt op beton 

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
matig puinhoudend, geen 

Y3302937 -111-á, olie-water reactie, donkergrijs, 
Avegaar 

-50 

Zand, zeer fijn, zwak kleffg, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Avegaar 

Y3302780 

0 

Y3302951 

-150 

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Avegaar 

Y3302927 

Y3302923 U- 

Y3302918 

g 

✓ 

-i .., 
150   •Y"  

0  
1 

Boormeester: Dennis Rietvejd 

Betonboor, beton 
-15 

Zand, zeer fijn, zwak kleiïg, matig 
grindig, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor 

-50 

08-09-2011 

D 

()(11 Cts1 300 \ 

DC 0 
O 0 

DC o 
o o 

DC 0 
O 0 t 

?c 0 

0 

-•••••A•••A•0 

**** 
- • • A 50 '  • ' 

100; 

J 

D e o ,  O 0 t 
'' 
 \ o 0 c 

o 0 _, \\ 

O 0 

De
o 
 ll 0 \• 
" 0 - 

'\ 

0 \ 
.\ 

D 

'\, 
'O 200—, "\ 
DC11°0 

) el' 0 "\ 
\, Dei! 0 -. 
'\ _  0 0 .\ 

-300 

Boring: 202b 

24-8-2011 Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

-5   Betonboor, gestaakt op beton 

Y3302512 

Y3302506 

50 

ft 
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mol 
15'.1i2  E,  .5'coirshz(re,aii 

o beton 

-10 Betonboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor 0 

-50 

301 

11-8-2011 

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

0  

O 
Ji 
O 

0 
OC 
0 

D i  

01 
1
0 
 , 

0'  
0 
01 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

11-8-2011 

0 

50 04, 

E 

I

Y3302934 

'/3302936 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

11-8-2011 

-10 

Can'  

• • Y3302926 
••-tetttc,k 

50 •  • • 41'• ' •   -k 

\ Y3302950 0 ••\ 

\.▪  • 100 

Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

Projectcode: IV110684 

50 

-100 

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraaigrijs, 
Edelmanboor 

100 

-50 

-100 

Betonboor 

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Avegaar 

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Avegaar 

Boring: 401 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor 

-270 

o beton 
-7 Betonboor 

Zand, zeer fijn, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie, Avegaar, 
GESTAAKT 

-100 

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

0 
beton 

Boring: 303 

o beton 
Betonboor 

-15 

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 

0 Edelmanboor 

-50 

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor 

-100 

302 

11-8-2011 

120 

E 

IY3302941 
.1) 

J 

100 

_ 2E 

150  

Y3302947 n 

Y3302946 

Y3302948 

200 

Y3302805 .^ 

250- 

" ▪  i Y3302949 

0 

DC • 0
, 
 

o 
OC 10 

 
OC 10 
O 0 

0 
o 

o c 
0  11 6  . DC 10 

0C 11
0 « 

0 
3 C11  

3 0C II 
0 

11 C 
0  

0
D C 11  

0II  

C  
D

O  

tOo« 
1 0 
0' 

100« 

100« 
10 
0 

 

)
0
0
, 
 

)
0
0
, 
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Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

Projectcode: M10684 m o I 

Boring: 402 Boring: 402A 

Datum: 11-8-2011 Datum: 11-8-2011 

GWS: GWS: 150 
Opmerking: Opmerking: 

i?n  a e  rf; ie.  os  rsLre,:••  re e  i•4 

o beton 

50- 

100 

.1 
o beton 

 Betonboor 

Zand, zeer fijn, zwak grindig, 
matig puinhoudend, zwak 
slakhoudend, Avegaar, 
GESTAAKT OP HARDE LAAG 

-100 

0 

•••trik•-5.- .9  
ti•  • •  yr ••C 

•• • 41. • Y3302944 
" • • tf.•  •ijr."9 

•  
50— e su '412  

- •/1.-  • 

ti ic "a  :p Y3302939 

i> •  ár • • •12• 
100 •  •A'A".9  

Y3302935 

150 
O 0 C 

DC 10 
o 0 C 1 

D C 0 ti 

Y3302942 O 0 c 
DC )0 
o 0 • 
ac 0 
o 0 

200 
30 0°  - 
DC 10 
O 110 4 -  
O 110 Y3302940 

D C >0 

3C 10 
O 0 • 

DC >0 

D C 
O 0

o 250—• 

D c 
0 

11
0
0 

O 0 

0 
0 (II 0 Y3302943 

C 11 0  O 0 
D
r)

C
11 0t4 300  

-7   Betonboor 

Zand, zeer fijn, zwak grindig, 
matig puinhoudend, zwak 
slakhoudend, geen olie-water 
reactie, Avegaar 

Die 

-100 

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Avegaar 

0 

-150 

Zand, zeer fijn, zwak sillig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Avegaar 

-D 

-7:Q0 

Boring: 403 Boring: 403A 

Datum: 11-8-2011 Datum: 11-8-2011 
GWS: GWS: 
Opmerking: Opmerking: 

0  I y o beton 

°  
o beton 

5  Betonboor, gestaakt op beton   Betonboor, gestaakt op beton 
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403B 

11-8-2011 

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

1  .5 
Betonboor, gestaakt op beton 

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

403e 

24-8-2011 

-20 Betonboor, beton 

-s   Betonboor, gestaakt op beton 

Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

Projectcode: M10684• 

Boring: 501 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

11-8-2011 

150 

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

502 

11-8-2011 

o beton 

-10 Betonboor 

Zand, zeer fijn, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Avegaar 

-110 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
betonhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin. Avegaar 

-150 

Zand, zeer fijn, zwak kleiig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Avegaar 

-200 

0 

Y3302938 

Okt. 

Y3302945 

Y3302759 

 1 

., Y3302742 

Y3302757 G 

Y3302755 

300 

..... 
...... 

150  

200— 

:  

250—, 

DC 
0 

DC 
0 

DC 
0 

3C 
0 

3C 
0 

DC 
0 

DC 
0 

DC 
0 

DC 
0 

DC 
0 

DC 
0 
DC 

C 
0 
aC 

DC 
0 
DC 

11- 
II 

II 
11 
II 
II 
11 
II 
II 

O 
0 C 
O  

o c 
o 

o c 
O 

00
O  

0  
00
0 

0C 
.0 
0 ( 
.0 
0( 
0 
0( 
O 
0( 
.0 
0 
O 

0 
0 
0( 
.0 
0( 
.0 

mot 
ingeHiei.,32-sbureaa 

Asfaltboor, asfalt 

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, oranjebruin, Guts, weinig 
materiaal om te bemonstrn 

-100 

Y3302507 
50 

100 
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-5   Betonboor, gestaakt op beton 

Boring: 503A 

Datum: 11-8-2011 

GWS: 
Opmerking: 

1  

-100 100  

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

0  

502a 

24-8-2011 

Betonboor, beton 

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, oranjebruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Guts 

-16 

-50 

0 

50    

Y3302495 

Y3302508 

Boring: 601 

Datum: 11-8-2011 

GWS: 
Opmerking: 

o 

-10 Asfaltboor, asfalt 
0 

E -10 

Betonboor, beton g
ri

t
uk• ijks 1 

-25 

Zand, zeer fijn, zwak Biltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, A.. 

  I

Y3302761 

Edelmanboor 50 
-• • • te • • • •  ts   

Dik 
• a• Or • • • • 
•thA  

A4*  :  IY3302758 

• 
-100 • 100 

100 

Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

0  

503b 

24-8-2011 

 

Y3302494 

  

 

'(3302498 

  

beton 

Betonboor 

Zand. zeer fijn, sterk 
puinhoudend,. geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Avegaar 

Projectnaarn: Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

Projectcode: M10684 o 
i.oge.v.ienrs bureau 
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Boring: 

Datum: 

GWS: 
Opmerking: 

0  

602A 

11-8-2011 

150 

o beton 

ss Betonboor, BETON 

-300 

150- 

200 

250- 

300 

Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 

Projectcode: M10684 mol 
ingenicarsgl . e.ati 
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Bijlage F: 
Foto-overzicht 



Foto 4:deellocatie bedrijfshal 

Foto 6: deellocatie bedrijfshal 

moi 
ingenieursbureau 

Foto 1: toegang compostering Foto 2: percolaat bassin 

Foto 3:deellocatie C achterzijde boring 
9 t/m 13 

Foto 5: deellocatie bedrijfshal 

Reijm B.V. Project nr: 10684 

mol 
ingenieursbureau 

Foto-overzicht 



Bijlage G : 
Verantwoording veldwerkzaamheden 



Protocol 2001 
Plaatsen handboringen en peilbuizen 

Naam: 

Protocol 2002 
Nemen van grondwatermonsters 

Naam`. Handtekening: 

Handteke 

Projectleider 

Naam: 

in g enieursburen 

Verantwoording 
Pagina 3 van 3 

Project: ‘, 

Projectnummer: (36 L, 

411 Hierbij verklaard ondergetekende dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is 
uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000. Ondergetekende heeft geen enkel belang bij 
de resultaten van het onderzoek. Ingenieursbureau Mol is een onafhankelijk BRL SIKB 2000 
gecertificeerd advies- en onderzoeksbureau en verklaart geen belangen te hebben bij de 
resultaten of uitkomsten van het hierboven aangekruiste onderzoek. 

Hierbij verklaard ondergetekende dat het veldwerk voor aangekruiste protocollen geheel 
volgens de eisen zoals gesteld in deze protocollen is uitgevoerd. 

Handtekening: 

Protocol 2002 
Leegpompen peilbuizen, aansluitend op werkzaamheden conforp protocol 2001. 

Naam: Handtekening: 

 

   

D Protocol 2003 
Nemen van waterbodemmonsters 

Naam: Handtekening: 

Protocol 2018 
Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

Naam: Handtekening: 

Bijlage 009; Revisie 17 
Datum: 17-09-2010 
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AANLEIDING 

In Steenbergen (gemeente Steenbergen) aan de Zonnekreekseweg 2 is het bedrijf Groenrecycling 

Steenbergen BV actief met composteringsactiviteiten. Deze activiteiten passen ondanks de 

verkregen milieuvergunning door Gedeputeerde Staten niet in het vigerende bestemmingsplan 

“Buitengebied Steenbergen”. Om de activiteiten binnen de agrarische gebiedsbestemming te 

legaliseren, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Ten behoeve van de 

bestemmingsplanwijziging dient een quickscan flora en fauna te worden uitgevoerd om aan te 

tonen dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn, of dat hiervoor in dat geval een ontheffing 

van de Flora- en Faunawet kan worden verkregen. Tevens dient inzichtelijk te worden gemaakt 

dat er geen sprake is van negatieve effecten op beschermde natuurgebieden.  

Voorliggende quickscan flora en fauna beschrijft de effecten van de huidige activiteiten op 

soortenbescherming (Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998 

en Natuurnetwerk Brabant). Uit deze quickscan blijkt of de huidige activiteiten (mogelijk) leiden 

tot aantasting van beschermde gebieden of soorten. Indien nodig worden de noodzakelijke 

vervolgstappen beschreven.  

 

HET PLAN 

In Steenbergen (gemeente Steenbergen) is het bedrijf Groenrecycling Steenbergen BV reeds 

jarenlang actief met composteringsactiviteiten. Groenrecycling Steenbergen BV is niet van plan 

de activiteiten te wijzigen ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging. De activiteiten 

bestaan uit het ontvangen en scheiden van groenafval waarna het in verschillende hopen wordt 

opgeslagen. Het groenafval wordt regelmatig omgewerkt met een kraan. Water dat vrijkomt uit 

het groenafval wordt opgevangen, gefilterd en verwerkt in een afvalwaterbewerkingsinstallatie. 

Het terrein ligt tussen landbouwgronden en wordt afgeschermd door een rij bomen en struiken. 

Op het terrein staan enkele gebouwen in de vorm van een grote loods en een woonboerderij. 

Onderstaande afbeelding geeft de globale ligging weer van het plangebied in de huidige situatie.  
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Afbeelding 1: Globale ligging perceel zonnekreekseweg 2 (rood). 

 

METHODE 

De quickscan flora en fauna is gebaseerd op literatuuronderzoek en een eenmalige 

veldverkenning. Door middel van een literatuuronderzoek is bepaald welke beschermde gebieden 

en soorten er in de omgeving van het plangebied voorkomen en welke flora en fauna mogelijk in 

het projectgebied aanwezig is. De aanwezigheid van de mogelijk beschermde soorten is tevens 

door middel van een eenmalig veldbezoek op locatie onderzocht.  

 

Op 24 mei 2016 heeft ecoloog ir. M. Debruyne van Aveco de Bondt het plangebied en de directe 

omgeving verkend. Het doel van deze veldverkenning was om een indruk te krijgen van de 

biotopen ter plaatse en de geschiktheid ervan voor beschermde soorten te beoordelen. Tijdens 

het veldbezoek is gelet op sporen, aanwezige flora en fauna en mogelijke vaste rust- en 

verblijfplaatsen voor soorten. Het eenmalige veldbezoek heeft niet de status van een volledige 

veldinventarisatie.  

 

SOORTENBESCHERMING 

Soortenbescherming is in alle gebieden van toepassing; alle inheemse flora en fauna zijn in 

Nederland beschermd op basis van de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is gericht op het 

duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk leefgebied.  
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Deze wetgeving maakt onderscheid tussen algemeen beschermde soorten (tabel 1) en strikt 

beschermde soorten (tabel 2 en 3). De mogelijke negatieve effecten van de ingreep op 

betreffende soorten worden hieronder beschreven.  

 

Algemeen beschermde soorten 

Het merendeel van de soorten die in het plangebied kunnen voorkomen zijn beschermd volgens 

het lichte beschermingsregime van de Flora- en faunawet (tabel 1). Het gaat hier om soorten 

zoals de bruine kikker, gewone pad, egel, (spits)muizen, konijn en mol. Voor deze soorten geldt 

dat als de activiteiten leiden tot aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen en leefgebieden er 

geen ontheffing noodzakelijk is. Aantasting van verblijfplaatsen en leefgebieden van deze 

soorten is mogelijk op basis van een vrijstelling, zonder dat er sprake is van procedurele 

consequenties. Wel is het noodzakelijk dat men rekening houdt met de zorgplicht.  

 

In één van de composthopen is een hol aangetroffen van een konijn. Konijnen zijn algemeen 

beschermde soorten (tabel 1) waarvoor een algehele vrijstelling geldt. 

 

Strikt beschermde soorten 

Een aantal van de soorten die in de omgeving voorkomen, is strikter beschermd (tabel 2 en 3). 

Voor deze soorten geldt dat als de activiteiten leiden tot aantasting van vaste rust- en  

verblijfplaatsen er in de meeste gevallen een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet 

noodzakelijk is.  

 

Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn de volgende vogelsoorten aangetroffen: wilde eend, witte 

kwikstaart, merel en houtduif. Deze vogelsoorten kunnen mogelijk broeden in het plangebied. 

Nestlocaties van vogels met jaarrond beschermde nesten (zoals uilen en roofvogels) zijn niet 

aangetroffen. Ook zijn geen sporen (braakballen, veren) van deze soorten waargenomen. Er 

worden geen bomen gekapt; daarmee zijn negatieve effecten op jaarrond beschermde nesten uit 

te sluiten. Het is niet uit te sluiten dat gebouwbewonende jaarrond beschermde vogelsoorten 

zoals de huismus nestlocaties hebben in het plangebied, aangezien de bebouwing hiervoor 

geschikt is.  

Er worden geen werkzaamheden aan het gebouwen uitgevoerd, waardoor effecten op deze 

soorten zijn uit te sluiten. 

 

Vleermuizen  

In het plangebied kunnen mogelijk vleermuizen voorkomen. Alle soorten vleermuizen vallen 

onder het zwaarste beschermingsregime van de Flora- en faunawet. Vaste rust- en 

verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen worden aangetroffen in gebouwen en in bomen. De 

woonboerderij is mogelijk geschikt als verblijfplaats voor verschillende soorten vleermuizen.  

Met de activiteiten worden geen gebouwen gesloopt of aangepast, zodat het uit te sluiten is dat 

verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen worden aangetast en/of verwijderd. 

Boombewonende soorten worden aangetroffen in boomholten, achter loshangende schors en in 

scheuren. Er worden geen bomen gekapt in het plangebied. De bomen hebben geen holten, 

loshangende schors en scheuren. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de bomen op het terrein 

gebruikt worden als verblijfplaats door vleermuizen. De activiteiten in het plangebied leiden niet 

tot aantasting van verblijfplaatsen van vleermuizen. 
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Mogelijk dat het plangebied en directe omgeving ook gebruikt wordt als foerageergebied door 

vleermuizen. De laanbomen worden mogelijk ook gebruikt als vaste vliegroute door vleermuizen. 

Foerageergebieden zijn beschermd als door het verlies ervan verblijfplaatsen in de directe 

omgeving worden aangetast. Het foerageergebied en de mogelijke verblijfplaatsen in het 

plangebied worden niet aangetast door de activiteiten. Daarnaast is in de omgeving voldoende 

alternatief foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op het leefgebied van vleermuizen 

kunnen worden uitgesloten. Een nader onderzoek naar vleermuizen is niet nodig.  

 

Overige soorten 

Nesten, sporen of individuen van strikt beschermde soorten uit andere soortgroepen 

(vaatplanten, grondgebonden zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, insecten en 

ongewervelden) zijn niet aangetroffen in het plangebied. Deze soorten worden ook niet verwacht 

in het plangebied gezien de afwezigheid van voor reptielen geschikte structuurrijke en zonnige 

elementen en directe verbinding met bestaande bosgebieden en sporen (zoogdieren). Verder 

ontbreken geschikte watervoerende elementen met voldoende oevervegetatie waarin amfibieën 

of vissen aanwezig zijn. Het is daardoor onwaarschijnlijk dat de activiteiten leiden tot aantasting 

van leefgebieden van strikt beschermde vaatplanten, grondgebonden zoogdieren, reptielen, 

amfibieën, vissen, insecten en ongewervelden. 

 

 

GEBIEDSBESCHERMING 

Bij gebiedsbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen de Natuurbeschermingswet 1998 en in 

Noord-Brabant het Natuurnetwerk Brabant (NNB). De Natuurbeschermingswet 1998 beschermt 

Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten. Het Natuurnetwerk Brabant is niet 

opgenomen in een natuurwetgeving, maar dient meegenomen te worden bij de planologische 

afweging.  

 

Het plangebied te Steenbergen ligt niet in of nabij een gebied beschermd in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet). Het meest nabijgelegen beschermde Natura 2000-gebied 

betreft Krammer-Volkerak. Dit gebied ligt op ongeveer 6 kilometer ten noorden van het 

plangebied. Ongeveer 6,5 kilometer ten zuiden van het plangebied ligt Natura 2000-gebied 

Zoommeer. Op basis van de afstand tot de Natura 2000-gebieden leiden de activiteiten op het 

terrein niet tot aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden 

of overige gebieden beschermd in het kader van de Nb-wet. 

 

Het dichtstbijzijnde onderdeel van het NNB ligt op ongeveer 1.300 meter afstand ten 

noordwesten van het plangebied. Het betreft een ecologische verbindingszone (EVZ). De 

activiteiten in het plangebied buiten de begrenzing van het NNB leiden niet tot aantasting van de 

kernkwaliteiten van het NNB. Gezien de grote afstand tot het natuurgebied leiden deze ook niet 

tot indirecte aantasting van het NNB.  
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CONCLUSIE 

 

In Steenbergen (gemeente Steenbergen) aan de Zonnekreekseweg 2 is het bedrijf Groenrecycling 

Steenbergen BV actief met composteringsactiviteiten. Deze activiteiten passen ondanks de 

verkregen milieuvergunning door Gedeputeerde Staten niet in het vigerende bestemmingsplan 

“Buitengebied Steenbergen”. Om de activiteiten binnen het agrarische gebiedsbestemming te 

legaliseren wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. ten behoeve van een nieuw 

bestemmingsplan dient een quickscan flora en fauna te worden uitgevoerd om aan te tonen dat 

er geen beschermde soorten aanwezig zijn, of dat hiervoor in dat geval een ontheffing van de 

Flora- en Faunawet kan worden verkregen. Tevens dient inzichtelijk te worden gemaakt dat er 

geen sprak is van negatieve effecten op beschermde natuurgebieden.  

Uit deze quickscan blijkt of de bestaande activiteiten (mogelijk) leiden tot aantasting van 

beschermde gebieden of soorten. Indien nodig worden de noodzakelijke vervolgstappen 

beschreven. Op het terrein worden geen nieuwe werkzaamheden of uitbreidingen verwacht. 

 

Het is niet uit te sluiten dat gebouwbewonende jaarrond beschermde vogelsoorten (huismus, 

gierzwaluw) nestlocaties hebben in het plangebied, aangezien de bebouwing hiervoor geschikt is. 

Er worden geen bouwwerkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd waardoor effecten uit kunnen 

worden gesloten. Er is geen nader onderzoek naar deze soorten noodzakelijk. 

 

In het plangebied kunnen mogelijk vleermuizen voorkomen. Vleermuizen vallen in de zwaarste 

beschermingsregime. Vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen worden 

aangetroffen in gebouwen en in bomen. De activiteiten in het plangebied leiden niet tot 

aantasting van verblijfplaatsen of andere onderdelen van het leefgebied van vleermuizen. Er is 

geen nader onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk. 

 

Het plangebied ligt buiten de invloedsfeer van beschermde (natuur)gebieden. Hierdoor is met de 

plannen geen sprake van aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van gebieden beschermd 

in het kader van de NB-wet of kernkwaliteiten van het NNB. Vervolgwerkzaamheden zijn niet 

noodzakelijk. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Voor gezien, 

Maarten Debruyne Thomas Kroon 

Adviseur ecologie Adviseur ecologie 

Aveco de Bondt  Aveco de Bondt 
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Onderwerp 

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘BP Zonnekreekseweg 2’ 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp-bestemmingsplan ‘BP Zonnekreekseweg 2’. 

 

In onze reactie gaan wij alleen in op onderwerpen die op basis van het 

provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. 

 

Planbeschrijving 

Het voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in een wettelijke regeling voor de 

activiteiten die ter plaatse worden uitgevoerd. Het betreft het composteren van 

groenafval en het verkleinen van houtafval. Daarbij vindt een herbestemming en 

uitbreiding plaats van het bestemmingsvlak.  

 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening. De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de 

Verordening ruimte 2014 zoals deze luidt per 15 juli 2015 (hierna: 

Verordening). In onze reactie baseren wij ons op deze documenten die zijn te 

raadplegen via www.brabant.nl > onderwerpen > ruimte. 

 

Inhoudelijke standpunt 

Wij zien geen bezwaren tegen het op deze wijze planologisch-juridisch regelen 

van het composteringsbedrijf. Wel achten wij de voorgenomen 

kwaliteitsverbetering van het landschap vooralsnog in strijd met artikel 3.2 

Verordening. De kwaliteitsverbetering dient conform de regionale afspraken 

gebaseerd te worden op de bestemmingswinst. Hierbij moet uitgegaan worden 

van de huidige planologische situatie, met de bestemmingen agrarisch bouwvlak 



 

 

 
 

Datum 

3 november 2016 

Ons kenmerk 

C2196745/4104816 

  2/2 

en agrarisch gebied (onbebouwd), en niet van de waarde in het economisch 

verkeer op basis van het huidige feitelijk gebruik.  

 

De nu voorgenomen kwaliteitsverbetering, het borgen en instandhouden van de 

bestaande landschappelijke inpassing, is daarom onvoldoende. 

 

Conclusie 

Wij verzoeken u om de onderdelen van het bestemmingsplan die nog niet in 

overeenstemming zijn met de Verordening aan te passen en daarbij rekening te 

houden met ons bovengenoemd standpunt. Mocht onze reactie aanleiding 

geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij graag bereid tot nader overleg. 

 

 
 

Cluster Ruimte, 

namens deze, 

  

P.M.A. van Beek, 

afdelingshoofd Cluster Ruimte 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Gem. STEENBERGEN 

1 0 NOV 2016 

Kopie aan: 

ŵtfûüweli ļk 

o u d 

1604995 

Gemeente Steenbergen 
De heer H.H.C. Mailoa 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN NB 

Uw schrijven van 
Uw kenmerk 
Zaaknummer 
Ons kenmerk 

Barcode 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
Datum 
Verzenddatum 

4 oktober 2016 

16.ZK20396 
16UT014056 

l l l l l l 
mevrouw J. Nooren 
076 564 10 83 
9 november 2016 
9 november 2016 

Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen 

Geachte heer Mailoa, 

Op 4 oktober 2016 heeft u voorontwerp bestemmingsplan Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen toegestuurd 
met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan hebben wij de 
volgende op- en aanmerkingen. 

Toelichting 
Beschrijving waterhuishoudkundige situatie 
Wij verzoeken u om de bestaande waterhuishoudkundige situatie uitgebreider te beschrijven in paragraaf 4.3 
waarin onder andere ingegaan wordt op het oppervlaktewatersysteem en op de wijze van verwerken van het 
hemelwater en huishoudelijk afvalwater. 

Aan de noordzijde en de oostzijde van het plangebied ligt een A-watergang. Wij verzoeken u om deze in de 
toelichting te benoemen. Eventueel kan in de toelichting een figuur opgenomen worden met de ligging van de 
watergangen. 

Daarnaast verzoeken wij u om te beschrijven hoe het huishoudelijk afvalwater en het hemelwater wat op de 
locatie valt (en dan met name de vloeistofdichte verharding) verwerkt wordt. 

Planregels 
Geen opmerkingen. 

Verbeelding 
Geen opmerkingen. 

Overige opmerkingen 
Wij wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen en 
voor het onttrekken/infi ltreren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen gelden op basis van de 
Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer 
een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen kan een werkzaamheid onder een 
Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van een vrijstelling van de 
vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op de website van het 
waterschap (www.brabantsedelta.nl). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling 
vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45. 

Waterschap Brabantse Delta 

Postbus 5520 , 4 8 0 1 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 

Ein fo@braban tsede l ta .n l l w w w . b r a b a n t s e d e l t a . n l K.v.K.nr: 51 181 584 

IBAN Nt88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNt2GXXX BTW.nr: NL812566762B01 



Wateradvies 
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het 
voorontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83. 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur, 
Hoofd afdeling vergunningen 

ir. A.H.J. Bouten 
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1 INLEIDING 

 

De gemeente Steenbergen heeft het bestemmingsplan “Zonnekreekseweg 2” 

opgesteld om het bestaande groencomposteringsbedrijf planologisch in te passen. In 

het kader van het planproces van dit planvoornemen is het bestemmingsplan 

aangeboden aan de overleginstanties en heeft het bestemmingsplan als ontwerp ter 

visie gelegen.  

 

Het ontwerp bestemmingsplan lag overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 8 november 2017, gedurende zes 

weken ter visie. In deze periode zijn twee zienswijzen op het ontwerp 

bestemmingsplan ontvangen. De samenvatting en beantwoording van de zienswijzen, 

alsmede de gevolgen voor het vast te stellen bestemmingsplan zijn opgenomen in 

onderhavige nota van beantwoording. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 

 

2.1 INLEIDING 

In de navolgende paragraaf zijn de twee ingediende zienswijzen samengevat en 

beantwoord. Ook is aangegeven wat de gevolgen zijn voor het vast te stellen 

bestemmingsplan.  

 

In deze nota zijn de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de indieners van 

zienswijzen vervangen door een nummer. Dit weglaten van de NAW-gegevens van indieners 

van zienswijzen, de ‘anonimiseringsverplichting’, vloeit voort uit de Wet bescherming 

persoonsgegevens1. Daarin is bepaald dat NAW-gegevens van natuurlijke personen niet 

elektronisch beschikbaar mogen komen. Op rechtspersonen is dit niet van toepassing. Ook bij 

de ‘papieren’ versie van deze nota zijn de NAW-gegevens van de indieners geanonimiseerd.  

 

2.2 BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN 

Indiener 1, ontvangen 11 december 2017 

 

Samenvatting 

Algemeen 

De zienswijze van indiener richt zich volledig op de transportbewegingen van en naar 

de inrichting alsmede de activiteiten op de inrichting. Gesteld wordt door indiener dat 

de activiteiten overlast veroorzaken op diverse milieu gerelateerde onderwerpen naar 

aanleiding van toegenomen bedrijfsactiviteiten, mede met de komst van een nieuwe 

eigenaar.  

 

Specifiek 

1. Indiener stelt dat de ontsluiting van het bedrijf over de polderwegen onvoldoende is 

en dat met de overname door de nieuwe eigenaar de druk op deze wegen wordt  

vergroot. De aangrenzende wegen, waaronder de Stoofdijk en Koeveringsedijk, 

zouden ongeschikt zijn voor het vrachtverkeer van en naar het bedrijf. Overlast 

wordt ervaren van trillingen. Voorgesteld wordt een alternatieve ontsluiting via de 

Kladwijck. Een gedegen onderzoek naar verkeersstromen van en naar de 

inrichting wordt noodzakelijk geacht. 

2. Indiener stelt dat de hoeveelheid groenafval is toegenomen nadat de nieuwe 

eigenaar het bedrijf heeft overgenomen. Het afval ligt hoger dan de nok van de 

huidige bebouwing. 

3. Indiener stelt niet direct zelf last te ondervinden van geuroverlast, maar 

vraagtekens worden gesteld of anderen geen overlast hebben van geuroverlast.  

                                                                 
1 De Wet bescherming persoonsgegevens is van kracht bij de elektronische beschikbaarstelling van 
bestemmingsplannen op internet. Omdat er bij bestemmingsplannen geen wettelijke verplichting is om 
persoonsgegevens elektronisch beschikbaar te stellen, mogen de gegevens niet op internet 
gepubliceerd worden. 



 

 

 

Reactie gemeente 

Algemeen 

Den Ouden Groenrecyling bv is de nieuwe eigenaar van de inrichting. Zij handelen 

overeenkomstig de onherroepelijke omgevingsvergunning, activiteit milieu (kenmerk 

2740778). Indien indiener van mening is dat dat niet gebeurd kan een klacht worden 

ingediend worden bij het bevoegd orgaan, namelijk de Omgevingsdienst West-

Brabant. 

 

Specifiek 

1. Het bedrijf functioneert aan de hand van een op 27 mei 2011 verleende en  

onherroepelijke omgevingsvergunning, activiteit milieu (kenmerk 2740778). Aan de 

hand van deze vergunning is vastgelegd welke bedrijfsactiviteiten en 

bedrijfsvoorzieningen op de inrichting zijn toegestaan en mogen worden 

uitgeoefend. Deze activiteiten worden als bestaand beschouwd en worden met het 

bestemmingsplan juridisch-planologisch geborgd. Ten aanzien van het aspect 

verkeersbewegingen is in paragraaf 10.3 van de beschikking door het bevoegd 

gezag afgewogen dat de transportbewegingen van en naar de inrichting voldoen 

aan de wettelijke normen ten aanzien van geluidhinder. Bij het verlenen van de 

vergunning is afgewogen dat de verkeersbewegingen bij de toegestane omvang 

aan bedrijfsactiviteiten acceptabel is. Aan de vergunning zijn tevens aanvullende 

handhavende voorschriften opgenomen in artikel 5. Het bedrijf dient te voldoen 

aan de daarin gestelde geluidsnormen. Indien indiener van mening is dat hij 

schade ondervindt van de planologische functiewijziging dan kan een 

planschadeverzoek worden ingediend. Op verzoek van de gemeenteraad is een 

mediation gestart om zo de partijen nader tot elkaar te brengen. Den Ouden 

recycling heeft zich geconformeerd aan het navolgende vrijwillige vervoersplan.  



 

 

 
De zienswijze is op dit onderdeel ongegrond en leidt niet tot een aanpassing van 

het bestemmingsplan.  

2. Het bedrijf functioneert aan de hand van een op 27 mei 2011 verleende en  

onherroepelijke omgevingsvergunning, activiteit milieu (kenmerk 2740778). Aan de 

hand van deze vergunning is vastgelegd welke bedrijfsactiviteiten en 

bedrijfsvoorzieningen op de inrichting zijn toegestaan en mogen worden 

uitgeoefend. In artikel 8.1.5 van de vergunning is het voorschrift opgenomen dat de 

hoogte van de opslag niet meer mag bedragen dan 3 meter boven maaiveld. De 

zienswijze is gegrond en leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. In de 



 

 

regels is in de gebruiksvoorschriften de maximale hoogte voor de opslag 

vastgelegd. De hoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

3. Het bedrijf functioneert aan de hand van een op 27 mei 2011 verleende en  

onherroepelijke omgevingsvergunning, activiteit milieu (kenmerk 2740778). Aan de 

hand van deze vergunning is vastgelegd welke bedrijfsactiviteiten en 

bedrijfsvoorzieningen op de inrichting zijn toegestaan en mogen worden 

uitgeoefend. In paragraaf 11.4 van de beschikking heeft het bevoegd gezag 

afgewogen dat het aspect geur geen belemmering vormt voor belanghebbenden. 

Met het uitgevoerde onderzoek is aangetoond dat de geurimmissie voldoet aan de 

wettelijk normen. In de vergunning zijn aanvullend handhavende voorschriften 

opgenomen (artikel 6). De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot een aanpassing 

van het bestemmingsplan. 

 

Gevolgen vastgesteld bestemmingsplan 

  

Indiener 2, ontvangen 28 december 2017 

 

Samenvatting 

De zienswijze van indiener 2 is identiek aan de zienswijze van indiener 1. 

Volledigheidshalve wordt verwezen naar de samenvatting, beantwoording en 

gevolgen voor de vaststelling van het bestemmingsplan van de ingediende zienswijze 

door indiener 1.  

 

 

3 AMBTSHALVE AANPASSINGEN 

Ambtshalve heeft gemeente Steenbergen enkele ambtshalve wijzigingen 

doorgevoerd. Deze wijzingen zijn onderstaand puntsgewijs opgenomen.  

 

3.1 TOELICHTING 

• Daar waar nodig zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd welke de 

leesbaarheid van de tekst ten goede komen. 

• Het provinciale beleid is geactualiseerd naar aanleiding van de vaststelling van 

de provinciale Omgevingsvisie. 

• Hoofdstuk 7 is uitgebreid met een verslag van het gevoerde mediation-traject. 

• Het rapportnummer en het id-nummer zijn geactualiseerd naar de status van  

vastgesteld bestemmingsplan. 

 

3.2 REGELS 

• Daar waar nodig zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd welke de 

leesbaarheid van de tekst ten goede komen. 

Mailoa
Tekstvak
In artikel 3.5 onder k van de regels is een opslagbeperking opgenomen van 3m.



 

 

• Het rapportnummer en het id-nummer zijn geactualiseerd naar de status van  

vastgesteld bestemmingsplan. 

 

3.3 VERBEELDING 

• Daar waar nodig zijn enkele visuele aanpassingen doorgevoerd welke de 

duidelijkheid van de verbeelding ten goede komen. 

• Het rapportnummer en het id-nummer zijn geactualiseerd naar de status van  

vastgesteld bestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1  

Zienswijzen 



 

 

 



1704982 

Steenbergen, 8 december 2017 

Gem.STEENBERGEN 

1 1 DEC 20171 

Kopie aan: Gem.STEENBERGEN 

1 1 DEC 20171 Vertrouwelijk 

H M 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen 

Postbus 6 

4650 AA Steenbergen 
RAÄD/CIE 
dd xuc 

Betreft: zienswijze rondom bekendmaking ontwerp bestemmingsplan "Zonnekreekseweg 2" 

Geachte dames en heren, 

8 november jongslede heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Steenbergen het ontwerp bestemmingsplan "Zonnekreekseweg 2" bekend gemaakt. 

Het bedrijf wordt al gedurende jaren gedoogd en dreigt nu gelegaliseerd te worden terwij l de 
gemeente Steenbergen weet dat een dergelijk bedrijf niet binnen het bestemmingsplan buitengebied 
past. Het betreft een legalisatie vanuit een "gewoonte" recht. Verplaatsing is volgens mij hetgeen 
passend is en niet het voornemen tot legalisatie. 

De ontsluiting van het composteerbedrijf wordt in het ontwerpbestemmingsplan als voldoende 
benoemd. Dit is zeker niet het geval. Ze polderwegen die leiden richting de Zonnekreekseweg zijn 
smal. De weg zelf is nauwelijks toegankelijk voor dergelijk zwaar vervoer. De Koeveringsedijk en de 
Stoofdijk worden vanuit de afrit Steenbergen vanuit de A4 veelal als aanvoerroute gebruikt. Het 
betreft hier sinds de overname door de nieuwe eigenaar een enorme toename aan 
vervoersbewegingen. De Stoofdijk en Koeveringsedijk heeft vele huizen met lintbebouwing die in de 
dijk of nabij de dijk gebouwd zijn waaronder dat van mij. De trillingen van het enorm toegenomen 
zwaar vervoer hebben reeds voor extra scheuren in mijn huis gezorgd, bij andere bewoners in mijn 
omgeving is dit ook het geval. Ik stel de gemeente Steenbergen volledig verantwoordelijk voor de 
schade die verder ontstaat aan mijn huis en heb doormiddel van foto's een nulmeting gedaan. Een 
ontsluiting langs de andere zijde via Kladwijck is een iets beter alternatief richting de afrit Halsteren 
omdat er minder bebouwing is, helaas betreft het ook hier smalle polderwegen. Het grootste deel 
van de Zonnekreekseweg zelf is niet toegankelijk voor zwaar vrachtverkeer. Een gedegen onderzoek 
van de wegbeheerder rondom de verkeersstromen en de wegbelasting gedurende lange tijd is 
noodzakelijk. 

Wanneer de gemeente Steenbergen akkoord wil gaan met het ontwerp bestemmingsplan is een 
ontsluiting via de parallelweg aan de A4 het enige acceptabele alternatief, helaas is deze weg niet af 
tot de op- en afrit Steenbergen. Ook moet de huidige Zonnekreekseweg in dat geval toegankelijk 
worden gemaakt voor het vrachtverkeer. Het bedrijf beter ontsluiten is echter noodzaak wil het op 
de huidige onmogelijke plaats blijven liggen, dit kost de gemeente Steenbergen dan een behoorlijke 
som gemeenschapsgeld. 

Zoals ik eerder al vermelde in mijn schrijven heeft de groencompostering sinds enige tijd een nieuwe 
eigenaar. Niet alleen het aantal vervoersbewegingen is toegenomen maar ook de hoeveelheid groen 



afval. De hoogte van de bergen afval is regelmatig veel hoger dan de nok van de huidige bebouwing 

die erbij ligt. 

Zelf heb ik niet direct last van de geur in de omgeving van mijn huis maar ik constateer afhankelijk 
van de windrichting stank in "de Kladde", Koeveringsedijk, Westlandselangeweg en uiteraard de 
Zonnekreekseweg. Aangezien de bebouwing van een redelijk aantal huizen in deze stankcirkel ligt, 
zelfs binnen een afstand van 200 meter, lijkt me goedkeuring van dit ontwerp bestemmingsplan een 
slecht idee. 

Ik ben gaarne bereid mijn zienswijze mondeling toe te lichten. 

Hoogachtend, 
»ogact 

fl 

M.P.J. Doggen 

Koeveringsedijk 10, 

4651PK Steenbergen 
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Steenbergen, 8 december 2017 

 

 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen 

Postbus 6 

4650 AA  Steenbergen 

 

Betreft: zie s ijze ro do  eke d aki g o t erp este i gspla  Zo ekreekse eg 2  

 

Geachte dames en heren, 

 

8 november jongslede heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

“tee erge  het o t erp este i gspla  Zo ekreekse eg 2  eke d ge aakt.  

Het bedrijf wordt al gedurende jaren gedoogd en dreigt nu gelegaliseerd te worden terwijl de 

gemeente Steenbergen weet dat een dergelijk bedrijf niet binnen het bestemmingsplan buitengebied 

past. Het etreft ee  legalisatie a uit ee  ge oo te  re ht. Verplaatsi g is olge s ij hetgee  
passend is en niet het voornemen tot legalisatie.  

De ontsluiting van het composteerbedrijf wordt in het ontwerpbestemmingsplan als voldoende 

benoemd. Dit is zeker niet het geval. De polderwegen die leiden richting de Zonnekreekseweg zijn 

smal. De weg zelf is nauwelijks toegankelijk voor dergelijk zwaar vervoer. De Koeveringsedijk en de 

Stoofdijk worden vanuit de afrit Steenbergen vanuit de A4 veelal als aanvoerroute gebruikt. Het 

betreft hier sinds de overname door de nieuwe eigenaar een enorme toename aan 

vervoersbewegingen. De Stoofdijk en Koeveringsedijk heeft vele huizen met lintbebouwing die in de 

dijk of nabij de dijk gebouwd zijn waaronder dat van mij. De trillingen van het enorm toegenomen 

zwaar vervoer hebben reeds voor extra scheuren in mijn huis gezorgd zo ook onze werkplaats en 

loods met kantoor. De goot waar de afvoerput naar toeloopt zit regelmatig dicht doordat het 

vrachtverkeer vaak de kant in moet als men elkaar passeert en de goot is ook verzakt, bij andere 

bewoners in mijn omgeving is dit ook het geval. Ik stel de gemeente Steenbergen volledig 

verantwoordelijk voor de schade die erder o tstaat aa  ij  huis e  he  door iddel a  foto’s ee  
nulmeting gedaan. Een ontsluiting langs de andere zijde via Kladwijck is een iets beter alternatief 

richting de afrit Halsteren omdat er minder bebouwing is, helaas betreft het ook hier smalle 

polderwegen. Het grootste deel van de Zonnekreekseweg zelf is niet toegankelijk voor zwaar 

vrachtverkeer. Een gedegen onderzoek van de wegbeheerder rondom de verkeersstromen en de 

wegbelasting gedurende lange tijd is noodzakelijk. 

Wanneer de gemeente Steenbergen akkoord wil gaan met het ontwerp bestemmingsplan is een 

ontsluiting via de parallelweg aan de A4 het enige acceptabele alternatief, helaas is deze weg niet af 

tot de op- en afrit Steenbergen. Ook moet de huidige Zonnekreekseweg in dat geval toegankelijk 

worden gemaakt voor het vrachtverkeer. Het bedrijf beter ontsluiten is echter noodzaak wil het op 

de huidige onmogelijke plaats blijven liggen, dit kost de gemeente Steenbergen dan een behoorlijke 

som gemeenschapsgeld.  



Zoals ik eerder al vermelde in mijn schrijven heeft de groencompostering sinds enige tijd een nieuwe 

eigenaar. Niet alleen het aantal vervoersbewegingen is toegenomen maar ook de hoeveelheid groen 

afval. De hoogte van de bergen afval is regelmatig veel hoger dan de nok van de huidige bebouwing 

die erbij ligt.  

Zelf heb ik niet direct last van de geur in de omgeving van mijn huis maar ik constateer afhankelijk 

a  de i dri hti g sta k i  de Kladde , Koe eri gsedijk, Westla dsela ge eg e  uiteraard de 
Zonnekreekseweg. Aangezien de bebouwing van een redelijk aantal huizen in deze stankcirkel ligt, 

zelfs binnen een afstand van 200 meter, lijkt me goedkeuring van dit ontwerp bestemmingsplan een 

slecht idee.  

Ik ben gaarne bereid mijn zienswijze mondeling toe te lichten. 

 

Hoogachtend, 

J A A Kint 

Koeveringsedijk 24, 

4651PK Steenbergen 
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