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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever Mts. Van Rooij 
Hunnissenstraat 8 

Ell 

UniQfilt3 

Locatie 

Datum 

Hunnissenstraat ongenummerd 
gem.Hunsel sectie H nr 208. 

18 juli 2007. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter Combi wasser BWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

m3 /uur/ RAV 
Aantal Omschrijving stall dierplaats * categorie 

0 beren 250 

0 guste-/ dragende zeugen 150 

0 kraamzeugen 200 

0 opfokzeugen 60 

3.456 vleesvarkens 60 

0 biggen 20 

Maximum ventilatiebehoefte m"/uur 

* ventilatle behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelijktijdlgheid 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

1e fase 
2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

1e fase 

2e fase 

2 (14 vakken) 

210.000 

per stuk ca 10900 x 3275 x 2800 

per stuk ca 12.000 

1e fase 

2e fase 
le fase 
2e fase 

chemisch 
waterreiniging 

chemisch 

waterreiniging 

2,20 
1,50 

1,54 

20,80 

48 
0,03 

1,5 

31.000 

230/400 

13.870 

173 

112 

1400 

1,1 

Afmeting centraal kanaal per stal links 12,7 

rechts 12,7 

Aanstroom oppervlak 42 (3m2 per Yak) 

Uitstroom oppervlak max. 22,54 ** 1,61 m2 per yak) 

** nader te bepalen met V stack 

lotaal 
0 
0 
0 

0 
207.360 

0 

207.360 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

mm(LxDxH) 
kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 
uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 

m2 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Mts. Van Rooij 

Hunnissenstraat 8 

Ell 

Hunnissenstraat ongenummerd 
gem.Hunsel sectie H nr 208. 

18 juli 2007. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter Combi wasser BWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

m3 /uur/ RAV 
Aantal Omschrijving stal2 . dierplaats * categorie 
0 beren 250 

0 guste-/ dragende zeugen 150 

0 kraamzeugen 200 

0 opfokzeugen 60 
3.312 vleesvarkens 60 

0 biggen 20 

Maximum ventilatiebehoefte m'/uur 

* ventilatle behoeft bij centrale afzuiging op basis van gelijKtijdlgheld 

Aantalluchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

le fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

le fase 

2e fase 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 

Uitstroom oppervlak 

2 (14 vakken) 

210.000 

per stuk ca 10900 x 3275 x 2800 

per stuk ca 12.000 

le fase 
2e fase 

le fase 
2e fase 

chemisch 

waterreiniging 

chemisch 

waterreiniging 

links 

rechts 

max. 

** 

2,20 
1,50 
1,54 

1,1 

20,80 

48 
0,03 

1,5 

31.000 

230/400 

13.290 

166 

112 
1400 

12,1 
12,1 

42 (3m2 per vak) 

22,54 ** 1,61 m2 per vak) 
nader te bepalen met V stack 

Totaal 
0 
0 
0 
0 

198.720 

0 

198.720 

stuks 

m3/uur 

mm(lxDxH) 

mm(lxDxH) 
kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 
uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 



Dimensioneringsplan Lamellentilter Uniqtill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Mts. Van Rooij 

Hunnissenstraat 8 

Ell 

Hunnissenstraat ongenummerd 
gem.Hunsel sectie H nr 208. 

18 juli 2007. 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter Combi wasser BWL 2006.14 85% ammoniakreductie. 

m3 /uur/ RAV 
Aantal Omschrijving stal3 dierplaats * categorie 

0 beren 250 

0 guste-/ dragende zeugen 150 

0 kraamzeugen 200 

0 opfokzeugen 60 

3.456 vleesvarkens 60 

0 biggen 20 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 

* ventilatie behoeft bij centrale afzulging op basis van gelijkt(jdigheid 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

le fase 

2e fase 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

le fase 

2e fase 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 

Uitstroom oppervlak 

2 (14 vakken) 

210.000 

per stuk ca 10900 x 3275 x 2800 

per stuk ca 12.000 

le fase 

2e fase 

1e fase 

2e fase 

chemisch 

waterreiniging 

chemisch 

waterreiniging 

links 

rechts 

max. 

** 

2,20 

1,50 

1,54 

1,1 

20,80 

48 

0,03 

1,5 

31.000 

230/400 

13.870 

173 

112 

1400 

12,7 

12,7 

42 (3m2 per yak) 

22,54 ** 1,61 m2 per Yak) 

nader te bepalen met V stack 

Totaal 
o 
o 
o 
o 

207.360 

o 

207.360 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 

m2 



Bijlage 10 Beschrijving emissiearme stalsystemen 

Bijlagen milleoeffectrapportage 

Hunnissenslraat ongenummerd Ie Ell 



Systeemnummer: 
Rav-nummer: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

Stalbeschrijving van: 

BWl2006.14 
01.1.15.1.1; D 1.1.15.1.2; 0 1.2.17.1; 0 1.3.12.1; 02.4.1; 03.2.15.1.1 
en 03.2.15.1.2 
Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie 
met chemische wasser (Iamellenfilter) en waterwasser 
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
Oktober 2006 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 
De ammoniakemissle (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit 
meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit twee achter elkaar 
geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser die 
bestaat uit een lamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloeistof 
over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser. Dit is een kolom vulmateriaal 
waarover continu water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en achter het 
filterelement bevinden . De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het 
waswater in de chemische wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit 
proces begint wanneer het waswater een pH van 4,0 heeft bereikt). Na spuien van het waswater uit de 
chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervolgens 
wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofn iveau in de 
opvangbak. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de 
wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de 
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in 
beide wassers. 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Gecombineerd luchtwassysteem 

a) het wassysteem is opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type 
dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser van het type lamellenfilter met een 
dikte van 0,50 m. Dit filter is opgebouwd uit carbonaat vezels die in speciale banen zijn 
aangebracht tussen kunststofplaten. Het tweede element is een waterwasser met een dikte 
van 0,24 m. Het is een filterpakket dat is opgebouwd uit kunststof filtermateriaal 
(contactoppervlak is 240 m3 per m2). Voordat de gezuiverde lucht het wassysteem verlaat 
wordt het in een druppelvanger van waterdruppels ontdaan. 

b) per m2 aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser wordt 
maximaal 5.000 m3 lucht aangevoerd. Voor de chemische wasser gaat het hierbij niet om het 
specifieke oppervlak van de lamellen , maar om het aanstroomoppervlak van het element 
waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaal 
75 m3 lucht per uur per m2 oppervlak van het lamel. 

c) het gecombineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van sen of meerdere afdelingen 
behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden 
aangegeven. 

2) Ventilatielucht 
a) van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient aile ventilatielucht via 

het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten. 
b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal 

tenminste 1 cm2 per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de 
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen voor maximale ventilatie in 
acht worden genomen . 

3) Registratie instrumenten 
Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moet zowel ten behoeve van de chemische 
wasser als de waterwasser een urenteller worden aangebracht. De urenteller is nodig voor het 
registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. De hoeveelheid spuiwater van de chemische 
wasser moet met een geijkte waterpulsmeter worden geregistreerd. Deze waarden moeten 
continue worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen. 



4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen. 

5) Afvoer spuiwater 
Het spuiwater van de chemische wasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag. 

Eisen aan het gebruik: 
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het 

waswater van de chemische wasser (de eerste filterwand) te worden genomen. De 
analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen 
liggen dient de gebruiker, in overleg met de leverancier, actie te ondernemen. Monstername, 
vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een 
STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden uitgevoerd. 

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om 
deze reden dient het filterpakket van de chemische wasser en de waterwasser minimaal elk jaar 
te worden gereinigd. De druppelvanger moet am de drie maanden worden gereinigd. 

3) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, 
analyseresultaten van het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse 
controle werkzaamheden (zie bijlage 2). 

4) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In 
het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Voorts zijn in dit contract taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft 
informatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun 
bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem. 

5) In de peri ode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is ge"installeerd moet een 
rendementsmeting van het gecombineerd luchtwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet 
zowel betrekking hebben op het ammoniakvervvijderingsrendement als het 
geurverwijderingsrendement. Om deze rendementen op langere termijn aan te tonen moet deze 
rendementsmeting worden herhaald in de zomerperiode van het derde jaar waarin de installatie in 
gebruik is. Vervolgens moet deze meting elke 2 jaar worden herhaald. In bijlage 3 is een 
omschrijving opgenomen van de wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd. 

Werkingsresultaat: 
1) Dit gecombineerd luchtwassysteem met een chemische wasser (Iamellenfilter) en een 

waterwasser heeft een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85 %. 
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 70 % verminderd. 
3) Voor de verwijdering van fijn stof door dit gecombineerd luchtwassysteem is op basis van het 

meetrapport geen waarde vast te stellen . 

Nadere bijzonderheden: 
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het gecombineerd luchtwassysteem 

en het monsternameprotocol te worden overlegd. Uit het dimensioneringsplan moet onder meer 
de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijken. 

2) Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de 
installatie te worden bewaard. 

3) De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem moet duidelijk worden 
aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving 
plaats te vinden. De luchtwasserproducent Ileverancier dient de veehouder hier expliciet op te 
wijzen. 

4) Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal2, 1 
mol per liter bedragen. 

5) De pH van het waswater in de chemische wasstap mag voordat het wordt ververst maximaal 4,0 
zijn en na verversing maximaal 1,5. 

6) V~~r de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad 
Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15). 

7) De aanvrager noemt dit gecombineerd luchtwassysteem: "Lamellenfllter Plus". 
8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgelegde 

meetrapporten (rapport 1: Zwoll , M., 2004. Bericht Ober die DurchfOhrung von 
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_10. Fachhochschule MOnster; rapport 2: Lorenz, 
Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht Ober die DurchfOhrung von Emissionsmessungen, projekt
Nr: 220605-534. LUFA Nord-West). 



De herleide ammoniakemissie bedraagt: 
a) Gespeende biggen 

0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m2 per dier; 
0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hOkoppervlak van groter dan 0,35 m2 per dier. 

b) Kraamzeugen 
1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 

c) Guste en dragende zeugen 
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuale huisvesting; 
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d) Dekberen 
0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m2 per dier; 
0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,8 m2 per dler. 

9) De bovengenoemde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomenin de bijlagen behorende bij het 
gecombineerd luchtwassystemen met chemische wasser en waterwasser. Deze zijn te vinden op 
www.infomil.nl. 

Tekeningen: 
Een schematisch overztcht van het gecombineerd luchtwassysteem en de integratie van dit 
luchtwassysteem is bijgevoegd. 

In forma tie bij: 
- Infomil (www.infomil.nl) 
- Unigfill Air BV(www.uniqfill.nl) 



NAAM: NUMMER: 
Gecombineerd luchtwassysteem 85% BWL 2006.14 
emissiereductie met chemische wasser Systeembeschrijving 
(Iamellenfilter) en waterwasser, voor oktober 2006 
kraamzeugen, gespeende biggen, 
guste en dragende zeugen, dekberen 
en vleesvarkens (inclusief opfokberen 
en 



Systeemnummer: 
Rav-nummer: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

Stalbeschrijving van: 

BWL 2006.15 
D 1.1.15.2.1; D 1.1.15.2.2; D 1.2.17.2; D 1.3.12.2; D 2.4.2; D 3.2.15.2.1 
en D 3.2.15.2.2 
Gecombineerd luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie 
met waterwasser, chemische wasser en biofilter 
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
oktober 2006 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 
De ammoniakemissie (indusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een instaliatie die is opgebouwd uit 
meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de instaliatie uit drie filterwanden van het 
type dwarsstroom. De eerste twee filterwanden zijn van gelijke omvang en betreffen achtereenvolgens 
een waterwasser en een chemische wasser. De derde filterwand is een biofilter. 
De waterwasser is een kolom waarover continu water wordt gesproeid. Verder bevinden zich vlak voor 
deze wand sproeiers die zorgen voor de bevochtiging van de lucht en de voorzijde van het filterpakket 
(zeer frequent sproeien gedurende korte tijd (om de 5 minuten 1 minuut sproeien, instelling is mede 
afhankelijk van de stofvracht)). De chemische wasser is een kolom met vulmateriaal, waarover continu 
aangezuurde wasvloeistof stroomt. Het biofilter is opgebouwd uit een kolom met wortelhout waarover 
zeer frequent gedurende een korte tijd water wordt gesproeid (om het pakket vochtig te houden, 
instelling is mede afhankelijk van de weerscondities). 
Spuiwater komt vooral vrij uit de waterwasser en de chemische wasser. Het spuien van waswater 
vindt op vaste, van te voren ingestelde, tijdstippen plaats. Dit is een keer in de drie maanden en va It 
samen met de periodieke reiniging van het luchtwassysteem. Bij het spuien wordt de volledige inhoud 
van de wateropvangbakken onder de waswanden vervangen door vers water. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de 
wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de 
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat en afgevoerd met het spuiwater. Door micro-organismen 
in waterwasser en biofilter wordt ammoniak omgezet in nitrieUnitraat en afgevoerd met het spuiwater. 
De verwijdering van stof uit de ventilatielucht vindt met name plaats in de twee natte wassers (de 
waterwasser en de chemische wasser). Verwijdering van geurstoffen gebeurt vooral in het biofilter. 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Gecombineerd luchtwassysteem 

a) het wassysteem is opgebouwd uit drie achter elkaar geplaatste filterwanden (type 
dwarsstroom) van gelijke lengte (Iengte is afhankelijk van de capaciteit). De eerste twee 
filterwanden zijn opgebouwd uit kunststof filtermateriaal (FKP 158) en zijn beide 2,0 meter 
hoog en 0,15 meter dik. De eerste filterwand is een waterwasser, tevens bevinden zich op 
0,25 meter voor deze wand sproeiers voor bevochtiging van de lucht. De tweede filterwand is 
een chemische wasser. De laatste filterwand is een frame gevuld met wortelhout van 
loofbomen (biofilter). Deze wand is 2,5 meter hoog en 0,60 meter dik. 

b) per m2 aanstroomoppervlak van zowel de waterwasser als de chemische wasser wordt 
maximaal 3.160 m3 lucht aangevoerd. Voor het biofilter geldt een maximale belasting van 
2.530 m3 1ucht per m2 aanstroomoppervlak. 

c) uitvoering wateropvangbakken onder de waterwasser en de chemische wasser volgens de 
volgende maatstaven : 
- hoogte wateropvangbak is minimaal100 cm; 
- opvangbak onder waterwasser is minimaal 120 cm breed en opvangbak onder chemische 

wasser is minimaal50 cm breed (netto breedte); 
- de lengte van de wateropvangbak (netto lengte) is gelijk aan de lengte van de filterwand 

plus tenminste 100 cm. 
d) het gecombineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen 

behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden 
aangegeven. Tevens moet de uitvoering van de verschillende onderdelen van de 
luchtwasinstaliatie, met bijbehorende maatvoering, op de tekening worden opgenomen. 

2) Ventilatielucht 
a) van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient aile ventilatielucht via 

het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten. 



b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal 
tenminste 1 cm 2 per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de 
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen v~~r maximale ventilatie in 
acht worden genomen. 

3) Registratie instrumenten 
Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moeten zowel ten behoeve van de 
waterwasser als de chemische wasser een urenteller en een geijkte waterpulsmeter worden 
aangebracht. De urenteller is nodig voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. 
Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater van de wasser geregistreerd. Deze waarden 
moeten continue worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen. 

4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen. 

5) Afvoer spuiwater 
Het spuiwater van de waterwasser moet worden afgevoerd naar een aparte afgesloten 
opslagruimte (geen mestopslagruimte). 
Het spuiwater van de chemische wasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag. 
Uit het biofilter kan percolaat-water vrijkomen. Dit percolaat dient te worden afgevoerd naar een 
aparte opslag. 

Eisen aan het gebruik: 
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het 

waswater van de chemische wasser (de tweede filterwand) te worden genomen. De 
analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen 
liggen dient de gebruiker, in overleg met de leverancier, actie te ondernemen. Monstername, 
vervoer en analyse van het was water en de rapportage daarvan dienen door een 
STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden uitgevoerd. 

2) Door vervuiling van het tilterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden . Om 
deze reden dient het filterpakket van de waterwasser en de chemische wasser (de eerste twee 
filterwanden) minimaal elke drie maanden met water te worden gereinigd. Deze reiniging va It 
samen met de vervanging van het waswater in de waterwasser en de chemische wasser. 

3) Het waterniveau in de wateropvangbak onder zowel de waterwasser als de chemische wasser 
bedraagt minimaal80 cm. Aileen op de momenten dat wordt gespuid is een lager niveau 
toegestaan. 

4) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, 
analyseresultaten van het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse 
controle werkzaamheden (zie bijlage 2). 

5) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In 
het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Voorts zijn in dit contract taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft 
informatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun 
bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem. 

6) In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is ge'installeerd moet een 
rendementsmeting van het gecombineerd luchtwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet 
zowel betrekking hebben op het ammoniakverwijderingsrendement als het 
geurverwijderingsrendement. Om deze rendementen op langere termijn aan te tonen moet deze 
rendementsmeting worden herhaald in de zomerperiode van het derde jaar waarin de installatie in 
gebruik is. Vervolgens moet deze meting elke 2 jaar worden herhaald. In bijlage 3 is een 
omschrijving opgenomen van de wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd. 

Werkingsresultaat: 
1) Dit gecombineerd luchtwassysteem met een waterwasser, chemische wasser en biofilter heeft 

een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70 %. 
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 80 % verminderd. 
3) V~~r de verwijdering van fijn stot door dit gecombineerd luchtwassysteem is op basis van het 

meetrapport geen waarde vast te stellen. 



Nadere bijzonderheden: 
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het gecombineerd luchtwassysteem 

en het monsternameprotocol te worden overlegd. Uit het dimensioneringsplan moet onder meer 
de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijken. 

2) Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de 
installatie te worden bewaard. 

3) De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem moet duidelijk worden 
aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving 
plaats te vinden. De luchtwasserproducent Ileverancier dient de veehouder hier expliciet op te 
wijzen. 

4) Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal 2,1 
mol per liter bedragen. 

5) De pH van het waswater in de chemische wasser mag maximaal 4,5 zijn. 
6) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad 

Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15). 
7) De aanvrager noemt dit gecombineerd luchtwassysteem: "3-stufiger MagixX Abluftwascher". 
8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgelegde 

meetrapporten (rapport 1: Buscher, W., Wallenfang, 0., Schier, F., 2003, Messungen von Staub, 
Geruch und Ammoniak an einer dreistufigen, MagixX- Abluftreinigungsanlage der Firma Big 
Dutchman, 23-10-2003, Universtitat Bonn -Institut fOr Landtechnik; rapport 2: Buscher, W., 
Wallenfang, 0., Schier, F., 2004, Bericht uber die DurchfOhrung von Emissionsmessungen, 16-11-
2004, Universtitat Bonn - Institut fOr Landtechnik). 
De herleide ammoniakemissie bedraagt: 
a) Gespeende biggen 

0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m2 per dier; 
0,23 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,35 m2 per dier. 

b) Kraamzeugen 
2,49 kg NH3 per dierplaats per jaar 

c) Guste en dragende zeugen 
1,26 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
1 ,26kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d) Dekberen 
1,65 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
0,75 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m2 per dier; 
1,05 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,8 m2 per dier. 

9) De bovengenoemde bijlagen 1, 2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij het 
gecombineerd luchtwassystemen met waterwasser, chemische wasser en biofilter. Deze zijn te 
vinden op www.infomil.nl. 

Tekeningen: 
Een schematisch overzicht van het gecombineerd luchtwassysteem en de integratie van dit 
luchtwassysteem is bijgevoegd. 

Informatie bij: 
-Infomil (www.infomil.nl) 
- Big Dutchman (www.bigdutchman.de) 
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Systeem-nummer: 
Gebaseerd op: 
Rav-nummer: 
Naam van het systeem: 

Diercategorie: 
Stalbeschrijving van: 

BWL2004.05 
Groen Labelnummer BB 99.02.070 
D 3.2.7.2.1 
Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met roosters anders dan metalen 
driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per 
dierplaats 
Vleesvarkens 
15 april 2004 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 
De ammoniakuitstoot wordt beperkt door verkleining van het mestoppervlak per dierplaats. Aan de achterkant wordt de mest 
opgevangen in een breed mestkanaal, voorzien van een roostervloer en schuine putwand(en). 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Mestkanaal 

a. de breedte van het mestkanaal dient minimaal1, 1 0 meter te zijn; 
b. het emitterend mestoppervlak mag maximaal 0,18 m2 per dierplaats bedragen; 
c. het emitlerend oppervlak van het mestkanaal moet worden beveiligd door een overloop; 
d. het roosteroppervlak boven het mestkanaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het roosteroppervlak boven het 

waterkanaal ; 
e. het mestkanaal mag niet in verbinding staan met het waterkanaal of andere kanalen (bijvoorbeeld met het kanaal 

onder de dichte bolle vloer of onder de schuine wand; 
f. de schuine wand dient gemaakt te zijn van niet mest aanhechtend materiaal (bijvoorbeeld 

polyethyleen/polypropyleen, roestvast staal) of vlak beton. Indien de schuine wand is gemaakt van (prefab)beton 
elementen, dient de mestzijde vlak geschuurd te zijn. De vlakheid dient binnen de grens van +/- 2 mm per 
strekkende meter wand te liggen. Een topafwerking met een impregneermiddel of coating is niet noodzakelijk. 

g. de wand tegen de bolle vloer dient uitgevoerd te worden onder een helling die ligt in de range van 450 tot en met 900 

ten opzichte van de putvloer; 
h. de schuine wand tegen de achtermuur is niet vereist, indien wei toegepast dient de wand een helling van minimaal 

600 ten opzichte van de putvloer te hebben; 
i. de montage van een schuine wand dient vloeistofdicht te gebeuren; 
j. ook is het mogelijk om een goot toe te passen. 

2) Hokuitvoering en roostervloer 
a. er zijn twee soorten hokuitvoeringen moge/ijk: 

- het hok wordt uitgevoerd met gedeeltelijk rooster, waarbij het hok vooraan bestaat uit een dichte vloer. Achterin 
het hok bevindt zich het mestkanaal. Het mestkanaal moet worden voorzien van schuine putwand(en) en een 
rooster; 

- het hok wordt uitgevoerd met in het midden een bolle vloer. Aan de voorkant bevindt zich een kanaal voorzien 
van een rooster. Het is toegestaan om dit kanaal als een zogenaamd waterkanaal uit te voeren. Aan de 
achterkant wordt de mest opgevangen in een mestkanaal, voorzien van een rooster. 

b. indien het voorste kanaal als een zogenaamd waterkanaal wordt uitgevoerd, dan geldt voor het voorste kanaal: 
- het voortse kanaal mag zowel met als zonder goten of schuine putwand(en) worden uitgevoerd; 
- het roosteroppervlak boven het waterkanaal mag nooit groter zijn dan het roosteroppervlak boven het 

mestkanaal; 
- de breedte van het wateroppervlak mag niet meer bedragen dan 0,60 meter. 

Om dit te realiseren kan het waterkanaal worden uitgevoerd met een schuine wand tegen de bolle vloer. Deze 
dien! uitgevoerd !e worden onder een helling die lig! in de range van 450 tot en met 900 ten opzichte van de 
putvloer. Ook is het mogelijk om twee schuine wanden in het waterkanaal te gebruiken of een goat. 

- het waterkanaal mag niet in open verbinding staan met meslkanalen; 
- na elke mestronde dient het waterkanaal afgelaten te worden waarna het gereinigd moet worden; 
- na reiniging en voor aanvang van een nieuwe ronde moet het waterniveau in het waterkanaal minimaal 0,10 

meter zijn. 
c. Voor beide type hokuitvoeringen geld!: 

- het hok mag worden uitgerust met een brij- of droogvoerbak of met een (dwars)trog; 
- de hokafscheiding kan open of dicht worden uitgevoerd; 
- per dierplaats dient een dicht vloeroppervlak van minimaal 0,3 m2 aanwezig te zijn. 

3) Mestafvoer: 
a. voor de afvoer van de mest uit het mestkanaal moet een rioleringssysleem worden aangebracht, zodat de mest 

frequent en restloos uit de mestkanalen kan worden afgevoerd; 



b. de doorsnede van de afvoeropening dient minimaal160 mm te zijn, de afvoerbuisdiameter minimaal200 mm; 
c. verder dient de afvoer van de mest zodanig te zijn gewaarborgd dat het emitterend mestoppervlak nooit groter 

wordt dan 0,18 m2 per dierplaats. Dit moet worden gerealiseerd middels een overloop met een minimale doorlaat 
van 75 mm waarvan de intstroomopening zichtbaar in het mestkanaal is aangebracht. Voorts moet de overloop 
zijn voorzien van een stankafsluiter. De overloop mag niet worden aangesloten op de hoofdleiding van het 
rioleringssysteem; 

d. in het afvoersysteem van het waterkanaal moet een (centrale) afsluiter worden aangebracht die vloeistofdicht en 
mestbestendig is. Bij gesloten afsluiter moet het water in het waterkanaal worden vastgehouden. De afsluiter 
mag niet door de opwaartse druk van mest worden geopend; 

e. het rioleringssysteem heeft per mestkanaal een centrale afsluiter. Deze afsluiter moet vloeistofdicht afsluiten en 
mestbestendig zijn. Voorts mag een gesloten afsluiter niet door de opwaartse druk van mest worden geopend; 

f. de buizen en hulpstukken van het rioleringssysteem dienen vervaardigd te zijn van PVC, PE of PP en te voldoen 
aan sterkteklasse SN 4. De rubberen ringen voor het koppelen van de buizen en hulpstukken dienen van het 
type SBR te zijn . Aile verbindingen voor het koppelen van buizen en hulpstukken dienen met manchetten te 
gebeuren. Controle op vloeistof-dichtheid dient te gebeuren voor het betonstorten d.m.v. het vullen van de 
afdelingsleiding met water. 

Eisen aan het gebruik: 
Na elke ronde dienen de kanalen afgelaten te worden, waarna het hok gereinigd moet worden. Na reiniging dient het 
waterniveau in het waterkanaal minimaal 0,10 meter te bedragen. Verder dienen de schuine wand(en) in het mestkanaal na 
elke ronde schoongespoten te worden . 

Nadere bijzonderheden: 
De beslissing over de emissiefactor is gebaseerd op afteiding van het huisvestingsysteem met Groen Labelnummer BB 
99.02.070. De ammoniakemissie bedraagt 1,2 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

Tekeningen: 
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal met tekeningen van mogelijke uitvoeringsvormen van de 
mestafvoer. 

Informatie bij: 
-Infomil (www.infomil.nl) 
-Inter Continental B.V. te Helmond, tel. 0492-545505, emailadresic@intercontinental.nl ("IC-V systeem met roosters 
anders dan metalen driekantroosters") 
-Praktijkonderzoek van Animal Sciences Group van Wageningen UR, tel. 0320-293211 
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Bijlage 11 Overzicht resultaten 

Bijlagen milieueffectrapportage 

Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Beoordelingsaspect Voorkeursaltematief Altematief1 Altematief 2 Altematief3 

BWL 2006.14 BWL 2006.15 BWL2006.14 BWL 2006.14 in 

emissiepun! 15 meter combinatie met 

bouwkundlg emissiearm 

stalsysteem • 

Ammoniak [kg NHlI'jaar] 5418,72 10735,2 5418,72 1840,32 

Geuremissie [OUEI's] 70545,6 47030,4 70545,6 54902,88 

Lucntkwaliteil 

Totaa l 2008 [jJg/m~ 24,50 26,26 24,39 

Bronbijdrage 0,164 1,825 0,060 

[jJgfm~ 

Grenswaarde [-) 19 24 19 

Ammonlakdepositie 

Sarsven en De 1,38 4,82 1,46 0,47 

Banen 

De Moost 18,07 56,21 14,07 6,14 

Heykersbroek 4,81 18,46 3,99 1,63 

Weerenbroek 3,23 12,69 2,97 1,10 

Geurbelasting (OUE/m4 

Uilbreidlng Ell 0,99 2,01 1.18 0,77 

Uitbreiding Ell 1,39 3,12 2,01 1,09 

Uitbreiding Ell 1,60 3,12 2,14 1,29 

Uilbreiding Ell 1,85 3,85 2,59 1,44 

Hunnissenstraat Sa 12,63 33,22 5,29 9,83 

Hunnissenstraal 5 13,78 37,04 5,30 10.73 

Hunnissenstraat 3 2,26 4,91 3,20 1,76 

Hunnissenstraat 4 2,82 5,04 3,19 2,20 

Hunnissenstraat 2a 2,19 4,54 2,91 1,71 

Koelstraat 2 2,48 3,01 2,57 1,93 

Koelstraal 3 3,64 4,21 3,30 2,83 

Koelstraat 3a 4,03 4,50 3,45 3,14 

Koelstraal 4 1,00 3,19 1,28 0,78 

Koelstraa.t 4a 2,20 4,68 2,10 1,71 

Hunnissenstraat 7 5,29 11,06 4,48 4,12 

Energieverbruik [kWh] 333.500 < 333.500 > 333.500 33.3.500 

Geluid LAr.L T 47 > 47 47 

maatgevende woning 

[d8(A)] 

WateNerbrulk [mS
) 4200 950 4200 < 4200 

Spuiwater [m'] 850 665 850 < 850 

• Berekeningen berusten op aannames 
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--------- ___ ._. ____ .. __ E_~c__'o/nsu1tancy bv 

1. IN LEIDING 

Econsultancy bv heeft van Drieweg Advies bv opdracht gekregen v~~r het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek aan de Hunnissenstraat (ong.) te Ell in de gemeente Leudal. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een mogelijke 
bestemmingsplanwijziging. 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doe I vast te stellen of er op de onderzoekslocatie een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is. 

Het vooronderzoek is verricht conform de NVN 5725 Bodem: "Leidraad voor het uitvoeren van voor
onderzoek bij verkennend, orienterend en nader onderzoek" (VROM, 1999). Het bodemonderzoek is 
uitgevoerd conform de NEN 5740 Bodem: "Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onder
zoek naar de milieuhygienische kwaliteit van bodem en grond" (VROM, 1999). 
Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN-normen en/of richtlijnen, 
waaronder de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek". De analyseresul
taten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaar
den bodemsanering, februari 2000). Tevens is rekening gehouden met de bodemgebruikswaarden, 
zoals deze in de provincie Limburg gehanteerd worden. 

Econsultancy bv is gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. In dat 
kader verklaart Econsultancy bv geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

Econsultancy bv werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het 
kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van 
de NEN-EN-ISO 9001 :2000. 

2. VOORONDERZOEK 

2.1 Geraadpleegde bronnen 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Leudal aanwezige 
informatie (contactpersoon de heer J. Ossewaarde), informatie verkregen van de opdrachtgever 
(contactpersoon mevrouw A.W.M. Reijnders) en informatie verkregen uit de op 4 juni 2007 uit
gevoerde terreininspectie. 

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 

-+ het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
-+ eventuele calamiteiten; 
-+ eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
-+ de bodemopbouw en geohydrologie; 
-+ verhardingen, kabels en leidingen. 

Bijlage 7 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakenlng onderzoekslocatie vooronderzoek 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende perce len binnen een 
afstand van 50 meter. De onderzoekslocatie (± 24.000 m2) ligt aan de Hunnissenstraat (ong.), circa 
1,1 km ten zuidoosten van de kern van Ell in de gemeente Leudal (zie bijlage 1). Het perceel, waar de 
onderzoekslocatie dee I van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Leudal, sectie H, nummer 208 
(zie bijlage 2c). 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 58 C, 2004 (schaal 1:25.000), bevindt het 
maaiveld zich op een hoogte van circa 30 m +NAP en zijn de coordinaten van de onderzoekslocatie 
X = 184.380, Y = 358.720. 

2.3 Historisch en huidig gebrulk onderzoekslocatie 

Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 4 "Zuid Nederland 1838-1857", kaartblad 58, 
1990 (schaal 1 :50.000), was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik. 
Tot circa 2000 is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd. 

Op dit moment is de onderzoekslocatie nog steeds in agrarisch gebruik. Op het terrein worden 
aardappelen geteeld. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend 
is de onderzoekslocatie nimmer bebouwd geweest. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen 
aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. Uit bestudering van luchtfoto's blijkt dat de 
verkaveling sinds 1989 niet veranderd is. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets 
weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Leudal bekend, heeft er op de onderzoekslocatie 
niminer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 
Tevens zijn er geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de 
locatie te verwachten. 

De tabellen la en Ib geven een beschrijving van de onderzoekslocatie in verschillende periodes. 

Tabella. Historlsch gebrufk van de onderzoekslocafie (periode 1800-1860) 

Bron Perl ode Kaartblad Schaal OmschrlJving BIJzonderhedenldlrecte 
onderzoekslocatle omgevlng 

Tranchot und v. MOffling kaart 1803·1820 38 1 : 25.000 agrarisch agrarisch gebied 

Grote Historische Provincie 1837·1844 199 1 : 25.000 agrarisch . 
Atlas, Limburg 

Grote Historische Atlas van 1838·1857 58 1 : 50.000 agrarisch -
Nederland, deel 4, Zuid-
Nederland 
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Tabellb. Historisch gebrulk van de onderzoekslocatie (periode 186(J..heden) 

Bron Jaartal Kaartblad Schaal OmschrlJvlng BIJzonderheden/dlrecte 
onderzoekslocatle omgevlng 

topografische kaart 1892 738 1 : 25.000 agrarlsch agrarlsch gebied; ten noord-
en zuidwesten bevindt zlch 
een onverharde weg (hui-
dlge Hunnissenstraat) 

topografische kaart 1917 738 1 : 25.000 agrarisch -
topografische kaart 1934 738 1 : 25.000 agrarisch -

topografische kaart 1953 58 C 1 : 25.000 agrarisch -
topografische kaart 1958 58 C 1 : 25.000 agrarisch -
topografische kaart 1965 5BC 1 : 25.000 agrarisch -
topografische kaart 1979 5BC 1 : 25.000 agrarisch de Hunnissenstraat is ver-

hard 

topografische kaart 1988 58C 1 : 25.000 agrarisch ten zuidwesten bevindt lich 
bebouwing 

lopografische kaart 1996 5aC 1 : 25.000 agrarisch -

topografische kaart 2000 58C 1 : 25.000 agrarisch -
topografische kaart 2004 58 C 1 : 25.000 agrarisch ten noordwesten bevindt 

zich een fruitkwekerij 

2.4 Calamiteiten 

V~~r zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Leudal blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 

2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) 

Op de onderzoekslocatie zelf en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn, voor zover 
bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
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2.6 8elendende perce len 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Ell. In bijlage 7 zijn de geraadpleegde 
informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende 
percelen is als voigt 

-+ aan de noordoostzijde bevindt zich agrarisch gebied met aansluitend een verharde weg en 
bebouwing; 

-+ aan de zuidoostzijde bevindt zich een akker; 
-+ aan de zuidwestzijde bevindt zich een weg (Hunnissenstraat) met aansluitend agrarisch 

gebied, varkensstallen en een woonhuis.; 
-+ aan de noordwestzijde bevindt zich eveneens een weg (Hunnissenstraat) met aansluitend 

een fruitkwekerij. 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriele activiteiten in de directe omgeving 
van de onderzoekslocatie plaats. Uit de verzamelde informatie blijkt dat er op de aangrenzende 
percelen geen bodemverontreinigingen zijn te verwachten. 

2.7 Terreininspectie 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van brannen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of 
grondwaterverontreiniging. 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. 
Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke brannen voor een grond- en/of grandwaterverantreini
ging aangetroffen. Tevens zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

2.8 Toekomstige situatie 

De opdrachtgever is voornemens stallen te realiseren op de onderzoekslocatie. 

2.9 Informatie regionale achtergrondwaarden 

Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de 
grand. Regionaal komen verhoogde concentraties van meta/en in het grandwater voor. De provincie 
Limburg heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde con
centraties van metalen in het grondwater (zie onder meer brief 95/36199V van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Limburg van 12 september 1995). 

2.10 8odemopbouw 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 58 West, 1967 (schaal 
1 :50.000), uit een hoge zwarte enkeerdgrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering 
voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, 
behoren geologisch gezien tot de Nuenen Groep. 
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2.11 Geohydrologie 

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Roerdalslenk. De Roerdalslenk wordt aan de 
zuidwestzijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de Peelrandbreuk. Beide 
breuken zijn noordwest-zuidoost gericht. 

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 50 m en wordt gevormd door zandige en 
grindige afzettingen van de Formaties van Veghel en Sterksel. Op deze formaties liggen fijnzandige, 
matig goed doorlatende eolische afzettingen, behorende tot de Nuenen Groep, met een dikte van 
± 15 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door afzettingen van de 
KiezelOOliet Formatie. Het bovenste deel van deze complexe eenheid bestaat uit klei met 
bruinkoolinschakelingen. 

De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt ± 27,5 m +NAP, waardoor het 
grondwater zich op ± 2,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket, dat 
freatisch grondwater bevat, stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning 
TNO, kaartblad 57 Oost, 58 West en Oost, 1974 (schaal 1 :50.000), in oostelijke tot noordoostelijke 
richting. Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie, die van invloed zouden 
kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie 
ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. 

3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de streefwaarde of boven het in het betreffende 
gebied geldende achtergrondgehalte. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor 
"antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. Verspreid 
over de hele locatie is altijd sprake geweest van een gelijksoortig en extensief gebruik (eenduidig 
geringe antropogene beInvloeding) en weinig tot geen bebouwing. Het oppervlak is grater dan 1,0 ha. 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor
den volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de on
derzoekshypothese, dat de bod em niet verontreinigd is. 

4. VELDWERK 

4.1 Aigemeen 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen , 
welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voort
vloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. 8ijlage 2a bevat de locatie
schets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de 
boorprofielen opgenomen. 
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4.2 Grondonderzoek 

4.2.1 Ultvoering veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 4 en 5 juli 2007. In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 
26 boring en tot 0,5 m -mv geplaatst. Hiervan zijn 4 boringen tot 2,0 m -mv en zijn 3 boringen tot 
maximaal 2,95 m -mv doorgezet. Deze diepe boringen zijn afgewerkt als peilbuis, teneinde de 
milieuhygienische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal is 
een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over 
trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afvvijken
de textuur separaat bemonsterd zijn. 

4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit matig 5iltig , matig fijn zand. Bovendien is de bovengrond 
plaatselijk zwak tot matig humeus. De ondergrond bestaat uit zwak tot uiterst siltig, zeer fijn tot matig 
fijn zand. Bovendien is de ondergrond plaatselijk tot 1,0 m -mv zwak tot matig humeus. In het 
opgeboorde materjaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de 
bodem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de 
doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem -
Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. 

4.3 Grondwateronderzoek 

4.3.1 Uitvoering veldwerk 

Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn 3 peilbuizen geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis 
van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 4 juli 2007 is ingeschat. Het 
onderste gedeelte van de peilbuizen (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van 
het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei 
aangebracht, zodat er geen verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De 
peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het 
grondwater bemonsterd. 
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4.3.2 Bemonsterlng 

Het grondwater is op 11 juli 2007 bemonsterd. Tabel II geeft een overzicht van de verdeling van de 
peilbuizen over de onderzoekslocatie en de grondwaterstanden die op 11 juli 2007 zijn waargeno
men. Tijdens de grondwaterbemonstering zijn er zintuiglijk geEm verontreinigingen aangetroffen. De 
verlaagde pH en het geleidingsvermogen vertonen geen afwijkingen ten opzichte van regionaal 
bekende waarden. 

Tabeili. Overzicht situering van de pellbu/zen en de In het veld bepaalde waarden van 2 parameters 

Pellbuls- Situertng pellbuls Filtenitelllng Grondwatenltand pH EGV 
nummer (m-mv) 11 Jull2007 (-) (liS/em) 

(m-mv) 

PB1 stroomafwaarts ten 1,85-2,85 1,69 6,2 960 
opzicht van het noor-
delijke gedeelte van de 
onderzoekslocatie 

PB13 in het midden van de 1,95-2,95 1,60 5,5 1080 
onderzoekslocatie 

PB22 stroomafwaarts ten 1,8-2,8 1,71 5,3 1590 
opzicht van het ooste-
lijke gedeelte van de 
onderzoekslocatie 

5. ANALYSERESULTATEN 

5.1 Uitvoering analyses 

Aile te analyseren grand- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan ALcontrol Laboratories. Dit 
laboratorium is erkend door de Raad voor Accreditatie. In het laboratorium zijn in totaal 4 
grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bovengrond en 2 grond
mengmonsters van de ondergrond). De 4 grondmengmonsters en de 3 grondwatermonsters zijn ge
analyseerd op de volgende pakketten: 

- grond: droge stof, metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink), 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), extraheerbare organohalogeen
verbindingen (EOX) en minerale olie; 

- grondwater: metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink), vluchtige 
aromaten (BTEX), naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale 
olie. 

Tevens is van een grondmengmonster van de bovengrond en een grondmengmonster van de 
ondergrond het organische stot- en lutumgehalte bepaald. In afwijking op de NEN 5740 is atgezien 
van het bepalen van het organische stof- en lutumgehalte van ieder grondmengmonster. Oit 
aangezien uit het veldwerk bleek, dat er geen noemenswaardige verschillen in de samenstelling van 
de bodem bestaan. Tabelill geeft een overzicht van de samenstelling van de grandmengmonsters en 
de analysepakketten. 
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Tabe/III. Overzicht van de samenstelllng van de grondmengmonsters en de ana/ysepaklcetten 

Grondmeng- Grondmonsters Analysepakket BIJzonderheden 
monster (In em -mY) 

MM1 1(0-50) 14(0-50) 4(0-20) 12(0-50) NEN-pakkel + lutum en organische slol bovengrond noordelijk lerreindeel 
7(0-50) (zlnluigliJk schoon) 

MM2 26(0-40) 16(0-50) 24(0-40) 19(0-50) NEN-pakkel bovengrond zuidelijk terreindeel 
(zinluiglijk schoon) 

MM3 13(150-200) 13(50-100) 1(100-150) NEN-pakket ondergrond noordelijk terreindeel 
14(150-200) 5(100-150) (zinluiglijk schoon) 

MM4 22(100-150) 25(50-100) 25(150-200) NEN-pakket + lutum en organische slol ondergrond zuidelijk lerreindeel 
20(50-100) 20(150-200) (zinluiglijk schoon) 

5.2 Interpretatie analyseresultaten 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering, februari 2000)_ Het toetsingskader voor de beoordeling van de 
gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat drie te 
onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: 

- streefwaarde: 

- tussenwaarde: 

- interventiewaarde: 

deze waarde geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarbij als nadelig te waar
deren effecten voor de functionele eigenschappen van de bodem verwaar
loosbaar worden geacht; 

deze waarde is de helft van de som van de streefwaarde en de interventie
waarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel 
nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ern
stige bodemverantreiniging bestaat; 

deze waarde geeft het niveau voar verantreinigingen in grand en grondwater 
aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt 
van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of 
dier. Bij gehaJten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake 
van een sterke verantreiniging_ Bij overschrijding van de Interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreini
ging en de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussen
waarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, 
is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
streef- en interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden gevolgd om de street
en interventiewaarden naar grondsoort te differentj~ren . In dit onderzoek is voor de grond uitgegaan 
van 2 reeksen streef- en interventiewaarden_ De streef- en interventiewaarden voor de grand zijn 
berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en 
lutumgehalte. Bijlage 6 geeft een overzicht van de gehanteerde analysetechnieken en bijbeharende 
detectielimieten. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie ge
bruikt: 

- niet verontreinigd: 
- licht verontreinigd: 
- matig verontreinigd: 
- sterk verontreinigd: 

gehalte/concentratie.:5. streefwaarde en/of detectielimiet; 
gehalte/concentratie > streefwaarde en .::: tussenwaarde; 
gehalte/concentratie > tussenwaarde .::: interventiewaarde; 
gehalte/concentratie > interventiewaarde. 
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Bij de beoordeling van de bodemkwaliteit in relatie tot nieuwe bestemmingen hanteert de provincie 
Limburg het uitgangspunt, dat de nieuwe situatie geen risico's en zo weinig mogelijk gebruiksbeper
kingen mag kennen. In het verleden werd daartoe als bodemkwaliteitseis de streefwaarde gehan
teerd. Bij de beoordeling van de bodemonderzoeksresultaten door de jaren heen werd duidelijk dat 
regelmatig marginale overschrijdingen van de streefwaarde voorkomen, veelal zander dat daarvoor 
aanwijsbare bronnen aanwezig waren. Momenteel hanteert de provincie Limburg als uitgangspunt de 
bodemgebruikswaarden, zoals deze zijn vastgesteld in het kader van het beleidsdocumemt "Van 
trechter naar zeef' (VROM, 2000). In bijlage 8 is de toetsingstabel opgenomen voor de bodemge
bruikswaarden. 

5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grand die de geldende toetsingskaders 
overschrijden. 

Tabe//V. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

Grondmeng- TraJect Gehalt&> Gehalte> Oehalte> Gehalte> 
monster (em·mv) streefwaarde BGW I-waarde tussenwaarde interventlewBarde 

(llcht verontrelnlgd) (mallg varontralnlgd) (stark verontrelnlgd) 

MM1 1 (0-50) 14(0-50) 4(0-20) - - - . 
12(0-50) 7(0-50) 

MM2 26(0-40) 16(0-50) 24(0-40) minerale olie • - -
19(0-50) 

MM3 13(150-200) 13(50-100) - - -
1(100-150) 14(150-200) 
5(100-150) 

MM4 22(100-150) 25(50-100) - . . 
25(150-200) 20(50-100) 
20(150-200) 

• Voor mmerale olle geld!. dat de bodemgebrUlkswaarde voor bodemgebrulksvorm J (wonen en mlenslef gebrUlkt groen) die 
door de provincie Limburg gehanteerd word!. gelijk is aan de streefwaarde. Ech!er, indien er geen bron van een minerale 
olieverontreiniging aanwezig is, word! door de provlncie Limburg een hogere bodemgebrulkswaarde voor minerale olie gehan
!eerd. Op de onderzoekslocatie is geen bron aanwazig, derhalve Is gekozen voor een hogere bodemgebruikswaarde voor 
minerale olie. 

Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die de geldende toetsingskaders 
oversch rijden. 
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Tabel V. Overschrljdlngen toetslngskader'S grondWater 

Grondwatar- SJtuering ConcantratJe > Concentratle> ConcentratJo > 
monater porrbuJs atreefwaarde tus8enwsarde Interventrowaarda 

(lichl v.rontrelnlgd) (mall" veronlrolnlgd) (l'Ork voronlrolnlgdJ 

PB1 Slroomafwaarts op het cadmium 
noordellJke gedeelte zink 
van de onderzoekslo· 
caUe 

PB13 In hel midden van de cadmium . -
onderzoekslocatJe zlnk 

PB22 slroomopwaarts op het cadmium l1nk -
zuldoostellJke gedeelte chroom 
van de onderzoekslo-
caUe 

De tabeJlen VI tim VIII geven een overzicht van de analyseresultaten van de grondmengmonsters en 
de grondwatermonsters. Bijlage 4 bevat de door het laboratorium aangeleverde resultaten. 

07061460 lEU.DRI.NEN 
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Tabel VI. Analyseresultaten grondmengmonsters (gehalten in mglkg d.s., tenzlj anders vermeld) 

monsters MMl MM2 S T 

droge stot (gew.-%) 78.6 83.6 
gewicht artetacten (g) <1 <1 
organische stot (gloeiverlies) (%vdDS) 3,2 
lutum (bodem) (%vdDS) 2,9 

Metalen 
arseen <5 <5 17 25 33 
cadmium <0.5 <0.5 0.5 4.0 7.5 
chroom <15 <15 56 134 212 
koper <10 <10 19 59 98 
kwik <0.15 <0.15 0.2 3.7 7.1 
load <20 <20 56 203 350 
nikkel <5 <5 13 45 77 
zink 22 26 64 195 327 

Polycycllsche Aromatlsche Koolwaterstoffen (PAl<) 
naftaleen <0.01 <0.01 
antraceen <0.01 <0.01 
fenantreen <0.01 0.011 
fluoranteen 0.019 0.02 
benzo(a)antraceen 0.011 0.012 
chryseen 0.011 0.014 
benzo(a)pyreen <0.01 0.012 
benzo(ghi)peryleen <0.01 0.011 
benzo(k)f1uoranteen <0.01 0.013 
indeno(l,2,3-cd)pyreen 0.011 0.014 
acenaftyleen <0.02 <0.02 
acenafteen <0.02 <0.02 
f1uoreen <0.02 <0.02 
pyreen <0.02 <0.02 
benzo(b)fluoranteen 0.02 0.03 
dibenz(a,h)antraceen <0.02 <0.02 
Pak-totaal (10 van VROM) <0.1 0.11 1.0 21 40 
Pak-totaal (16 van EPA) <0.32 <0.32 

EOX <0.3 <0.3 0.3 

Mlnerale olle 
tractie Cl0 - C12 <5 9 
tractie C12 - C22 ~5 17 
tractle C22 - C30 <5 7 
tractle C30 - C40 <5 14 
totaal olie Cl0 - C40 <20 50 • 16 808 1600 

MM1 : 1(0-50) 14(0-50) 4(0-20) 12(0-50) 7(0-50) 
MM2: 26(0-40) 16(0-50) 24(0-40) 19(0-50) 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering, 
tebruari 2000). De gehalten zijn als voigt geclassificeerd: 

• Het gehalte is grater dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hager is) en kleiner dan of gelijk de tussenwaarde 
•• Het gehalte is grater dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
••• Het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarden voor opgesteld 
niet geanalyseerd 

De street- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: lutum: 2.9%, humus: 3.2% 

D1D61460 LEU.DRI.NEN 
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Tabel VII. Analyseresultaten grondmangmonsterss (gahalten in mg/kg d.s., tenzl) anders vermeld) 

monsters MM3 MM4 S T 

drage stof (gew.-%) 84.2 86.2 
gewicht artefacten (g) <1 <1 
organische stof (gloeiverlles) (%vdDS) <0.5 
lutum (bodem) (%vdDS) 2,5 

Matalan 
arseen <5 <5 16 23 31 
cadmium <0.5 <0.5 0.4 3.5 6.5 
chraom <15 <15 55 132 209 
koper <10 <10 17 53 89 
kwik <0.15 <0.15 0.2 3.6 6.9 
lood <20 <20 53 192 330 
nikkel <5 <5 13 44 75 
zink <20 <20 58 179 300 

Polycycllscha Aromatlscha Koolwaterstoffen (PAK) 
naftaleen <0.01 <0.01 
antraceen 0.04 <0.01 
fenantreen 0.12 <0.01 
fluoranteen 0.04 <0.01 
benzo(a)antraceen 0.013 <0.01 
chryseen <0.01 <0.01 
benzo(a)pyreen <0.01 <0.01 
benzo(ghi)peryleen <0.01 <0.01 
benzo(k)fluoranteen <0.01 <0.01 
indeno(1.2.3-cd)pyreen <0.01 <0.01 
acenaftyleen <0.02 <0.02 
acenafteen <0.02 <0.02 
fluoreen 0.24 <0.02 
pyreen 0.02 <0.02 
benzo(b)fluoranteen <0.02 <0.02 
dibenz(a. h)antraceen <0.02 <0.02 
Pak-totaal (10 van VROM) 0.21 <0.1 1.0 21 40 
Pak-totaal (16 van EPA) 0.47 <0.32 

EOX <0.3 <0.3 0.3 

Mlnerale olle 
fractie C10 - C12 <5 <5 
tractie C 12 - C22 <5 <5 
tractie C22 - C30 <5 <5 
fractie C30 - C40 <5 <5 
totaal olie C10 - C40 <20 <20 10 505 1000 

MM3: 13(150-200) 13(50-100) 1(100-150) 14(150-200) 5(100-150) 
MM4: 22(100-150) 25(50-100) 25(150-200) 20(50-100) 20(150-200) 

De analyseresultaten zUn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: StreefWaarden en Interventiewaarden bodemsanering. 
februari 2000). De gehalten zijn als voigt geciassificeerd: 

• Het gehalte is grater dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk de tussenwaarde 
•• Het gehalte is grater dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
••• Het gehalte is grater dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarden voor opgesteld 
niet geanalyseerd 

De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamensteJling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samensteJling: lutum: 2.5%, humus: 0.5% 

07061460 LEU.DRI.NEN 
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Tabel VIII. Analyseresultaten gronclwatermonsters (concentraties in Ilg/l, tenzij anders vermeld) 

monsters PB1 PB13 PB22 S T 

Metalan 
arseen <5 <5 <5 10 35 60 
cadmium 0.62 • 0.80 • 2.8 • 0.4 3.2 6.0 
chroom <1 <1 1.8 • 1.0 16 30 
koper <5 <5 5.6 15 45 75 
kwik <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.2 0.3 
lood <10 <10 <10 15 45 75 
nikkel 15 <10 <10 15 45 75 
zink 170 • 330 • 620 •• 65 433 800 

V1uchUge Aromaten 
benzeen <0.2 <0.2 <0.2 0.2 15 30 
tolueen <0.2 <0.2 <0.2 7.0 504 1000 
ethylbenzeen <0.2 <0.2 <0.2 4.0 77 150 
xylenen <0.5 <0.5 <0.5 0.2 35 70 
totaal BTEX <1 <1 <1 
naftaleen <0.2 <0.2 <0.2 0.01 35 70 

Vluchtlge Chloorkoolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan <0.1 <0.1 <0.1 7.0 204 400 
cis-l,2-dichlooretheen <0.1 <0.1 <0.1 0.01 10 20 
tetrachlooretheen <0.1 <0.1 <0.1 0.01 20 40 
tetrachloonnethaan <0.1 <0.1 <0.1 0.01 5.0 10 
1 ,1, 1-trichloorethaan <0.1 <0.1 <0.1 0.01 150 300 
1,1,2-trichloorethaan <0.1 <0.1 <0.1 0.01 65 130 
trichlooretheen <0.1 <0.1 <0.1 24 262 500 
chlorofonn <0.1 <0.1 <0.1 6.0 203 400 

Chloorbenzenen 
monochloorbenzeen <0.2 <0.2 <0.2 7.0 94 180 
dlchloorbenzenen <0.2 <0.2 <0.2 3.0 27 50 

Mlnerale olle 
fractle Cl0 - C12 <10 <10 <10 
fractle C 12 - C22 <10 <10 <10 
fractie C22 - C30 <10 <10 <10 
fractie C30 - C40 <10 <10 <10 
totaal olie Cl 0 - C40 <50 <50 <50 50 325 600 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire: Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering, 
februari 2000). De concentraties zijn als voigt geclassificeerd: 

• De concentratie is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk de tussenwaarde 

•• De concentratie is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

••• De concentratie is groter dan de Interventiewaarde 

geen toetsingswaarden voor opgesteld 
niet geanalyseerd 

07061460 lEU.DRI.NEN 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Econsultancy bv heeft in opdracht van Drieweg Advies bv een verkennend bodemonderzoek uitge
voerd aan de Hunnissenstraat (ong.) te Ell in de gemeente Leudal. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een mogelijke 
bestemmingsplanwijziging. 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit matig siltig, matig fijn zand. Bovendien is de bovengrond 
plaatselijk zwak tot matig humeus. De ondergrond bestaat uit zwak tot uiterst siltig, zeer fijn tot matig 
fijn zand. Bovendien is de ondergrond plaatselijk tot 1,0 m -mv zwak tot matig humeus. In het 
opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 
verwachten. 

De bovengrond is plaatselijk Iicht verontreinigd met minerale olie. Het minerale oliegehalte bevindt 
zich formeel boven de bodemgebruikswaarde voor bodemgebruiksvorm I (wonen en intensief gebruikt 
groen), die door de provincie Limburg wordt gehanteerd. Echter gelet het feit dat er geen bron voor 
een minerale olie verontreiniging aanwezig is en er zintuiglijk geen (olie)verontreinigingen zijn aange
troffen, bestaan er geen bezwaren voor de beoogde doelstelling. Verder zijn er in de boven-, alsmede 
de ondergrond geen verontreinigingen geconstateerd. 

Het grondwater is Iicht tot matig verontreinigd met zink, licht verontreinigd met cadmium en plaatselijk 
licht verontreinigd met chroom. Deze metaalverontreinigingen zijn hoogstwaarschijnlijk, in combinatie 
met de verlaagde pH, te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in 
het grondwater. 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 
wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, niet geheel bevestigd. Gelet op de aard en mate van 
verontreiniging, bestaat er geen reden voor een nader onderzoek en bestaan er geen milieu
hygienische belemmeringen voor de Bouwverordening, alsmede een mogelijke bestemmingsplanwij
ziging. 

Econsultancy bv 
Swalmen, 24 juli 2007 
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Uittreksel Kadastrale i<Bart 
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Deze kaart is noordgericht 
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Grind. zwak zandlg 

Grind. mallg zandlg 

f"O"o "0]:::1 Grind. ullel'1ll zandlg 
000 00 ... 
"'~"'A 

zand 

r··· .. · .. ·" ~ .......... . . .. ....... .. . ..... ... .. 

I .... ·· .. · .. .. § .. ........... ............ , 

I" ........... ~ .... .. , .. .. . ...... ... ... .. ... .. ... .. 

I·· .. ··· .. ··~ .. ..... .... ...... ... .. : 

Zand. klelTg 

Zand. zwak sllllg 

Zand. maUg sllllg 

Zand. sterk sllllg 

I ::':::::'::':'~ Zand. ulteret sllllg .. . , ..... . 

veen 

: Veen. mlnerealarm 

ru 
Veen. zwak klelTg 

~ Veen, slark kleITg 

n Veen, zwak zandlg 

/-:.::/ 
Veen, stark zondlg 

peilbuls 

n 
II 
II 
II 
II 

bllnda buls 

bentonlat afdlchllng 

filler 

klei 

~ 

~ 
~ 

~ 
~:l 

~J 

Klal. zwak slltlg 

Klal. mallg sllllg 

Klel. stark 1IIIIg 

Klal. uiterelilltig 

Klal. zwak zandlg 

Klel. matlg zan dig 

~ Klal. sterk zandlg 

leem 

Learn. zwak zandlg 

at.:.:j Leem, sterk zandlg 

overige toevoegingen 

~ zwak humeus 

~ matlghumeus 

§l sterk humeus 

f~ zwak grlndlg 

~j maUg grlndlg 

~o~ slerk grlndlg 

" 

geur 

0 gean gaur 

~ zwakke gaur 

~ matige gaur 

~ sterke gaur 

• ultal'1lte gaur 

olle 

0 geen olle-water reactle 

~ zwakka olle-water reactle 

~ matlge olle-water reactle 

W eterke olle-water reactie 

• ulterete olle-waler reactle 

p.i.d.-waarde 

* >0 
~ >1 

* >10 
~ >100 

Ii >1000 

• >10000 

monsters 

[ geroerd monster 

[ ongeroard monsler 

overlg 

.& blJzondar bestenddeal 

~ Gamlddeld hoogBle grondwatarstand 

~ grondwaterstand 

• Gemlddald laagste grondwaterstand 

sllb 

~ watar 



Bijlage 4 Analyseresultaten 



Alcontro! Laboratories 

ECONSUL TANCY BV 

Ir. F.F.J.M. Top Analyserapport 

Prajectnaam LEUDRI.NEN 

Projectnummer 07061460 

Rapportnummer 11199473 - 2 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 

drage stof gew.-% S 78.6 83.6 84.2 

gewicht a rtefacten 9 S <1 <1 <1 

aard van de artefacten 9 S Geen Geen Glas 

organische stof (gloeiverlies) %vdDS S 3.2 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) %vd OS S 2.9 

METALEN 

arseen mg/kgds S <5 <5 <5 

cadmium mg/kgds S <0.5 <0 .5 <0.5 

chraom mg/kgds S <15 <15 <15 

koper mg/kgds S <10 <10 <10 

kwik mg/kgds S <0.15 <0.15 <0.15 

lood mg/kgds S <20 <20 <20 

nikkel mglkgds S <5 <5 <5 

zink mglkgds S 22 26 <20 

POL YCYCLISCHE AROMA TlSCHE KOOLWATERSTOFFEN 

nartaleen mglkgds S <0,01 <0.01 <0.01 

acenaftyleen mglkgds Q <0.02 <0.02 <0.02 

acenafteen mg/kgds Q <0.02 <0.02 <0.02 

fluoreen mg/kgds Q <0.02 <0.02 0.24 

fenantreen mg/kgds S <0,01 0.011 0.12 

antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.04 

fluoranteen mg/kgds S 0,019 0.02 0,04 

pyreen mglkgds Q <0,02 <0,02 0,02 

benzo(a)antraceen mglkgds S 0,011 0.012 0,013 

chryseen mg/kgds S 0.D11 0,014 <0,01 

benzo(b)f1uoranteen mg/kgds Q 0,02 0.03 <0.02 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0,01 0,013 <0,01 

benzo(a}pyreen mg/kgds S <0,01 0,012 <0.01 

d ibenz( a. h}a ntraceen mg/kgds Q <0,02 <0,02 <0.02 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0,01 0.011 <0.01 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0,011 0,014 <0.01 

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S <0.1 ') 0,11 1) 0.21 1) 

Pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S 0.10 2
) 0.12 2

) 0.25 2
) 

(0,7 factor) 

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

Nummer Monstersoort 

001 Grand 

002 Grand 

003 Grond 

004 Grand 

Monsterspecificatie 

MM1 1 (0-50) 14(0-50) 4(0-20) 12(0-50) 7(0-50) 

MM2 26(0-40) 16(0-50) 24(0·40) 19(0-50) 

MM3 13(150-200) 13(50-100) 1(100-150) 14(150-200) 5(10 0-150) 

MM4 22(100-150) 25(50-100) 25(150-200) 20(50-100) 20(1 50-200) 

Blad 2 van 7 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

004 

86.2 

<1 

Geen 

<0.5 

2.5 

<5 

<0.5 

<15 

<10 

<0.15 

<20 

<5 

<20 

<0.01 

<0,02 

<0.02 

<0.02 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0,02 

<0,01 

<0.01 

<0,02 

<0.01 

<0.01 

<0,1 1) 

0,07 2
) 
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17-07-2007 



a-,> ALcontrol Laboratories 

ECONSUL TANCY BV 

Ir. F.F.J.M. Top 

Rijksweg Noord 39 

6071 KS SWALMEN 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 24-07-2007 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: LEU.DRI.NEN 
: 07061460 
: 11199473, versie nummer: 3 

Alcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3 '194 AG Hoogvliet 
Tel. : (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Blad 1 van 7 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
07061460. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor 
de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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

Macht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aan/eiding van dit rapport, bijvoorbeeld in geval 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, 

drs. M.G.M. Groenewegen 
Business Director Milieu 
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ALcontrol Laboratories 

ECONSUL TANGY BV 

Ir. F.F.J .M . Top Ana\yserapport 

Projectnaam LEU.DRI.NEN 

Projectnummer 07061460 

Rapportnummer 11199473 - 3 

Analyse Eenheld Q 001 002 003 

droge stof gew.-% S 78.6 83.6 84.2 

gewicht artefacten 9 S <1 <1 <1 

aard van de artefacten 9 S Geen Geen Geen 

organische stot (gloeiverlies) %vd DS S 3.2 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) %vdDS S 2.9 

METALEN 

arseen mg/kgds S <5 <5 <5 

cadmium mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 

chroom mg/kgds S <15 <15 <15 

koper mg/kgds S <10 <10 <10 

kwik mg/kgds S <0.15 <0.15 <0.15 

lood mg/kgds S <20 <20 <20 

nikkel mg/kgds S <5 <5 <5 

zink mg/kgds S 22 26 <20 

POL YCYCLISCHE AROMA TlSCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 

acenaftyleen mg/kgds Q <0.02 <0.02 <0.02 

acenafteen mg/kgds Q <0.02 <0.02 <0.02 

fluoreen mg/kgds Q <0.02 <0.02 0.24 

tenantreen mg/kgds S <0.01 0.011 0.12 

antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.04 

fluoranteen mg/kgds S 0.019 0.02 0.04 

pyreen mg/kgds Q <0.02 <0.02 0.02 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.011 0.012 0.013 

chryseen mg/kgds S 0.011 0.014 <0.01 

benzo(b )fluoranteen mg/kgds a 0.02 0.03 <0.02 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 0.013 <0.01 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01 0.012 <0.01 

dibenz(a,h)antraceen mg/kgds a <0.02 <0.02 <0.02 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01 0,011 <0.01 

indeno(1,2,3·cd)pyreen mg/kgds S 0.011 0.014 <0.01 

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S <0.1 tl 0.11 t) 0.21 t) 

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.10 2
) 0.12 2

) 0.25 2
) 

(0.7 factor) 

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

Nummer Monstersoort 

001 Grond 

002 Grond 

003 Grond 

004 Grond 

Q 
ffSlEN 
AvA l D1H 

t .t • 

..>, 

Monsterspeclficatle 

MM1 1 (0-50) 14(0-50) 4(0-20) 12(0-50) 7(0-50) 

MM2 26(0-40) 16(0-50) 24(0-40) 19(0-50) 

MM313(150-200) 13(50-100) 1(100-150) 14(150-200) 5(10 0-150) 

MM4 22(100-150) 25(50-100) 25(150-200) 20(50-100) 20(150-200) 

j "'UI.lf·,~. f I " \ ';'(' " . , ,It 'jl I 
I . ..,. 

Blad 2 van 7 

Orderdatum 09-07-2007 

Startdatum 09-07-2007 

Rapportagedatum 17-07-2007 

004 

86.2 

<1 

Geen 

<0.5 

2.5 

<5 

<0.5 

<15 

<10 

<0.15 

<20 

<5 

<20 

<0.01 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 

<0.02 

<0.01 

<0.01 
<0.1 t) 

0.07 2
) 

Paraaf : 



ALcontrol Laboratories ., 

ECONSUL TANCY BV 

Ir. F.F.J.M. Top Analyserapport 

Projectnaam LEU.DRI.NEN 

Projectnummer 07061460 

Rapportnllmmer 11199473 - 3 

Analyse Eenheld Q 001 002 003 

Pa.k-lolaal (16 van EPA) mglkgds Q <0.32 <0.32 0.47 

Pak-tolaal (16 van EPA) (0.7 mg/kgds Q <0.3 <0.3 0.56 
factor) 

EOX mg/kgds 5 <0.3 <0.3 <0.3 

MINERALE OLiE 
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 9 <5 

flacUe C12 · C22 mg/kgds <5 17 <5 

(raclie C22 - C30 mglkgds <5 7 <5 

fractie C30 - C40 mglkgds <6 14 <5 

totaal olle C10 · C40 mg/kgds S <20 50 <20 

De met S gemerkte analyses vallen onder de AS3000 aeeredllatle. avenge aeeredltatles zljn gemerkt met een Q. 

Nummer Monstersoort 

001 Grond 

002 Grond 

003 Grond 

004 Grond 

Q 

Monsterspeclflcat/e 

MM1 1 (0-50) 14(0-50) 4(0-20) 12(0-50) 7(0-50) 

MM2 26(0·40) 16(0-50) 24(0-40) 19(0-50) 

MM313(150-200) 13(50-100) 1(100-150) 14(150-200) 5(10 0-150) 

MM4 22(100-150) 25(50-100) 25(150-200) 20(50-100) 20(150-200) 

iiillll 
RvA I 018 

• 'f ... ' .1 ''' I-Hllu·~'J' '' 'I · · · iI & .... j ••• 't . - ' {/'- .~. 
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Blad 3 van 7 

Orderdatum 09·07·2007 

Startdatum 09·07-2007 

Rapportagedatum 17-07-2007 

004 

<0.32 

<0.3 

<0.3 

<5 

<5 

<5 

<5 

<20 

Paraaf : 



\ ALcontro l Laboratories 
, ! 

":,, 

ECONSULTANCY BV 

Ir. F.F.J.M. Top 

Projectnaam 

Projectnllmmer 

Rapportnummer 

LEU.DRI.NEN 

07061460 

11199473 - 3 

Blad 4 van 7 

Analyserapport 

Orderdatum 09-Q7~2007 

$tartdatum 09-07-2007 

Rilppcirtagedatum 17-07-2007 

Monster beschrlJvlngan 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn ultgevoerd conform Accreditatieschema AS30DO 

002 De monsrervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredltatieschema AS3000 

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn ultgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 

Voetnoten 

2 

Q 
IfS1fK 
fi,A I D1' 

De sommatie is een opteliing van de ruwe waarden weama de berekening heeft plaatsgevonden. 
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 

Paraaf : 
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), ALcontrol Laboratories 
"'./ 

ECONSUL TANCY BV 

Ir. F.F.J.M. Top 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

LEU.DRI.NEN 

07061460 

11199473 - 3 

Analyse 

droge stof 
gewicht artefacten 

aard van de artefacten 
organische stof (gloeiverlies) 

lutum (bodem) 

arseen 
cadmium 

chroom 
koper 

kwik 
lood 

nikkel 

zink 

naftaleen 
acenaftyleen 

acenafteen 

tluoreen 

fenantreen 
antraceen 

tluoranteen 

pyreen 
benzo(a)antraceen 

chryseen 
benzo(b)fluoranteen 

benzo(k)fluoranteen 

benzo(a)pyreen 

dibenz(a,h)antraceen 
benzo(ghi) peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 

Pak-totaal (10 van VROM) 

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

EOX 
totaal olie C 1 0 - C40 

Monster Barcode 

001 A8327078 

001 A8327080 

~ 

Monstersoort 

Grond 
Grond 

Grond 
Grand 

Grond 
Grond 

Grand 
Grond 

Grand 
Grond 

Grond 

Grond 

Grond 
Grond 

Grond 
Grond 

Grond 

Grond 
Grand 

Grond 

Grond 

Grond 
Grand 

Grand 
Grand 

Grond 

Grand 
Grand 

Grond 
Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Aanleverlng 

06-07-2007 

06-07-2007 

IIslln 
AvA l018 

I I J ~:-L!: J 'J". ,"', i '1/1 Ii ... ': 
I- ;1. "D-,.\ ::1:' 

Analyserapport 

Monstername 

05-07-2007 

05-07-2007 

Relatle tot norm 

Blad 5 van 7 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Conform NEN-ISO 11465, CMN2111/A.1, AS3010 

Conform AS3000, NEN 5709 

Idem 
Conform AS3010, NEN 5754 

Conform AS301 0 
Conform AS3010, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961 

Idem 

Idem 
Idem 
Conform AS3010, NEN-ISO 16772 ontsluitlng: NEN 6961 
Conform AS3010, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961 

Idem 

Idem 
Conform AS3010 

09-07-2007 

09-07-2007 

17-07-2007 

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

Idem 

Idem 
Conform AS301 0 
Idem 

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

Conform AS301 0 

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

Conform AS3010 

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

Conform AS3010 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3010 

Conform AS3010 

Verpakking 

ALC21 0 

ALC210 

• ~,, ~ , • P'III ,f toJ I I I., l ' II·~"r I • ,' . 
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L ALcontrof Laboratories 
,.I / 

ECONSUL TANCY BV 

Ir. F.F.J.M. Top 

Projectnaam LEU.DRI.NEN 

ProjeClnummer 07061460 

Rapportnummer 11199473 - 3 

Monster Barcode Aanleverlng 

001 A8327246 06-07-2007 

001 A8329007 06-07-2007 

001 A8329019 06-07-2007 

002 A8326952 06-07-2007 

002 A8327243 06-07-2007 

002 A8327245 06-07-2007 

002 A8328398 06-07-2007 

003 A8327073 06-07-2007 

003 A8328470 06-07-2007 

003 A8J29009 06-07-2007 

003 A8329011 06-07-2007 

003 A8329017 06-07-2007 

004 A8327037 06-07-2007 

004 A8327052 06-07-2007 

004 A8327085 06-07-2007 

004 A8327255 06-07-2007 

004 A8329010 06-07-2007 

Q 
I!!IIN 
RvA l 026 

.'11 ,. .• '\ • ....-... 1. ··' •• 1 .Pt ' i1'o# .. , ," • • 
I , I , ~ .... 

Analyserapport 

Monstername 

05-07-2007 

05-07-200.7 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

05-07-2007 

Blad 6 van 7 

Orderdatum 09-07-2007 

Startdatum 09-07-2007 

Rapportagedalum 17-07-2007 

Verpakklng 

ALC21 0 

ALC210 

ALC21 0 

ALC210 

ALC210 

ALC210 

ALC21 0 

ALC210 

ALC210 

ALC210 

ALC21 0 

ALC210 

ALC21 0 

ALC21 0 

ALC210 

ALC210 

ALC210 

Paraaf : 



i ALcontrol Laboratories .. 

ECONSULTANCY BV 

Ir. F.F.J.M. Top 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Monslernummer. 

Datum analyse: 

ProJettnummer: 

Projectnaam: 

Monsteromschr.: 
6(0-40) 16(0-50) 2 (0- 0) 19(0-50) 

0.118 

0_088 

0.058 

0_02B 

-0.002 
a 

LEU.DRI.NEN 

07061460 

11199473 • 3 

11199473-002 

14-07-2007 

07061 460 

LEU.DRI.NEN 

MM2 

I 4.0 ' 

Analyserapport 

. 1 ... A.A , 
t .O 

Cl0 C12 C21 C30 
6.0 

C40 

Voor ena/ysere8Ultalen: zle rapport 

8.0 

Karaklerlserlng naar alkaantraject Relenlfelljden van de even alkanen: 

benzine C9·C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel an gaso/la C10-C28 

motorolla C20-C36 

slookolle C I 0-C36 

Q 
• ~.. !I, . ,~ .lo,t" '-'" .~. IISIW 

nvA IDlI 
tlt.,c.' 01.. • . , ' , ' •• 

C10 1.3 

C12 2.1 

C21 3.6 

C30 4.5 

C40 5.6 

, I \ I ~I. . I • • 

Blad 7 van 7 

Or<lerdatum 09·07-2007 

Startdatum 09-07-2007 

Rapportage<latum 17-07-2001 

Paraaf . 
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AlcontroJ laboratori(~5 

ECONSUL T ANCY BV 
Ir. F.F.J.M. Top 

Rijksweg Noord 39 

6071 KS SWALMEN 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 20-07-2007 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: LEU.DRI.NEN 
: 07061460 
: 11200919, versie nummer: 1 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Blad 1 van 3 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
07061460. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor 
de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld in geval 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, 

drs. M.G.M. Groenewegen 
Business Director Milieu 

~ 
~~ 
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JA.,l.contro! laboratories 

ECONSULTANCY BV Blad 2 van 3 

Ir. F.F.J .M. Top Ana/yserapport 

Projectnaam LEU.DRI.NEN Orderdatum 

Projectnummer 07061460 Startdatum 

Rapportnummer 11200919 - 1 Rapportagedatum 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 

METALEN 

arseen I-Ig/l Q <5 <5 <5 

cadmium 1-19/1 Q 0.62 0.80 2.8 

chroom 1-19/1 Q <1 <1 1.8 

koper 1-1911 Q <5 <5 5.6 

kwik I-Ig/I Q <0.05 <0.05 <0.05 

lood 1J9/1 Q <10 <10 <10 

nikkel 1J9/1 Q 15 <10 <10 

zink I-Ig/l Q 170 330 620 

VLUCHTIGE AROMA TEN 

benzeen 1lg/1 Q <0.2 <0.2 <0 .2 

tolueen Ilg/1 Q <0.2 <0.2 <0.2 

ethylbenzeen Ilg/l Q <0.2 <0 .2 <0.2 

xylenen 1lg/1 Q <0.5 <0.5 <0.5 

totaal BTEX Ilg/l Q <1 <1 <1 

naftaleen 1J9/1 Q <0.2 <0.2 <0.2 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1.2-dichloorethaan Ilg/1 Q <0.1 <0.1 <0.1 

cis-1,2-dichlooretheen 1-19/1 Q <0.1 <0.1 <0.1 

tetrachlooretheen 119/1 Q <0.1 <0.1 <0.1 

tetrachloormethaan 119/1 Q <0.1 <0.1 <0.1 

1,1,1-trichloorethaan Ilg/1 Q <0.1 <0.1 <0.1 

1,1,2-lrichloorethaan 11911 Q <0.1 <0 .1 <0.1 

trichlooretheen 1-19/1 Q <0.1 <0.1 <0.1 

chloroform I1g/l Q <0.1 <0.1 <0.1 

CHLOORBENZENEN 

monochloorbenzeen 1-191I Q <0.2 <0.2 <0.2 

dichloorbenzenen Ilg/1 Q <0.2 <0 .2 <0.2 

MINERALE OLiE 

fractie C10 - C12 1J91I <10 <10 <10 

fractie C12 - C22 1-19/1 <10 <10 <10 

fractie C22 - C30 119/1 <10 <10 <10 

fractie C30 - C40 1-1911 <10 <10 <10 

totaal olie C10 - C40 I-Ig/I Q <50 <50 <50 

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

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater PB1 

002 Grondwater PB13 

003 Grondwater PB22 

Paraaf: 
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t\Lcontro~ Laboratories 

ECONSULTANCY BV 

Ir. F.F.J.M. Top 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

arseen 

cadmium 

chroom 

koper 

kwik 

lood 

nikkel 

zink 

benzeen 

lolueen 

elhylbenzeen 

xylenen 

naftaleen 

1,2-dichloorelhaan 

cis-1,2-dichloorelheen 

lelrachloorelheen 

lelrachloormelhaa n 

1,1,1-lrichloorelhaan 

1,1,2-lrichloorelhaan 

trichloorelheen 

chloroform 

monochloorbenzeen 

dichloorbenzenen 

tolaal olie C1 0 - C40 

Monster Barcode 

001 B0586396 

001 G5539988 

001 G5539999 

002 B0661947 

002 G5539984 

002 G5539985 

003 B0585191 

003 G5539992 

003 G5539993 

LEU.DRI.NEN 

07061460 

11200919 - 1 

Monstersoort 

Grondwaler 

Grondwaler 

Grondwaler 

Grondwaler 

Grondwaler 

Grondwater 

Grondwaler 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwaler 

Grondwater 

Grondwaler 

Grondwater 

Grondwaler 

Grondwaler 

Grondwater 

Grondwaler 

Grondwater 

Grondwaler 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwaler 

Grondwaler 

Grondwater 

Aanlevering 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

12-07-2007 

Analyserapport 

Monstername 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

11-07-2007 

Blad 3 van 3 

Orderdatum 12-07-2007 

Startdatum 12-07-2007 

Rapportagedatum 20-07-2007 

Relatie tot norm 

Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11 BB5 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform NEN-EN 14B3, analyse m.b.v. koudedamp-techniek 

Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11 BB5 

Idem 

Idem 

Eigen methode, analyse met P+T- GCMS/headspace GCMS. 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Eigen melhode, hexaan-exlractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID 

Verpakking 

ALC204 

ALC236 

ALC236 

ALC204 

ALC236 

ALC236 

ALC204 

ALC236 

ALC236 

Paraaf : 
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Bijlage 5 

Overzicht van Streef- en Interventiewaarden bodemsanering voor 
de land- en waterbodem 
(standaardbodem: 25% lutum en 10% organisch stot) 

S- Slreefwaarde 
1- Inlerventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

voorkomen in: Grand/sediment Grondwater 
(mglkg droge stan (~g/I opgelost) 

Stof/nivBau s I S I 

I. Malalan 
anUmoon (Sb,) 3 15 - 20 
arseenlAsg 29 55 10 60 
barium Be 160 625 50 625 
cadmiumJ d) 0,8 12 0,4 6 
~omJ r) 100 380 1 30 

It ( 0) 9 240 20 100 

~I~gf 
36 190 15 75 gs3 10 0,05 0,3 

lood P 530 15 75 
molybdeen (Mo) 3 200 5 300 
nlkJ(ol (Ni) 35 210 15 75 
zlnk (Zh) 140 720 65 800 

II. An0:;s:n1eCho Yortlndlngon 
cyanl n .... rl] 1 20 5 1500 
cyenIdeno()()mplO·lpH~ 5 650 10 1500 
C)'an'deooWllex pHOIS 5 50 10 1500 
thlocyanaten som) 1 20 1500 
bromIde tmg rn? 20 - 0,3mgll 
chlOflde mg CVI 100mgil -
fluorldo (mg Fn) 500 O,Smgll -

III. Atomatlacha verblndingBn 
benzeen 0,01 1 0,2 30 
ethylbenzeen 0,03 50 4 150 
tolueen 0,01 130 7 1000 
~Ienen 0,1 25 8,2 70 
s yreen (vinylbenzeen) 0,3 100 300 
fenol 0,05 40 0.2 2000 
1:I'05010n (sam) 0,05 5 0,2 200 
caIOchol(g.d~drOXYbenzeen) 0,05 20 0,2 1250 
resorcJnol(m hy'droxybenzeen) 0,05 10 0,2 600 
hydrochlnon(p-d,nydroxybenzeen) 0,05 10 0.2 800 

IV. po~cyell'Che Momnl/ache kool-
wa e"'toften (PAK'.) 

70 nalloloon 0,01 
anlracean 0,0007 5 
ronanlreen 0,003 5 
fluomnleen 0,003 1 
benzo(a)antraceen 0,0001 0,5 
Ghryseen 0,003 O~~ benz~~~reen 0,0005 
benz I paryleen 0,0003 0,05 
benzo rluerenleen 0,0004 0,05 
lodeno( ,2.3cd)pyreen 0,0004 0,05 
PAK(som 10) . 1 40 -

V, Gechloroordo koolwalerstoffen 

dl~\~'~~en 0,01 0,1 0,01 5 
0,4 10 0,01 1000 

1,1-dlchloornlhnan 0,02 15 7 900 
1,2-dichloorethaan 0,02 4 7 400 
1 ,1-dichI00f0Ihoen 0,1 0,3 0,01 10 
1/2.dichfoorelheen (cls- en Irans-) 0,2 1 0,01 20 
d ChloorprcFtanon 0,002 2 0,8 80 
Irlcl'Iloormo ha~n (chloroform) 0,02 10 6 400 
1,1,1-lrlchloorelhaan 0,07 15 0,01 300 
1 1 2·lrlchJOOfelhaan 0,4 10 0,01 130 
IrlCfiloorelhcen (Tn) 0,1 60 24 500 
lelroo:n'OOfmelha~v,TeII8) 0,4 1 0,01 10 
tellachioomlhnen ( or) 0,002 4 0,01 40 

chloorbenzenen (sam) 0,03 30 - -
monochloorbenzeen 7 180 
dichloorbenzenen 3 50 
Irichloorbenzenen 0,01 10 
lelrachloorbenzenen 0,01 2,5 
~enlaChloorbenzeen 0,003 1 

exachloorbenzeen 0,0009 0,5 

chloorfenolen (soml 0,01 10 - -
monoehloorfonolcn som) 0,3 100 
dlchloorfcnolen 0,2 30 
IriGhtdorfenolorl 0,03 10 
lelmchloprfeno on 0,01 10 
penltlchloorfenol 0,04 3 

chloomaflaleen - 10 - 6 
monochlooranilinen 0,005 50 30 
~~~ChloorbifenYlen (P CB's, som 7) 0,02 1 0,01 0,01 

0,3 



Bijlage 5 

Overzicht van Streef- en Interventiewaarden bodemsanering voor 
de land- en waterbodem 
(standaardbodem: 25% lutum en 10% organisch stot) 

VI. Ba.~dln~amlddalan 
DDTI 001 DE (som) 
drins (som) 
aldrin 
dieldrin 
endrln 
HCH-verbindingen (som) 
a-HCH 
~-HCH 
y-HCH 
alrazln 
carbaryl 
carbofuran 
chloordaan 
endosultan 
haptachloor 
heplachloor-epoxide 
maneb 
MCPA 
orgenolinverbindingen 

VII. Ovollgo voronlf'Olnlglnoen 
w.cIOha~anon 

alalen (SOlll) 
mlnerelo olio 

Wridlna 
olrahydrofuran 

lalrahydrothlofccn 
trlbroommelhasn 

Bodemtypecorrectie 

Anorganische verbindingen 

0.01 4 0,004 ngll 0,01 
0,005 4 0.1 
0.00006 0.009 ng/l 
0,0005 0,1 nOn 
0,00004 0.041ig/1 
0,01 2 005 1 
0,003 33~/I 
0,009 9. 
0,00005 9ng/l 
0,0002 6 ~~n 150 
0,00003 5 50 
0,00002 2 ~.g~1I n 100 
0,00003 4 0,2 
0,00001 4 0.2~ 5 
0,0007 4 0.00 ngll 0,3 
0,0000002 4 0.005~/1 3 
0,002 35 0.05n 0,1 
0,00005 4 0,02 50 
0,001 2,5 0,05-16 ng/l 0,7 

0,1 45 0,5 15000 
0,1 60 D,S 5 
50 5000 50 600 
0,1 0,5 0,5 30 
0,1 2 0,5 300 
0,1 90 0,5 5000 

75 - 630 

Lb = Lst * a + b * % lut. + c * % orgst. 
a+b*25+c*10 

Lb Is Intervontiow9Btdon goldend VOOf do t.o beoordelol) bodom (mglkO); l.&t Is Inlerventiewaarda voor de standaardbodam (mg/kg);% lut. is gemelen 
percenlage lulum In de 10 tiooordolen bodem; % org. 8t. Is gameten porcenlage organlsch slof in de la beoordelen bodem; 
{>O, B on C zlJn conslanlenafhankolijk Van de sial, Voor loopasslng ven de bodemlypecorrectie blj slroolweardon wordl in de bovenslaande formule de 
,nlervenU9WIllIrde vorvangen dOOl slree/waarde, 

STOF a 

arseen 15 
barium 30 

~:2'~I~~ 8 
0,4 

chraom 50 
coball 2 

~t 15 
0,2 

lood 50 
nikkol 10 
tin 4 
vanadium 12 
zink 50 

Organische verbindingen 

b 

0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

c 

0,4 
0 
a 
0,021 
a 
a 
0,6 
0,0017 
1 
a 
a 
0 
1,5 

Lb = Lst * % orgst. 
10 

Lb is InlerventJewaarden gel(1"OO voor de Ie beOOtdalen bodem (mg/kg/ : Lal r. Inlerv,mtlowaarde voor de slandaardbodem (mg/kg); '/0 org. st is gemelen 
petcenlego organlsch s.lo, in de Ie booordclen bodom; Vaar bodems me gomotan organrsell slofgehallen van meer dan 30% respeclievelijk mlndor dan 2%, 
worden gehallen van respecllovollJk 30% en 2% &SllIlllhouden. 
Voor loepaS<llng van de bod8ml~poco;rectlo bij siree/waarden wardl In do bovoosloondo formule de inlerventiewaarde vervangen door streefwaarde. 

Nader onderzoek 
Do lussenwaarde (Tw) is het loelsingscri
lerium len behoeve van een naderonderzoek. 
Wordl de lussenwaarde overschreden, dan is 
ean nadar ondarzoek, op korla lermljn, 
noodzakelijk 

Tw is de lussenwaarda; S is de slreefwaarde en I is de interventiewaarde. 

Tw = 0,5 * (S + l) 



Bijlage 6 Detectielimieten en analysemethoden 

METALEN 
Grond/Slib waterbodeml Grondwater 

COrl)ponent Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Arseen <4 mg/kgds <5 ug/l 
Cadmium <0.4 mg/kgds <0.8 ug/l 
Chroom <15 mg/kgds <1 ugll 
Ko-,,-er <5 m~kgds <5 U911 
Kwlk <0.05 mg/kgds <0.05 ugll 
Lood <13 mg/kgds <10 ugll 
Nikkei <3 mg/kgds <10 ugll 
Zink <20 mg/kgds <20 ugll 

VLUCHTIGE AROMATEN 
Grond/Slib waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Ra~ens Eenheid 
Benzeen <0.05 mg/kgds <0.2 U911 
Tolueen <0.05 mg/kgds <0.2 ugll 
Ethylbenzeen <0.05 mg/kgds <0.2 ug/l 
Xylenen <0.05 mg/kgds <0.5 ugll 
NaftaleenGC-purge&tr~ <0.1 I1}9/kgds <0.2 ugll 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
GrondlSlib waterbodem) Grondwaler 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Naftaleen <0.1 mg/kgds <0.2 ugll 
Antraceen <0.05 mg/kgds <0.02 ug/l 
Fenantreen <0.05 mg/kgds <0.02 ug/l 
Fluoranleen <0.05 mg/kgds <0.02 u9/1 
Benzo(a)antraceen <0.05 mg/kgds <0.02 ug/l 
Chryseen 0.05 mg/kgds <0.02 ugll 
Benzo(a)pyreen <0.05 mg/kgds <0.01 ugll 
B.enzq{ghijp~ryleen <0.05 mg/kgds <0.02 ugll 
Benzo(k)fluoranteen <0.05 mg/kgds <0.01 ugll 
Indeno(1 2.3-cd)pyreen <0.05 mg/kgds <0.02 ugll 
Acenaftyleen <0.1 mg/kgds <0.2 ug/l 
Acenafteen <0.1 mg/kgds <0.2 ug/l 
Fluoreen <0.05 mg/kgds <0.05 ug/l 
Pyreen <0.05 mg/kgds <0.02 ugll 
BenzQ(b)Ruoranleen <0.05 mg/kgds <0.02 ug/l 
Dibenz(ah)an!raceen <0.05 mg/kgds <0.02 ugll 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN EN EOX 
GrondfSlib waterbodem) Grondwaler 

Com..Qonent RaQ.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
1,2-dichloorelhaan <0.05 m-.9/kgds <1 ugfl 
Cis1 ,2-dichlooretheen <0.01 mg/kgds <1 ugll 
Chloroform <0.02 mg/kgds <0.2 l!g/l 
1,2-dichloorpropaan <0.1 mg/kgds <1 ug/l 
1,1,1-trichloorethaan <0.01 mg/kgds <1 ug/l 
1,1,2-trlchloorethaan <0.05 mg/kgds <1 ug/l 
T richlooretheen <0.01 mg/kgds <0.2 ug/l 
Tetrachloormethaan <0.01 mg/kgds <0.2 ug/l 
Tetrachlooretheen <0.01 mg/kgds <0.2 ug/l 
Monoahloorbenzeen <0.1 mg/kgds <0.2 ugll 
Dichloorbenzeen <0.1 mg/kgds <0.5 LJgfI 

EOX <0.1 mg/kgds <1 ugll 



Bijlage 6 Detectielimieten en analysemethoden 

MINERALE OLIE 
GrondfSlib waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Fractie C10-C12 <5 mg/~gds <10 ug/l 
Fraetie C12-C22 <5 mg/~gds <10 ug/l 
Fraelle C22-C30 <5 mg/kgds <10 ug/l 
Fraetle C30-C40 <5 mg/kgds <10 ugl/ 
Totaal olie C10-C40 <20 mg/kgds <50 ug/l 

POL YCHLOORBIFENYLEN(PCB) 
Grond/Slib waterbodeml Grondwater 

Component Rap.grens Eenheld Rap~grens Eenheid 
PCB 28 <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
PCB 52 <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
PCB 101 <1 ug/kgds <0.01 uglJ 
PCB 118 <1 ug/kgds <0.01 ugl/ 
PCB 138 <1 ug/kgds <0.01 uglJ 
PCB 153 <1 ug/kgds <0.01 uglJ 
PCB 180 <1 ug/kgds <0.01 ugll 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
Grond/Slib waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
DDT (totaal <1 ug/kgds <0.01 ugll 
DOD (totaal <1 ug/kgds <0.01 ugll 
DOE (totaal <1 ug/kgds <0.01 tJglI 
Aldrin <1 ugikgds <0.01 lf9/1 
Dieldrin <1 ug/kgds <0.01 lf9/1 
Endrin <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
Telodrin <1 ug/kgds <0.01 ugll 
Isodrin <1 1I9/~ds <0.01 ugll 
Alfa-HCH <1 uW\<gds <0.01 ugll 
Beta-HCH <1 u9/kgds <0.01 1I911 
Gamma-HCH <1 uglkgds <0.01 l!9/1 
Heptaehloor <1 ug/kgds <0.01 ug/l 
Heptachloorepoxide <1 ug/kgds <0.02 ugll 
Alfa-endosulfan <1 ug/kgds <0.01 ugll 
Hexachloorbenzeen <1 ug/kgds <0.01 ~I 

KORRELGROOTIEVERDELING 
Grond/Slib waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Min.delen <2um <0.5 %vdDS Nvt Nvt 
Min.delen <16um <0.5 %vdDS Nvt Nv! 
Min.delen <SOum <0.5 %vdDS Nvt Nvt 
Min.delen <83um <0.5 %vdDS Nv! Nv! 
Min.delen <210um <0.5 %vdDS Nvt Nvt 

OVERIGE VERBINDINGEN 
Grond/Sllb walerbodem) Grondwater 

Comconent Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Ammonium <20 mgNJkgds <0.5 mgNII 
Fostaat (tot.) <1 mgP/kgds <0.1 m.[p1I 
Chloride <50 mg/kgds <5 ~I 
Sulfaat <300 mg/kgds <10 mgll 
Fenollindex) <0.1 mgJkgds <5 ug/l 
Calc/et <0.2 %vdDS Nvt Nvt 
Oraanisc.he stof (gloelverlies) <0.5 %vdDS Nvt Nv! 



Bijlage 6 Detectielimieten en analysemethoden 

Normen anal~ses 
Droge stof grond NEN 5747 
Arseen grond Ontsluiting conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426 
Cadmium grond Ontsluiting conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426 
Chroom grond Onlsluiling conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426 
Kopergrond Ontsluiting conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426 

"U Kwik grond Ontslulting conform NVN 5770, anah'se afQeleid van o-NEN 5779 
c: 

Load grand Ontslultlng conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426 e 
CJ Nikkei grond Ontslulting conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426 

Z ink grand Onlsluiling conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426 
EOX grond Afgeleid van o-NEN 5735 
Vluchti&everbindingen grand VPRC85-10 en C85-12 
PAK (Iotaal) grond GellJkwaardig aan 2e o-NEN 5731 
Olie (GC) grand Afgeleid van 2e o-NEN 5733 
Droge slot slib Afgeleld van NEN 6620 
Calciet slib AfgeJeld van NEN 5757 
Organische stof (gloeiverlies) slib Afgeleld van NEN 6620 
Min. delen <2 um slib Afgeleid van NEN 5753 
Min. delen <16 um slib Afgeleld van NEN 5753 
Min.delen <50 um slib Afgeleid van NEN 5753 
Min. delen <63 um sllb Afgeleld van NEN 5753 
Min. delen <210 um slib Afgeleid van NEN 5753 
Arseen slib Ontsluhing conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426 

E Cadmium slib Onlsluitillfl conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426 
Q) 

Chroom slib OntsluiUng conform NVN 5770 analyse afgeleid van NEN 6426 "U 
0 -e Koper slib Ontsluitlng conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426 
2 Kwik sUb Ontsluiting conform NVN 5770, analyse af~ele id van o-NEN 5779 ro ;: Lood slib Ontsluiting conform NVN 5770, analyse afgeleid van NEN 6426 -.. 

Nikkel slib Ontsluiting conform NVN 5770, analyse argeleid van NEN 6426 ,Q 

en l ink slib Ontslui\ing conform NVN 5770 analyse afgeleid van NEN 6426 
Ammonium sUb Elgen methode 
Fosfaatl lot.) slib NEN6663 
Hexachloorbenzeen sUb Afgeleld van 2e o-NEN 5718 
EOXslib Afgeleid van O-NEN 5777 
Chloride slib Eigen methode 
Sultaat slib Eigen methode 
PAK (totaa\) slib Gelijkwaardig aan 2e o·NEN 5771 
OCS's en PCS's slib Afgeleid van 2e o·NEN 5718 
Olie (GC) slib Afgeleid van 2e o·NEN 5733 
Arseen grondwater AES/ICP 
Cadmium grondwater AESIICP 
Chroom grondwater AES/ICP 
Koper grondwater AESIICP 
Kwik grondwater Ontsluiting gebaseerd op NEN 6445, analyse m.b.v. koude damp· 

techniek 
Lood grondwater AESIICP 

~ Nikkelgrondwater AES/lCP 
S: link grondwater AES/ICP 

"U Fenol(lndex) grondwater NEN 6670 c: 
e Cis1 ,2·dlchlooretheen grondwater Afgeleld van VPR C85·12 CJ 

Monochloorbenzeen grondwater VPR C85-10 
Dichloorbenzeen grondwater VPR C85-12 
EOX grondwater Afgeleid van NEN 6402 
Vlucht. Aromaten + naf grondwater GeHlkwaardl9. met o-NEN 6407 
vI. Verblndingen 1 15Lgrondwater VPR C85·10 en C85·12 
CKW·NEN grondwater VPR CB5·10 en C85·1 2 
Olie (GG) grondwater Afgeleid van NEN 6678 



Bijlage 7 Geraadpleegde bronnen 

Informatlebron Geraadpleegd Nlet geraadpleegd Opmerklngen 
Oalneel motlvatle 

Historisch gebrulk locatle 

Eigenaar/lerreingebruiker ja 

Archief Bouw- en woningtoezichl ja 

Hinderwel archief ja 

Archief Wet milieubeheer ja 

Archief ondergrondse tanks ja 

Gemeenteamblenaar mllieuzaken ja 

Terrelninspectie ja 

Histonsche topografische kaart ja 

Luchtfoto ja 

Huldig gebrolk locatle 

Eigenaar/terrelngebruiker ja 

Terreininspectie ja 

Huldlg gebrulk belendende percelen 

Eigenaar/terreingebruiker (vanuit ja 
onderzoekslocatie) 

Terreininspectie (vanult onderzoeks- ja 
localie) 

Toekomstlg gebrulk locatle 

Eigenaar/terreingebruiker ja 

Calamltelten/resultaten voorgaande 
bodemonderzoeken 

Eigenaar/terreingebruiker ja 

I Archief bodemonderzoeken ja 

Verhardlngen/kabela en leldlngen 
locatle 

I Eigenaar/terreingebrulker ja 

Terreininspectie ja 

I Reglonale geohydrologle en 
bodemopbouw 

lodemkaart Nederland ja 

Grondwaterkaart Nederland ja 

~eologische kaart Nederland ja 

'chief bodemonderzoeken ja 



Bijlage 8 Bodemgebruikswaarden per bodemgebruiksvorm 

Bij de beoordeling van de bodemkwaliteit in relatie tot nieuwe bestemmingen hanteert de provincie 
Limburg het uitgangspunt, dat de nieuwe situatie geen risico's en zo weinig mogelijk gebruiksbeper
king en mag kennen. In het verleden werd daartoe als bodemkwaliteitseis de streefwaarde gehanteerd. 
Bij de beoordeling van de bodemonderzoeksresultaten door de jaren heen werd duidelijk dat regel
matig marginale overschrljdingen van de streefwaarde voorkomen, veelal zonder dat daarvoor aan
wljsbare bronnen aanwezig waren. Momenteel hanteert de provincie Limburg als uitgangspunt de 
bodemgebruikswaarden. zoals deze zijn vastgesteld in het kader van het beleidsdocument "Van 
trechter naar zeef' (VROM, 2000). 

stXlf sInJeI'\t.aarde bodBngetJrLikBvorm I * IJodenVIbrLiksvorm II * Intarwntiw.earde 

ar.;een 17 24 24 33 

cadrrillTl 0,5 0,6 7,5 7,5 

ctroom 56 167 212 212 

kop€( 19 41 98 98 

kWk 0,2 1,4 7,1 7,1 

/000 56 56 191 350 

rikkel 13 18 77 77 

ziTi< 64 159 32J '32.7 

PAl< (10 \IROv1) 1 2 40 40 

OOTIIXD'CCE (1) 0,00'32. 0,8 1,28 1,28 

drillS (2) 0,0016 0,064 1,28 1,28 

%Iutun 2,9 

% arg. stof 3,2 

* I wonen en intensief gebruikt groen 
* II extensief gebruikt groen 

(1) som DDT/DOD/DOE 
(2) som aldrin, dieldrin en endrin 



Bijlage 8 Bodemgebruikswaarden per bodemgebruiksvorm 

Bij de beoordeling van de bodemkwaliteit in relatie tot nieuwe bestemmingen hanteert de provincie 
Limburg het uitgangspunt, dat de nieuwe situatie geen risico's en zo weinig mogelijk gebruiksbeper
king en mag kennen. In het verleden werd daartoe als bodemkwaliteitseis de streefwaarde gehanteerd. 
Bij de beoordeling van de bodemonderzoeksresultaten door de jaren heen werd duidelijk dat regel
matig marginale overschrijdingen van de streefwaarde voorkomen, veelal zonder dat daarvoor aan
wijsbare bronnen aanwezig waren. Momenteel hanteert de provincie Limburg als uitgangspunt de 
bodemgebruikswaardeh, zoals deze zijn vastgesteld in het kader van het beleidsdocument "Van 
trechter naar zeef' (VROM, 2000). 

sUi straerv.aarde ~liksvonnl * bodengabliksvonnU* 11tlII\IetiIw.aarde 

al5een 16 22 22 31 

cadrriun 0,4 0,5 6,5 6,5 

ctTOcm 55 165 209 209 

koper 17 37 89 B9 

kWk 0,2 1,4 6,9 6,9 

lcod 53 53 181 330 

ilkkel 13 18 75 75 

zirk 58 146 300 300 

PAK (10 VRCM) 1 2 40 40 

CDT/OCO'IXE(1) 0,0005 0,125 0,2 0,2 

dOns (2) 0,00025 0,Q1 0,2 0,2 

%Iutum 2,5 

% 019. stof 0,5 

• I wonen en intensief gebruikt groen 
• II extensief gebruikt groen 

(1) sam DDT/DOD/DOE 
(2) sam aldrin, dieldrin en endrin 



Bijlage 13 Infiltratie-onderzoek 
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Eco/nsultancy tv 
1. INLEIDING 

Econsultancy bv heeft van Drieweg Advies BV opdracht gekregen voor het uitvoeren van een infil
tratie-onderzoek aan de Hunnissenstraat (ong.) te Ell in de gemeente Leudal. 

Het infiltratie-onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de watertoets, waarin het ruimtebeslag van 
de toekomstige infiltratievoorzieningen dient te worden weergegeven. 

Het infiltratie-onderzoek heeft tot doel de doorlatendheid van de bodem te bepalen. In dit kader is de 
waterdoorlatendheidscoefficient (k-waarde) ter plaatse van een tweetal meetpunten op de 
onderzoekslocatie berekend. 

Het veldwerk is uitgevoerd volgens de geldende NEN-normen en/of richtlijnen. 

Econsultancy bv is gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. In dat 
kader verklaart Econsultancy bv geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

Econsultancy bv werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het 
kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van 
de NEN-EN-ISO 9001 :2000. 

2. LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Aigemeen 

De onderzoekslocatie is ± 37.000 m2 groot (waarvan ± 27.000 m2 herontwikkeld zal worden met een 
agrarisch bedrijf en een infiltratievijver) en ligt aan de Hunnissenstraat (ong.), circa 1,1 km ten 
zuidoosten van de kern van Ell in de gemeente Leudal (zie bijlage 1). Het perceel, waar de 
onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Leudal, sectie H, nummer 208. 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 58 C, 2004 (schaal 1 :25.000), bevindt het 
maaiveld zich op een hoogte van circa 29,5 m +NAP en zijn de coordinaten van de onderzoekslocatie 
X = 184.380, Y = 358.720. 

2.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie 

Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 4 "Zuid Nederland 1838-1857", kaartblad 58, 
1990 (schaal 1 :50.000), was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik. 
Tot circa 2000 is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd . 

Op dit moment is de onderzoekslocatie nag steeds in agrarisch gebruik. Op het terrein worden 
aardappelen geteeld. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend 
is de onderzoekslocatie nimmer bebouwd geweest. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen 
aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. Uit bestudering van luchtfoto's blijkt dat de 
verkaveling sinds 1989 niet veranderd is. In bijlage 2 is de huidige situatie op een locatieschets 
weergegeven. 

De opdrachtgever is voornemens een drietal stallen met bijbehorende installaties op de locatie te 
realiseren . Voor de infiltratie van het hemelwater afkomstig van de nieuwe bebouwing zal een 
infiltratievijver worden aangelegd. Deze vijver zal mogelijk ten oosten van de bouwlocatie worden 
aangelegd. Het is vooralsnog niet bekend of wellicht eveneens andere infiltratievoorzieningen 
aangelegd zullen worden. 

07061461 lEU.DRI.GEO 



2.3 Bodemopbouw 

De originele bodem be staat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 58 West, 1967 (schaal 
1 :50.000), uit een hoge zwarte enkeerdgrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering 
voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, 
behoren geologisch gezien tot Nuenen Groep. 

2.4 Geohydrologie 

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Roerdalslenk. De Roerdalslenk wordt aan de 
zuidwestzijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de Peelrandbreuk. Beide 
breuken zijn noordwest-zuidoost gericht. 

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 50 m en wordt gevormd door zandige en 
grindige afzettingen van de Formaties van Veghel en Sterksel. Op deze formaties liggen fijnzandige, 
matig goed doorlatende eolische afzettingen, behorende tot de Nuenen Groep, met een dikte van 
± 15 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door afzettingen van de 
Kiezelooliet Formatie. Het bovenste deel van deze complexe eenheid bestaat uit klei met 
bruinkoolinschakelingen. 

De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt ± 27,S m +NAP, waardoor het 
grondwater zich op ± 2 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket, dat 
freatisch grondwater be vat, stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning 
TNO, kaartblad 57 Oost, 58 West en Oost, 1974 (schaal 1:50.000), in oostelijke tot noordoostelijke 
richting. Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie, die van invloed zouden 
kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie 
ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. 

3. VELDWERK 

3.1 Aigemeen 

Het veldwerk is gecombineerd met het verkennend bodemonderzoek (rapportnummer: 07061460 
LEU.DRI.NEN) en uitgevoerd op 4, 5 en 11 juli 2007. Met behulp van een edelmanboor (diameter 7 
cm) zijn in totaal 5 proefboringen tot maximaal 2,95 m -mv geplaatst. Hiervan zijn 3 boringen 
afgewerkt als peilbuis. Met het oog op de ondiepe grondwaterstand en de homogene bodemopbouw 
binnen het plangebied zijn vooralsnog 2 infiltratieproeven uitgevoerd. De proeven hebben 
plaatsgevonden ter plaatse van de toekomstige locatie van drie stallen met bijbehorende installaties 
en ter plaatse van de locatie voor de toekomstige infiltratievijver. De proeven zijn uitgevoerd direct 
boven de verzadigde zone. Bijlage 2 bevat een locatieschets met daarop aangegeven de ligging van 
de boorpunten. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 
gemaakt (zie bijlage 3). 

3.2 Lokale bodemopbouw 

De bodem in de onverzadigde zone (tot circa 1,5 m -mv) bestaat voornamelijk uit matig siltig, zeer fijn 
tot matig fijn zand en zeer plaatselijk uit sterk siltig, zeer fijn zand. Bovendien is de bodem tot 
maximaal 1,0 m -mv zwak tot matig humeus. Onder de onverzadigde zone bestaat de bodem 
plaatselijk tevens uit uiterst siltig, zeer fijn zand. 

07061461 LEU.DRI.GEO 
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__________ , ______ Eco/nsult~ncy bv 

3.3 Methodiek 

De doorlatendheidsbepaling (k-waarde) is uitgevoerd met behulp van de constant-head permeameter 
(zie bijlage 4). Hierbij is middels een overdruksysteem een constant waterniveau gerealiseerd in het 
boorgat. Na verzadiging is het debiet gemeten waarbij er water is geYnfiltreerd in de betreffende 
bodemlaag. Er is een traject van maximaal 0,4 m beschouwd. Tijdens de infiltratieproeven is een 
debiet van 105 cm3/cm gehanteerd . In bijlage 4 is een toelichting van de meetmethode opgenomen. 
Tevens is de "Glover Solution" uitgelegd, waarmee de k-waarde wordt berekend. 

3.4 Strategie 

Gezien de ondiepe grondwaterstand zijn de infiltratiemogelijkheden in de onverzadigde zone beperkt 
tot het traject 0,5-1 ,5 m -my. In combinatie met de homogene bodemopbouw binnen het plangebied is 
besloten binnen dit traject vooralsnog 2 infiltratieproeven uit te voeren (tabell). 

Tabell. Overzicht van de bodemlagen en bodemsamenstelling 

Meetpunt Situering Bodemlaag Bodemsamenstelllng Opmerklngen 
1m-mY) 

A ter plaatse van de 0.77-1.11 malig siltig, matig fijn zand bovensle deel van lrajeel levens 
geplande bebouwing malig humeus 

B ter plaalse van geplande 0,65-0,99 malig sillig, malig fijn zand 
infillratievijver 

4. RESULTATEN 

De tabel/en II en III geven de resultaten weer zoals deze in-situ zijn gemeten. Verder is van de betref
fende bodemlaag een k-waarde berekend met behulp van de "Glover Solution". 

Tabeill. Resultaten meetpunt A Tabel III. Resultaten meetpunt B 

Meetpunt A Meetpunt 8 

laag 1 laag 1 
laagbegin [em -my] 77 laagbegin [em -mv] 65 
laagelnde [em -my] 111 laageinde [em -mv] 99 
Q [cm3/cm) 105 Q [em3/em] 105 
H[emJ 17 H [em] 17 
([em] 3,5 r[em] 3,5 
o [em -mY) 94 D [em-mv) B2 

metinQen I k-waarde metingen I k-waarde 
hoggJel !{s1 I (m/dag) hoogle I I (5) I (m/dag) 

meting 0 I = 0 [em] 33,9 0 - meting 0 t = 0 [em] 24.2 0 -
meting 1 t = 1 [em] 33,1 30 1.96 meting 1 I = 1 [em] 24,0 30 0,49 
meting 2 t = 2 [em] 32,2 60 2.20 meling 2 t = 2 [em] 23,9 60 0,24 
meting 3 I = 3 [em] 31,3 90 2.20 meting 3 t = 3 [em] 23,7 90 0,49 
meting 4 I = 4 [em] 30,4 120 2,20 meling 4 I = 4 [em] 23,5 120 0,49 
meling 5 t = 5 [em) 29.5 150 2.20 meting 5 I = 5 [em] 23,3 150 0 ,49 

'gemiddelde k-waarde (m/dag) 215 gemiddelde k-waarde (m/dag) 0,44 

Classifieatle k-waarde (mid) (bron: Cultuurteehniseh Vademecum, 2000): 
< 0,01 : zeer sleeht doorlalend 0,5-1,0: vrij goed doorlalend 
0,01 -0,1: slecht doorlatend 1,0-10: goed doorlalend 
0,1-0,5: matig doorlalend > 10: zeer goed doorlatend 

07061461 LEU.DRI.GEO 
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5. CONCLUSIES 

Econsultancy bv heeft in opdracht van Drieweg Advies BV een infiltratie-onderzoek uitgevoerd aan de 
Hunnissenstraat (ong.) te Ell in de gemeente Leudal. 

Het infiltratie-onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de watertoets, waarin het ruimtebeslag van 
de toekomstige infiltratievoorzieningen dient te worden weergegeven. 

De bodem in de onverzadigde zone (tot circa 1,5 m -mv) bestaat voornamelijk uit matig siltig, zeer fijn 
tot matig fijn zand en zeer plaatselijk uit sterk siltig, zeer fijn zand. Bovendien is de bodem tot 
maximaal 1,0 m -mv zwak tot matig humeus. Onder de onverzadigde zone bestaat de bod em 
plaatselijk tevens uit uiterst siltig, zeer fijn zand. 

Gezien de ondiepe grondwaterstand zijn de infiltratiemogelijkheden in de onverzadigde zone beperkt 
tot het traject 0,5-1,5 m -mv. In combinatie met de homogene bodemopbouw binnen het plangebied is 
besloten binnen dit traject vooralsnog 2 infiltratieproeven uit te voeren. 

Tabel V geeft een overzicht van de berekende k-waarden, alsmede een beoordeling op basis van het 
Cultuurtechnisch Vademecum. 

Tabe/ v. Overzlcht k-waarden 

Meetpunt Situering TraJect Gemlddelde k-waarde Beoordellng 
(m-mv) Im/dag) 

A ter plaatse van de geplande 0,77-1,11 2,15 goed doorlatend 
bebouwlng 

B ter plaatse van geplande 0,65-0,99 0,44 malig doorlatend 
infiltratievijver 

De onderzoeksresultaten suggereren een aanzienlijk betere waterdoorlatendheid van de bodem ter 
plaatse van de geplande bebouwing. De aangetroffen bodemprofielen doen vermoeden dat de 
gemeten k-waarde ter plaatse van peilbuis 13 (meetpunt A) wat aan de hoge kant is om als 
maatgevend door te laten gaan. Econsultancy bv adviseert (indien noodzakelijk) op termijn ter plaatse 
van de daadwerkelijke locatie van de geplande infiltratievoorzieningen nader onderzoek te verrichten 
naar de waterdoorlatendheid van de bodem (i.e. aanvullende infiltratieproeven te laten verrichten). 

Econsultancy bv 
Swalmen, 23 juli 2007 
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Bijlage 3 Boorprofielen 



Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

Grind, slltlg 

Grind, zwak zandlg 

Grtnd, mallg zandlg 

ruoOl" 00 000 .:: 
00000 .,. 

Grind, stark zandlg 

zand 

r ..... ,,'" 'r0J ..... .. .... ..... ..... .. land, klalTg 

I" ........... § ... ... ....... .......... ... land, zwak slllig 

land, matlg sllllg 1"" " ... ~ .. 0· ···· ···· .. .. ... .. .. . .... ..... ... 

I .... · .. .... ·~ ...... ... .. . . . . . . . . ~ .. . land, stark slltlg 

V-:':-:':':.:::.~ land, ultarst slltlg .... .... .. 

veen 

l Vaan, mlneraalarm 

~ Vaen, zwak klelTg 

~ Veen, stark klelTg 

I:·' 
Yean, zwak zandlg 

1·:·:·1 
Veen, sterk zandlg 

pellbuis 

blinds buls 

II ~.,"' 

" /I 
II 
II 

benton Ie! afdlch!lng 

mter 

klei 

~ 

~ 
~ 
~ 
~:l 

~:J 

Klal, zwak slltlg 

Klal, matlg sllllg 

Klal, stark IlItlg 

Klal, ultarat IlIlIg 

Klal, zwak zandlg 

Klel, matlg zandlg 

~:':'l Klal, stark zandlg 

leem 

~:l 

~':':l 

Leem, zwak zandlg 

Laem, stark zandlg 

overigetoevoegingen 

~ zwak humaus 

~ matlg humeua 

~ 
stark humaus 

~ zwak grlndlg 

~j matJggrlndlg 

~O~ sterk grlndlg 
J.)_ 

geur 

0 goon geur 

~ zwakka gaur 

~ matlga gaur 

~ starka gaur 

• ultarst9 gaur 

olle 

0 gaan olla·watar raactla 

-!!} zwlkka olle,watlr roactle 

~ mallga olla·water roactle 

j1 starke olle·water roaetle 

• ulterata olla·water roaetle 

p.i.d.-waarde 

* >0 * >1 
tJ >10 

a >100 

.. >1000 

• >10000 

monsters 

[ garoard monatar 

( ongaroerd monster 

overig 

A blJzonder bestanddael 

~ Gemlddald hoogste grondwaterstand 

"!' grondwaterstand 

• Gemlddald laagsta grondwaterstand 

sllb 

water 



II 

" " 

II 

" 
" 

Bijlage 3 

Boring: 1 

l00+---~~ 

150+-~~-~ 

Boorprofielen 

100 

ISO 

akker 
land, malig fijn, malig sillig, mellg 
humeu5, bruin 

Zand, mallg fI)n, mallg _Illig, mollg 
humeu5, bruin 

Zand, zeer II)n, _Ier!< slillg, 
balga,gaal 

Infiltratietraject: 0,77-1,11 m -mv 

Boring: 13 

50 

100+-,,-,-,,- ,-, -,,-',"'. ,,"llrejoct I" 

'50 ~ ~ 150 land, zeer fijn, slerk sillig, beige t ~ ~:,' ,'::. ' , ':,' 

250 

Boring: 22 

~ 

50 
"iil'" 

100 

-------.. 

I" 

,.. 

land, zeer fI)n, 51er!< 51111g, 
belge-9ri)_ 

akker 
Zand, maUg fijn, malig sillig, malig 
humeus, bruin 

Zsnd, zear fijn, mallg silllg, zwak 
humeus, beige-bruin 

Zand, zaar fi)n, malig sillig, 
belge,gaal 

Zand, zear fijn , malig 5i1l1g, 
balga-bruin 

Zand, zaer fijn, malig _illig, 
geol-bruln 

Zand, zeer fijn, sterk silUg, 
beige-bruin 

Zand, zeer fijn, uilerst si ltig, 
be'ge-ga.' 

Infi)tratietraject: 0,65-0,99 m -mv 

Boring: 28 
O-r------,~ 

:': ':':':':' :':':' :::~ 
50-+,~, .~,~ .. ~,~ .. ~,~ .. "~ 

[ lrajeCI 

100 +':::,':", -f::::':'::,C7',':'::,";";'_:'I' ~ 

150 . ... ... . .... 
. 1!:'::::::::: 

200 
......... . .. 

30 

akkor 
Zand, mallg fi)n, matig sillig, zwak 
humeus, IIchtbruin 

50 Zand, mallg li)n, mallg silllg, 
~ brulngeel 

100 

Zand, matig fijn, mBtig sillig, 
geolgl1J_ 

Zand, maHg njn, matig siltig, 
gl1)sbruln 

II 
II 
/I 

250 

0 

50 

100 

150 

200 

"'" 

.... .. ... ... 2>5 

Boring: 27 

. .. ..... .. " '''''''::~ 
.. ... .. ... ... 
............ . .. . .... .. ... ...... .. .... 
, . .......... .... . .. . ... . 

100 .......... .. ........... .. ..... .. ... .... .. .. .. .. , .... .. .... .. ....... .. ... ....... ... .. .. .. ........ 
~,:,:,:,:,:,:,:,:,:, 
........... , .. .... .... .. 

akker 

Zand, mallg n)n, matlg 'illig, mallg 
humeus, bruin 

Zand, mallg n)n, matJg 81111g, mallg 
humeus, bruin 

Zand, mallg li)n, matfg slillg, 
belge-geel 

Zand, zeer fijn , matig siltig, beige 

Zend, zear fl)n, m81ig silllg, belg. 

akker 
Zand, mallg n)n, malig siltig, zwak 
humous, IIchlbruin 

land, matlg llJn, matig silUg, geelwil 

Zand, mallg lijn, mallg silllg, 
grijsgeel 

Projectcode: 07061461 

Projectnaam: LEU,DRI.GEO 

Opdrachtgever: Drieweg Advies bv 

Lokatienaam: Hunnissenstraat (ong") te Ell 

gelekend val gens NEN 5104 



Bijlage 4 Methodiek constant-head permeameter 

De k-waarde wordt bepaald met behulp van de constant-head permeameter. Hierbij wordt met 
behulp van een overdruksysteem een constant waterniveau gerealiseerd in het boorgat. Na 
verzadiging wordt het debiet gemeten waarbij er water gernfiltreerd kan worden in de 
desbetreffende bodemlaag. Het betreft hier uitsluitend in-situ proeven in de onverzadigde zone. 

Hierna kan er met behulp van de "Glover Solution" de k-waarde van de desbetreffende bodem
laag berekend worden. Indien er geen slecht, of niet doorlaatbare bodemlagen, aanwezig zijn 
binnen een afstand van 2 x de waterkolom (H) in het boorgat, dan kan met behulp van de "Glover 
Solution", welke hieronder in formulevorm is weergegeven, de k-waarde berekend worden: 

De parameters H en r zijn in figuur 1 schematisch weergegeven. 

Indien er wei slecht, of niet doorlaatbare bodemlagen, aanwezig zijn binnen een afstand van 2 x 
de waterkolom (H) in het boorgat, dan kan met behulp van de "Glover Solution" welke hieronder 
in formulevorm is weergegeven de k-waarde berekend worden: 

3*ln H 
K - r *Q 

sat - 7l' * H * ((3 * H)+ (2 * s)) 

De parameters H en r zijn in figuur 1 weergegeven en de parameter s is in figuur 2 schematisch 
weergegeven. 
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Tabel 1 Archeologische perioden 

Periode Tijd in jaren 

Nieuwe cljd J500 "' Chr . 
Ldte-Mlddeleeuwen 1050 "' ChI:. 
Vroege-Hiddeleeuwen 45' "' Chr. 
Romeinse tijd 12 • 00' Chr. 
I.}zertijd BO' .00' Ch[. 
Bronstijd 2000 yoor Chr. 
Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5300 • 00' Chr. 
Mesolithlcuill (Hidden Steentijd) 8800 • 00' Chr. 
PaleolithiculII (Oude Steentijd) 300.000 • 00' ChI:. 

Tabel 2 Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied 

Provincie : 
Gemeente: 
Pl<'lats : 
Toponiem: 

Limburg 
Leudal 
Ell 
Hunnlssenstraat 

haden 
1500 
1050 

45' 
12 

800 
2000 
4900 
8800 

Kadastrale gegevens: 
Kaartblad: 

Gemeente Hunsel. sectle H. nummer 208 
58C 

Co6rdina ten: 

Bevoegd geug: 
ADC-projectcode: 
Periode yan uitvoering: 
Beheer en plaats documentatle : 

184.285 / 358.740 
184.385 I 358.805 
184 . 590 / 358.780 
184.400 / 358.575 
Proyincie Limburg 
4107649 
juli 2007 
ACC ArcheoProjecten 
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Samenvatting 

In opdracht van Econsultancy bv heeft ACe ArcheoProjecten een 
bureauonderzoek uitgevoerd voar het plangebied Hunnissenstraat in 
Ell (gemeente Leudal). In het plangebied zijn een agrarisch bedrijf 
en infiltratievijvers gepland . Het onderzoek was noodzakelijk om te 
bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kana bestaat dat 
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. 

, 

In het hele plangebied Kunnen archeologische resten voorkomen uit 
aIle archeologische periocten . De kans op het voorkomen van de resten 
is middelhoog tot heog . Waar een esdek aanweziq is . is de 
verwachting hoog . De verwachting is tevens dat waar een 
(gedeeltelijk) intact esdek in het plangebied aanwezig is, de 
conservering van archeologische resten goed zal zijn . Waar geen 
sprake is van een esdek maar van een veldpodzolgrond is de kans op 
archeologische resten middelhoog . Hier zullen archeoloqische resten 
verstoord zijn door recente bodeminqrepen. bijvoorbeeld ploegen . 

Er is een grote kans dat binnen het onderzochte gebied 
archeologische resten voorkomen. Daarom wordt geadviseerd om in het 
planqebied een vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend 
booronderzoek te laten uitvoeren. Volqens de aisen van de Provincie 
Limburg v~~r een verkennend archeologisch booronderzoek zullen in 
het plangebied minimaal 23 verkennende boringen moeten worden gezet . 

ADC ArcheoProjacten Rapport 1061 ~11 



1 Inleiding 

In opdracht van Econsultancy bv h e eft ADC ArcheoProjecten een 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Hunnissenstraat in 
Ell (gemeente Leudal). In het plangebied zijn e en agrarisch bedrijf 
en infiltratievijvers gepland. Het onderzoek was noodzakelijk om te 
bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat 
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. 

Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie 
over bekende of verwachte archeologische waarden binnen het 
omschreven gebied en het opstellen van een gespecificeerde 
verwachting. 

De volgende onderzoeksvragen zlJn opgesteld voor het plangebied: 
Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het 
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, 
ligging, aard en date ring hiervan? 

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn: 
In welke mate worden deze waarden verstoord door realisatie van 
de geplande bodemingreep? 
Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum 
worden beperkt? 

Indie n de archeologische waarden niet kunnen worden behouden: 
Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van 
archeologische waarden en hun omvang, ligging, aard en datering 
voldoende te kunnen bepalen om te komen tot een selectiebesluit? 

6 

Het bureauonderzoe k is uitgevoerd op 25 juli 2007. Aan het onderzoek 
hebben meegewerkt: M. Stiekema (prospector) en E. Lohof (senior 
prospector) . 

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methoden 

Het onderzoek is uitgevoerd c onform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.1, in het bijzonder de specificaties 
LS01, LS02, LS03, LS04 en LS05. Het bureauonderzoek wo rdt 
gerapporteerd conform LS06. 

Het onderzoek bestaat uit zes onderdelen (specificaties LS01 tim 
LS06). In de eerste vier onderdelen zijn d e volgende werkzaamheden 
verricht: 

afbakening plangebied en vaststellen van de consequenties van het 
mogelijk toekomstige gebruik 
beschrijving van de huidige situatie 
beschrijving van de historische s i tua tie en mogelijke 
verstoringen 
beschrijving van beke nde archeologische waarden en 
aardwetenschappelijke gegevens 

Op grond van deze onderdelen wordt een gespecificeerde verwachting 
van het gebied opgesteld (specificatie LS05). Hierin wordt verwoord 
of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht. Indien 
deze worden verwacht worden de (veronderstelde) eigenschappen van de 
waarden zo gedetailleerd mogelijk aangegeven. 

2.2 Resultaten 

Afbakening plan- en onderzoeksgebied en vaststellen van de 
consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik (LSD1) 

Het plangebied ligt ongeveer 500 meter ten oosten van de kern van 
Ell en heeft een oppervlakte van ca. 37.000 m2 (zie afb. 1). Het 
wordt begrensd door de Hunnissenstraat in het zuidoosten, een woning 

ADC ArcheoProjecten Rapport 1061 Ell Hu nni s sens traat 
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(Hunnissenstraat 5) in het noorden en landbouwgebied in het westen 
en oosten (zie afb. 2). 

In het plangebied zijn een agrarisch bedrijf en infiltratievijvers 
gepland. Hierbij zal een gebied met een oppervlakte van ca. 27.000 
m2 worden bebouwd en vergraven. Bij de geplande werkzaamheden zal de 
bodem tot een diepte van ca. 80 em worden verstoord. 

De consequentie van de voorgenomen ingreep is dat eventuele 
waardevolle archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. 

Beschrijving van de huidige situatie (LSD2) 

Het plangebied is momenteel in gebruik als akkerland. 

Beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen 
(LSD3) 

De historische situatie is op verschillende historische kaarten als 
voIgt : 

historische situatie 
1803-1820 (Tranchot & 

akkerland en toegangspad 

begin 1ge eeuw akkerland en toegangspad 
1870 akkerland en toegangspad 
1900 akkerland en toegangspad 

Volgens historische kaarten heeft het plangebied in ieder geval 
sinds begin 1ge een agrarische bestemming gehad (zie afb. 3). Het 
plangebied was onderdeel van een akkercomplex ten oosten van het 
dorp Ell. Op de historische kaart uit begin 1ge eeuw zijn de huidige 
Hunnissenstraat direct ten zuiden van het plangebied en het huidige 
toegangspad en de huidige woning direct ten westen en noorden van 
het plangebied al aanwezig. Uit zowel de kadastrale kaart uit begin 
1ge eeuw als de historische kaart uit 1900 blijkt dat het 
toegangspad vroeger onder een ie t s andere hoek naar de woning 
(Hunnissenstraat 5) liep. Het toegangspad liep toen gedeeltelijk 
door het huidige westelijke deel van het plangebied (zie afb. 3). 
Deze woningj is waarschijnlijk in het begin van de 1ge eeuw gebouwd, 
aangezien hij op de Tranchot & V. Muffling kaart uit 1803-1820 nog 
niet staat aangegeven (in tegenstelling tot het toegangspad) . 

Beschrijving van bekende archeologische waarden en 
aardwetenschappelijke gegevens (LS04) 

De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het 
onderzoeksgebied: 

informatie 
hoge zwarte enkeerdgrond, veldpodzol 
dalvlakteterras bedekt met dekzand 

Gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien, heeft het landijs 
Nederland (net) niet bereikt. Nederland had door de nabijheid van de 
ijsmassa weI een droog en koud klimaat. Gedurende het Weichselien 
zijn er door de wind dekzandafzettingen gevormd. Deze dekzanden 
behoren tot de Formatie van Boxtel, voor he en Twente Formatie,l en 
worden in het plangebied aan het maaiveld aangetroffen. Het 
plangebied ligt volgens de geomorfologische kaart in een gebied 
gekarteerd als dalvlakteterras, bedekt met dekzand. 

Volgens de bodemkaart (schaal 1:50.000) is h e t plangebied 
grotendeels gekarteerd als hoge zwarte enkeerdgronden2 (ook weI 

1 De Mulde r et ai, 2003 
Stiboka , 1972 
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bekend ais esdek; zie kader op pagina 8), die zich kenmerken ais een 
bruine tot zwarte humeuze ophogingslaag (A-horizont) van minimaal 50 
cm dik bove n de oorspronkelijke d e kzandafzettingen (C-horizont). 
AIleen de meest oosteIijke hoek van het plangebied is gekarteerd ais 
veidpodzoigronden. Podzoigronden kenmerken zich door een 
bodemprofiel met een duidelijke bruine inspoelingshorizont (B
horizont), onder een (niet altijd zichtbare) gebleekte 
uitspoe lingshorizont (E-horizont). 

In het onderzoeksgebied zijn de volgende archeologische 
(indicatieve) waarden vastgesteld : 

omschrijving 
middelhoge indicatieve archeologische 
waarde 
geen AMK-terreinen in of in de nabijheid 
van het plangebie d 
geen waarnemingen in het plangebied 

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW; afb. 4) heeft 
het plangebied een middelhoge indicatieve archeologische waarde. Er 
bevinden zich geen AMK-terreinen in de omgeving van het plangebied. 
WeI is een aantal arc heolog ische waarnemingen uit de omgeving van 
het plangebied ( tot ca. 1 kID) bekend. Op ongeveer 100 meter ten 
westen van het plangebied is een bronzen bijl uit de Rilversum
cultuur (Bronstijd) aangetroffen. 3 Op middelgrote afstand van het 
plangebied zijn meerdere waarnemingen bekend. Ret betreft een 
vuurstenen werktuig uit het Mesolithicum op ca 400 meter ten 
noo r dwesten van het plangebied4

, een urn met e e n onbekende datering 
op ca. 700 meter ten zuidwesten van het plangebied5 en diverse 
vuurstenen artefacten met een onbekende date ring op een zandrug op 
ca. 800 meter ten zuiden van het plangebied6 

Navraag bij plaatselijke amateur-archeologen heeft geen aanvullende 
informatie opgeleverd. 

Gespecificeerde verwachting (LS05) 

Op grond van de verzameide archeologische en aardwetenschappelijke 
informatie is het volgende verwachtingsmodel opgesteld: 
In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit 
aIle archeologische perioden. De kans op het voorkomen van de resten 
is middelhoog tot hoog. De verwachting is hoog indien een 
(gedeeitelijk) intact esdek in het plangebied aanwezig is. In dat 
geval komen de archeologische resten voor onder in het esdek en in 
de top van de oorspronkelijke C-horizont. De vondstenlaag is 
opgenomen in de onder kant van het esdek; hier wordt ook weI van 
'cultuurlaa g' gesproken: een d oorwerkte oude bodem tussen het esdek 
en de ongeroerde ondergrond met kleine stukken aardewerk, 
natuursteen, vuu r steen en houtskool. 7 De conservering van 
archeologische r e sten onder een esdek is meestal uitstekend. 
De verwachting is middelhoog waar sprake is van veidpodzoigronden. 
Deze gronden zijn doorgaans minder geschikt voor menseIijke 
bewoning. Door de invloed van recente bodembewerking als ploegen 
z ijn de archeologische resten hier minder goed geconserveerd. 
Archeologische sporen bevinden zich tot ongeveer 0,25 cm in de top 
van de C-horizont. Organische resten en bot zullen door de relatief 
droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Ret 
complextype en de omvang kunnen niet nade r worden gespecificeerd 
door de beperkte gegevens. 

) ARCHIS-meldingen 295007 
, ARCHI S-meldinge n 67 20 
5 ARCHIS- meldingen 3 4249 
6 ARCHI S-meldingen 2 2002 2, 2 20 04 7 en 2200 4 9 
7 Groenewoudt 1994 . 
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3 Conclusies 

Zljn ec (aanwijzingen voar) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig en, zo ja, wac is naac vecwachcing de omvang, 11gging, 
aard, datecing en waacdestelling hiervan? 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek blijkt dat er een 
middelhoge tot hoge verwachting voor de aanwezigheid archeoloqische 
waarden in het plangebied is . 

In welke mate worden deze waarden verstoord door realisatie van de 
geplande bodemingreep? 
Omdat archeologische waarden vanaf het maaiveld kunnen worden 
verwacht kunnen deze bij de realisatie van de plannen worden 
verstoord . 

Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden 
beperkt? 
Bij de hu!dige bouwplannen is beperking van de verstoring niet 
mogelijk . 

Indien de eventuele accheologische waaeden niet kunnen woeden 
behouden : Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid 
van archeologische waacden te kunnen bepalen? 
Om een beter beeld te krijgen over de mogel ijke aanwezigheid van 
archeologische waarden in het plangebied wordt aanbevolen om een 
vervolgonderzoek in de vonn van een verkennend boOronderzoek te 
laten uitvoeren. Oaarmee kan de omvang van een eventueel esdek en 
daarmee van het gebled met hoge verwachting worden bepaald. 

AOC ArcheoPro1.cten Rapport 1061 ,., Kunnissenstraat 
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4 Selectieadvies (VS07) 

Het is goed mogelijk dat binnen het onderzochte gebied 
archeologische resten voorkomen. Daarom wordt geadviseerd om in het 
plangebied een vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend 
booronderzoek te laten uitvoeren. Vo l gens de eisen van de Provincie 
Limburg voor een verkennend archeologisch booronderzoek zullen in 
het plangebied minimaal 23 verkennende boringen moeten worden gezet. 

Het verdient verder de aanbeveling om de uitvoerder van grondwerk in 
het plangebied te wijzen op de plicht eventuele archeologische 
vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de 
Monumentenwet 1988, artikel 47, lid 1. 
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Bodemrisicochecklist 

systeem- beheermaatregelen 
ontwerp 

bodembedrelgende omschrijving basis- aanlegl aandacht voor bijzonder operationeel inspectJe toezicht incidenten elndemissie 
activiteit emissie uitvoering onderhoud management score 

score 
wasplaats afvoerwater in 4 CUR/PBV-aanbeveling 51 putten, verbindingen CUR/PBV-rapport 2001-3 CUR/PBV-44 radliteiten en 1 

mestputten, personeel 
ondergrondse 
riolering 

dieselopslag opslag in 2 vloeistofdichte CUR/PBV-44 PGS 28/30 vulinstructie, a.lgemene zorg 1 
bovengrondse tank, opvangvoorziening. visueel, detectie in 
vrij van de grond Toepassing van lekbak en tank 

uitvoering conform PGS 30 
afleverinstallatie conform I 

I 
PGS 28 

zwavelzuuropslag opslag in 4 kerende conform PGS 15 conform PGS 15 vulinstructie, facilitelten en 1 
bovengrondse tank, voorziening/lekbak. Opslag visueel, detectie in personeel 
vrij van de grond conform PGS 15 en P-blad tank 

134,4 
opslag op- en overs lag in 4 opslag in kast volgens PGS speciale emballage conform PGS 15 conform PGS 15 visueel faciliteiten en 1 
reinigingsmiddelen emballage 15 personeel 

vloeistoffen 
opslag op- en overs lag in 4 opslag in kast vOlgens PGS speciale emballage conform PGS 15 conform PGS 15 visueel facmteiten en 1 
bestrijdingsmiddelen emballage 15 en personeel 

vloeistoffen Bestrijdinqsmiddelenbesluit 
opslag op- en oversla,g in 4 opslag in kast volgens PGS speciale emballage conform PGS 15 conform PGS 15 visueel faciliteiten en 1 
diergeneesmiddelen emballage 15 en personeel 

vloeisloffen Bestrijdingsmiddelenbesluit 
varkensmest opslag in 4 vloeislofdichle hemelwater (silo's zijn CUR/PBV-44 visueel algemene zorg 1 

puUbassin, opvangvoorziening afgedekt met folie) 
mestdichte mestkelder 
onder vleesvarkensstal en 
in betonnen mestsilo, 
conform Bouwtechnische 
RichtJijnen Mestbassins 

afgewerkte olie op- en overslag in 4 kerende voorziening/lekbak speciale emballage visueel faciliteiten en 1 
emballage person eel 
vloeistoffen 

pompolie op- en overs lag in 4 kerende voorziening/lekbak speciale emballage visueel faciliteiten en 1 
emballage personeel 
vloeistoffen 

spuiwater opslag in 4 ondergrondse vulpunt en vulleidingen; lekdetectie vulinstructie facillteiten en 1 
ondergrondse of vloeistofdichte bak met ontluchting (CPR) personeel 
ingeterpte tank lekdetectie 

1 Inspeclie van mestputten is moeilijk of niet uitvoerbaar, risicovol en zeker niet gebruikelijk. De NRB erkent dal niet visueel inspecteerbare (ondergrondse) voorzieningen toch vloeistofdicht kunnen zljn . 
2 Bij tanks in een betonnen bak is het risico van bodembelasting tot een minimum tenuggebracht. 
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&lOll belang eje<::trici tei l .gOls 
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mlernel www,ktic I'll 
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Sadri;' 
Contact : 

Adres 

Soort betan9 

KPN rayon ZO 

medewerkers toirilstrU!;tuur kmr 122 
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Soorl belMg : water 

Einde melding . 
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BiSO"1SpoDr 3005 
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Aan 
p.e.A. Kassenberg 

Bedrijf 

K.c. 
J-J Renkema 
Registratuur 
G.M. Valkenburg 

Onderwerp 

Engineering 6-Technology 

Van 
J.L. Bos 

Ons kenmerk 

DET 2007.M.0682 

Datum 

4 oktober 2007 

Plaatsgebonden rlsicoberekening gastransportleidingen A-521-KR-085 en A-585-KR-085 

MEMORANDUM 

Inleiding 
V~~r de A-521-KR-085 en A-585-KR-085 is een plaatsgebonden risicoberekening uitgevoerd. 

De risicoberekenlng zoals vastgelegd In dit memorandum is conform CPR-18E [1] uitgevoerd 
met PIPESAFE, een door de overheid goedgekeurd softwarepakket voor het ultvoeren van 
rislcoberekeningen aan aardgastransport [2]. 

Uitgangspunten bij de berekeningen 

De risicoberekenlng Is uitgevoerd op basis van de in Tabel 1 opgenomen leidingparameters. 

T.bllP d a e arame erwaar en van d I [d' e e mgen 
Parameter A-S21-KR-08S A-S8S-KR-08S 

Jaartal 1969 -
Diameter [mm] 914 1067 
Wanddikte [mm] 12.25 13.69 
Staalsoort [-] X60 X60 
Ontwerpdruk [barg] 66.2 66.2 
Dekking [m] 1.4 1.6 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 
• De faalfrequentie Is gebaseerd op schade door derden en corrosle; 
• De faalfrequentie als gevolg van schade door derden Is gecorrigeerd met een factor 

2.5 als gevolg van een wettelijke grondroerdersregeling; 
• De faalfrequentie als gevolg van schade door derden is gecorrigeerd voor recent 

ingevoerde maatregelen (factor 1.2) en een dalende trend in leidingbreuken (factor 
2.8). Deze factoren zijn onder het voorbehoud van formele goedkeuring door VROM; 

• In de rlsicoberekening is rekening gehouden met directe ontsteking (75%) en 
ontsteking na 120s (25%); 

• In de rislcoberekening is rekening gehouden met de uit casu'istiek verkregen 
diameter en druk afhankelijke ontstekingskans. 
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Gilsunle Engineering" Technology 

Datum: 4 oktober 2007 Ons kenmerk: DET 2007.M.0682 
Engineering G-Technology 

Onderwerp: Plaatsgebonden risicoberekening gastransportleldlngen A-521-KR-085 en A-585-KR-085 

Resuftaten PR-berekening 
De 10-6 per jaar plaatsgebonden risicoafstanden zijn opgenomen In Tabel 2 en Tabel 3. 

Afstand [m] 

Afstand [m] 

Referenties 
[1] Committee for the Prevention of Disasters, Guidelines for Quantitative Risk 

Assessment, CPR18E, 1999 

[2] Toepasbaarheld van PIPESAFE voor rislcoberekeningen van 
aardgastransportleidlngen, ministerie van VROM, VROM DGM/SVS/2000073018, 10 
juli 2000 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding 

In opdracht van Firma van Rooij heeft Drieweg Advies s.v. een geohydrologisch 

onderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell. 

1.2 Aanleiding en doel 

Gepland is de oprichting van een vleesvarkensbedrijf met mestvergistingsinstallatie op 

onderhavige locatie. In het kader van de watertoets dient inzicht te worden verkregen 

in de geohydrologische situatie in het plangebied en de invloed van het bouwplan 

hierop. 

Voorkomen dient te worden dat de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling een negatief effect 

heeft op het watersysteem. Heeft de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling toch een negatief 

effect dan dienen mitigerende maatregelen te worden genomen. 

1.3 0 bouw ra 

Navolgend zullen in hoofdstukken 2 en 3 de locatiegegevens respectievelijk het 

wettelijk kader worden beschreven, gevolgd door het onderzoeksprogramma in 

hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het grond- en archiefonderzoek 

weergegeven. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de invloed van het bouwplan 

op de waterhuishouding van de onderzoekslocatie. 
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2. Locatiegegevens 

2.1 Aigemeen 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Hunnissenstraat ongenummerd in het 

zuidoosten van Ell (gemeente Leudal) en is kadastraal aangeduid als Gemeente 

Hunsel, sectie: H nummer: 208. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 

circa 2,8 ha. De coordinaten volgens het RD-stelsel zijn globaal: x = 184 en y = 358 

(km). Een overzichtsfoto van de onderzoekslocatie en omgeving is onderstaand 

weergegeven. 

Figuur 1.' Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 

2.2 Bouwplan 

Van de huidige en toekomstige situatie zijn diverse tekeningen en informatie 

beschikbaar. Op basis hiervan zijn de navolgende beschreven kenmerken vastgesteld. 
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Huidige situatie 

Het perceel aan de Hunnissenstraat te Ell is gelegen in een agrarisch gebied. 

Momenteel is het perceel in gebruik als akkerbouwgrond. 

De onderzoekslocatie betreft het gehele perceel. Op het perceel is geen bebouwing 

aanwezig. Het hemelwater wordt direct in de bodem ge"fnfiltreerd. 

Toekomstige situatie 

Gepland is de nieuwbouw van een drietal stallen ten behoeve van de huisvesting van 

10.224 vleesvarkens, een loods, twee sleufsilo's en silo's ten behoeve van de 

mestvergistinginstallatie. Een situatieschets van het nieuwbouwplan is onderstaand 

weergegeven. 

208 

Figuur 2: Schets toekomstige situatie 

Waterbalans 

Een overzicht van de huidige en toekomstige terreinverharding is weergegeven in 

navolgende tabel. 
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Terreindeel 

Oaken (gebouwen en silo's) 

Terrein verharding 

Huidige oppervlakte 
[m2l 

Onverhard terrein (inc!. groene daken) 65.815 

Totaal 65.815 

Tabel1 : Huidige en toekomstige terreinverharding 

2.3 Betrokken 

Toekomstige oppervlakte 
[m2l 

ca. 14830 

ca. 11 .293 

ca. 39692 

ca. 65815 

In het kader van de watertoets zijn voor onderhavig project diverse partijen in min of 

meerdere mate betrokken. De mogelijk betrokken partijen zijn: 

• Provincie Limburg : de provincie maakt een integrale afweging of wateradvies 

voldoende is overgenomen in het bestemmingsplan; 

• Waterschap Peel en Maasvallei; het waterschap is kwantiteits- en 

kwaliteitsbeheerder voor de omgeving. Zij beoordelen het plan in het kader van 

de watertoets en geeft namens het watertoetsloket een wateradvies af; 

• Gemeente Ell; de gemeente is onder meer beheerder van de binnenstedelijke 

riolering en treedt tevens op als watercoordinator; 

• Varkenshouderij van Rooij; initiatiefnemer van de ontwikkeling van het 

plangebied. 

Onder meer de volgende documenten en richtlijnen zijn, in het kader van de 

watertoets, van toepassing op dit project: 

• Deelstroomgebiedsvisie Tungelroyse beek; 

• Brochure watertoets, Provincie Limburg; 

• Intergraal Waterbeheersplan 2004-2007, Waterschap Peel en Maasvallei; 

• Legger van waterlopen, Waterschap Peel en Maasvallei ; 

• Praktisch Handboek Watertoets, Waterschap Peel en Maasvallei. 
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3. Wettelijk kader 

Navolgend wordt de relatie met de plannen op gemeentelijk niveau en van overheden 

beschreven. 

3.1 Europees beleid 

Het Europees waterbeleid heeft vorm gekregen door het opstellen van de Europese 

Kaderrichtlijn Water. Het doel van deze richtlijn is het vaststellen van een kader voor de 

bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater, 

waarmee: 

• Aquatische ecosystemen en, wat de waterbehoeften ervan betreft, terrestrische 

ecosystemen en waterrijke gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van 

aquatische ecosystemen, voor verdere achteruitgang worden behoed en 

daarnaast worden beschermd en verbeterd; 

• Duurzaam gebruik van water wordt bevorderd, op basis van bescherming van 

de beschikbare waterbronnen op lange termijn; 

• Verhoogde bescherming en verbetering van het aquatische milieu worden 

beoogd, onder andere door specifieke maatregelen voor de progressieve 

vermindering van lozingen, emissies en verliezen van prioritaire stoffen en door 

het stopzetten of geleidelijk beeindigen van lozingen, emissies of verliezen van 

prioritaire gevaarlijke stoffen; 

• Wordt gezorgd voor de progressieve vermindering van de verontreiniging van 

grondwater en verdere verontreiniging hiervan wordt voorkomen; 

• Wordt bijgedragen tot afzwakking van de gevolgen van overstromingen en 

perioden van droogte. 

Op deze wijze draagt de Kaderrichtlijn bij aan de realisatie van de volgende 

maatschappelijke doelen: 

• De beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en grondwater van goede 

kwaliteit voor een duurzaam, evenwichtig en billijk gebruik van water; 

• Een significante vermindering van de verontreiniging van het grondwater; 

• De bescherming van territoriale en mariene wateren; 

• Om middels stopzetting of geleidelijke beeindiging van lozingen, emissies en 

verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen, uiteindelijk te komen tot 

concentraties in het mariene milieu die voor in de natuur voorkomende stoffen 

dichtbij de achtergrondwaarden liggen en voor door de mens vervaardigde 

synthetische stoffen vrijwel nul bedragen. 
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Het schaalniveau waarop de Kaderrichtlijn betrekking heeft, is die van het 

stroomgebiedsdistrict. 

3.2 Nationaal beleid 

Vierde Nota waterhuishouding 

In deze nota is veel aandacht voor het kernbegrip 'duurzaam' en het zoeken naar 

duurzame oplossingen. Ten aanzien van riooloverstorten wordt gesteld dat uiterlijk 1 

januari 2005 de rioolstelsels aan de eisen van de CUWVO-basisinspanning dienen te 

voldoen. 

Daarnaast dient er een betere bescherming tegen wateroverlast te zijn door een grote 

veerkracht van het systeem. Water wordt niet direct afgevoerd, maar (waar mogelijk) in 

de bodem ge',nfiltreerd, opgeslagen in het oppervlaktewater en gebruikt voor specifieke 

doelen. Water dient daarom vanaf het beginstadium van de planontwikkeling te worden 

meegenomen en gemeentes dienen na te den ken over stedelijk waterbeheer. De 

gemeentes worden verzocht om: 

over stedelijk waterbeheer. De gemeentes worden verzocht om: 

• Tenminste 20% van het huidige verhard oppervlak dat is aangesloten op de 

riolering af te koppelen, mits dit niet strijdig is met milieudoelstellingen; 

• Bij nieuwbouw minimaal een afkoppelpercentage van 60% te halen. 

Advies Commissie Waterbeheer 21 e eeuw 

De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft op 31 augustus 2000 advies uitgebracht 

aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van de Unie van 

Waterschappen. De visie van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw kan worden 

samengevat in drie kernbegrippen: betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar. Het ad vies 

van de commissie komt in het kort neer op de onderstaande punten: 

• Het niet afwentelen van de eigen problematiek op anderen; 

• Het verplicht hanteren van de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen, afvoeren; 

• Meer ruimte geven aan water. 

Nationaal bestuursakkoord Water (NBW) 

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan samen de waterproblematiek 

in Nederland aanpakken. Hiertoe is op bestuurlijk niveau het Nationaal 

Bestuursakkoord Water ondertekend (02-07-03). Het akkoord heeft tot doel om in de 

periode tot 2015 het watersysteem in Nederland op orde te krijgen en daarna op orde 

te houden. Het gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de 

zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat. Nederland krijgt hierdoor 

steeds meer te maken met extreem natte en extreem droge periodes. Om deze 

problem en te bestrijden zijn maatregelen nodig met als uitgangspunt het eerst 
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vasthouden, dan bergen en vervolgens afvoeren van water. 

3.3 Provinciaal beleid 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 

Het POL vormt de basis voor de uitvoering van maatregelen door de waterschappen, 

gemeenten en door de provincie zelf. 

Het POL is naast een streekplan tevens een waterhuishoudkundigplan en vormen dus 

de provincia Ie kaders voor het ruimtelijke en waterhuishoudkundig beleid. 

Onderstaande kaart geeft weer wat het waterbeleid is zoals weergegeven in het POL 

rondom de bedrijfslocatie aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell. De locatie aan 

de Hunnissenstraat ligt in een gebied wat niet aangemerkt wordt als een kansrijk of 

prioritair verdroogd natuurgebied, zie figuur 3. 

IIiII 
__ ,,"VHR_ -_11'--
SUftWlonM rond pnoItIIn -......-",---,.,.. _ ... -- (SMk)dMn WI ~ bIJhn htI M&uctII 

.... ""'opodIIok_ ... -
9Mk nwI ~ ec:oIogIIIChi Nndtlt - VMOOKt!tO~MM. -_ov"'" - EHS til POG (P1 en P;2) 

CJ 1'1"'."""" 

Figuur 3: Blauwe waarden (bron: POL, Provincie Limburg) 
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Provinciale Milieuverordening Limburg (PMV) 

De provinciale Milieuverordening is een instrument dat bindend is voor derden. Het 

heeft onder andere het uitvoeren van het rijksbeleid in medebewind en het provinciaal 

milieubeleid tot doe/. Aspecten die betrekking hebben op water staan beschreven in 

deze verordening. In deze milieuverordening zijn eveneens gebieden aangemerkt als 

grondwaterbeschermingsgebieden. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn grotere 

gebieden (30 jaarszone) van waaruit het grondwater stroomt naar het puttenveld 

waaruit het grondwater wordt gewonnen. Het beleid voor 

grondwaterbeschermingsgebieden is gericht op het feit dat het grondwater een 

zodanige kwaliteit behoudt zodat het geschikt is als grondstof voor de 

drinkwatervoorziening en andere hoogwaardige toepassingen. 

Stroomgebiedsvisie Tungelroyse beek 

De stroomgebiedsvisie Tungelroyse beek vormt een beschrijving van de gewenste 

waterhuishoudkundige ontwikkelingen binnen de stroomgebieden met een horizon van 

15 a 20 jaar, uitgaande van de doelstellingen uit het Provinciaal Omgevingsplan 

Limburg. 

In de stroomgebiedsvisie worden de volgende punten omschreven: 

• Technische GGOR, het gewenst grond- en oppervlaktewater regime. Hierin 

worden de gewenste waterhuishoudkundige situatie beschreven, gelet op de 

functies die bediend moeten worden en de mogelijkheden om dit te bereiken. 

• Grondgebruikindicatiekaart. Op deze kaart wordt het grondgebruik aangegeven 

in de nieuwe situatie als de technische GGOR is bereikt. 

• Maatregelenkaart en effecten. Deze kaart vertaalt de GGOR-kaart in gerichte, 

lokale en soms regionale acties die nodig zijn om de technische GGOR te 

kunnen bereiken. 

• Kostenindicatie. Een globale beschrijving van de kosten die het realiseren van 

de technische GGOR met zich meebrengt. 

De locatie aan de Hunnissenstraat ongenummerd is gelegen binnen de Perspectieven 

P5, wat betekent dat landbouwbelang geprefereerd wordt. Binnen dit perspectief 

krijgen de ontwikkelingsmoge/ijkheden voor landbouw prioriteit. Er dient dus gestreefd 

te worden naar een landbouwkundig optimale waterhuishouding . 

3.4 Waterschapsbeleid 

Onderstaand wordt in het kort en puntsgewijs het beleid besproken van het waterschap 

Peel en Maasvallei. 
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Nota Strategie en visie 

Het waterschap geeft in de Nota strategie en visie de strategie en visie weer van het 

waterschap op het terrein 'veiligheid' (zorg voor de waterkeringen) en het "Op orde 

brengen' van het watersysteem thematisch nader uitgewerkt. 

Optimalisatie Afvalwater Systeem (OAS) 

Bij een Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (O.A.S.) kijkt het waterschap samen 

met gemeenten, Rijkswaterstaat en het Waterschapsbedrijf naar een verantwoorde 

opzet voor het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering. Het is een studie waarin de 

samenhang tussen het afvalwatersysteem (RWZI's, riolering en overstorten) en het 

oppervlaktewatersysteem in beeld wordt gebracht. Een dergelijke OAS studie wordt 

voor ieder afwateringsgebied van een RWZI uitgevoerd. 

Integraal Waterbeheersplan 

Waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater (be ken 

en kleine riviertjes) in Noord en Midden-Limburg. In het Integraal Waterbeheerplan 

wordt beschreven hoe de huidige en toekomstige watersituatie in goede banen geleid 

wordt. 

Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) 

Het GGOR omschrijft de waterhuishoudkundige staat van het grond- en 

oppervlaktewater (kwalitatief en kwantitatief) van Noord- en Midden-Limburg. Het 

gewenste regime - dat beschreven wordt in het GGOR - moet aansluiten bij het beoogd 

gebruik van het betreffende gebied. In het GGOR worden vervolgens bepaalde 

'waterdoelen' vastgelegd. Daarnaast wordt een pakket van maatregelen geformuleerd 

om de waterdoelen voor 2015 te realiseren. 

Onderzoeksvisie 

In de onderzoeksvisie "Van meten naar weten" wordt het huidige onderzoek dat bij het 

waterschap plaatsvindt, geevalueerd. Daarnaast wordt de kennisbehoefte binnen het 

waterschap gedefinieerd en uitgewerkt. De visie omvat een concrete uitwerking van de 

onderzoeksverplichtingen, onderzoeksbehoeften en nieuwe beleidsontwikkelingen -

zoals Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water - die om onderzoek vragen. Ais 

sluitstuk wordt een visie gegeven voor de komende 5 jaar tegen de achtergrond van de 

nieuwe beleidsontwikkelingen. 

Om te komen tot een duurzaam watersysteem zijn de volgende uitgangspunten van 

belang. 
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Het waterschap streett naar 100% afkoppelen van hemelwater van het riool vanwege 

het herstel van een natuurlijk functionerend watersysteem. 

Het water zal eerst vastgehouden dienen te worden in het gebied. Indien dit niet 

mogelijk is vanwege hoge grondwaterstanden of slechte doorlatendheid van de bodem 

dan zal het water worden geborgen in een buffer en kan het vertraagd worden geloosd 

in een beek. 

Wanneer het niet mogelijk is het water vast te houden of te bergen in het gebied, mag 

het afgevoerd worden naar een rioolstelsel. 

Om het water schoon te houden dienen geen uitlogende materialen zoals zink, koper 

en lood te worden gebruikt. 
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4 Onderzoeksprogramma 

4.1 Veldonderzoek 

Door Econsultancy bv is in juli 2007 (rapportnummer 07061460) een bodemonderzoek 

uitgevoerd bestaande uit 26 boringen en 3 peilbuizen. Aanvullend hierop is een 

infiltratieonderzoek uitgevoerd. 

Waterdoorlatendheidsmetingen 

Ter bepaling van de waterdoorlatendheid van de verzadigde zone zijn in een drietal 

peilbuizen waterdoorlatendheidsmetingen verricht met behulp van de constant-head 

permeameter. Hierbij is middels een overdruksysteem een constant waterniveau 

gerealiseerd in het boorgat. Na verzadiging is het debiet gemeten waarbij er water is 

ge"lnfiltreerd in de betreffende bodemlaag. 

4.2 Archiefonderzoek 

Bodem-informatiekaarten 

Teneinde meer inzicht te krijgen in de lokale en regionale bodemopbouw, geologie en 

geohydrologie zijn diverse bodem-informatiekaarten geraadpleegd. Het betreft onder 

meer: 

• Grondwaterkaart Tungelroysebeek, Waterschap Peel en Maasvallei; 

• Bodemkaart Tungelroysebeek, Waterschap Peel en Maasvallei; 

• Grondwaterplan Limburg, Dienst Grondwaterverkenning TNO; 

• Bodeminformatiekaarten; 

• K-waardekaart, Waterschap Peel en Maasvallei. 
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5. Bodemopbouw en hydrologie 

5.1 Bodemopbouw 

Bodemopbouw 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit matig siltig, matig fijn zand en is plaatselijk 

zwak tot matig humeus. De ondergrond bestaat uit zwak tot uiterst siltig, zeer fijn tot 

matig fijn zand en matig humeus. 

Geohydrologie 

De onderzoekslocatie ligt tectonisch gezien in de Roerdalslenk. De Roerdalslenk wordt 

begrensd door de Feldbiss en Peelrandbreuk. 

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 50 m en wordt gevormd door 

zandige en grindige afzetttingen van de Formaties van Veghel en Sterksel. Op deze 

formaties liggen fijnzandige, matig goed doorlatende eolische afzettingen, behorende 

tot de Nuenen Groep, met een dikte van ± 15 meter. Het eerste watervoerend pakket 

wordt aan de onderzijde begrensd door afzettingen van de Kiezelooliet Formatie. Het 

bovenste deel van deze complexe eenheid bestaat uit klei met 

bru i n kooli nschakelingen. 

De gemiddelde grondwaterstand bedraagt ± 27,5 m + NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 2,5 m -mv zou bevinden. 

5.2 Hydrologisch systeem 

Oppervlaktewater I waterkeringen 

Rondom het perceel aan de Hunnissenstraat zijn de navolgende wateren/traces 

gelegen, zie figuur 4: 

• Trace (zijtak) Berkvenoplossing (secundair water in onderhoud bij waterschap) ; 

• Trace Ellerbermsloot (primair water); 

• Trace Berkven (primair water); 

• Trace Wessermerven-West. 
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Legenda 

C Gemeentegrens Hunsel 

cal.go~e oppervlaklewaler 
- Trace primalr water 

- - Tr..e6lftd1c4tltl primdl W1MI 

- Trace sectM'ldeir weIer in onderl'loud btl walerSChap 

- Trace secundalr waler In onderhoud blj derden 

- Stuw met code 

• Bodamval mel code 

Cl M&andflfZone 

Figuur 4: Legger water/open 

Grondwaterstand en -fJuctuaties 

Tijdens onderhavig onderzoek zijn op 11 juli 2007 de grondwaterstanden in boring Pb1 

tot en met Pb3 bepaald. Tabel 2 geeft de resultaten weer van deze metingen. 

peilbuisnummer 

Pb1 

Pb2 

Pb3 

filterstelling em-my] 

1,85 - 2,85 

1,95 - 2,95 

1,8 - 2,8 

grondwaterstand em-my] 

1,69 

1,60 

1,71 

Tabe/ 2 Resu/taten ve/dmetingen tijdens grondwater monstername 

Onder invloed van seizoensafhankelijke factoren zal de grondwaterstand in de loop 

van de tijd fluctueren. 
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De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt op de planloeatie tussen de 75-150 em 

onder maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt op de planloeatie tussen 

de 150-200 em onder het maaiveld, zie figuur 5 en 6. 

Figuur 5 huidige situatie GLG in cm-mv Tunge/royse beek1 

1 www.limburg.nl 
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Figuur 6: huidige situatie GHG in cm-mv Tunge/royse beek 

Grondwateronttrekkingen 

De onderzoekslocatie ligt niet binnen het beschermingsgebied van een 

waterwingebied. 

Natuur 

De planlocatie is gelegen in een gebied welke niet wordt aangemerkt als een 

verdroginggevoelig natuurgebied of een bufferzone daarvan, zie figuur 7. 
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lEGENOA 
_ Prioritaire verdrogingsgevoelige 

natuurgebieden 
~ Hydrdogische bufferzones van 

priorilslre verdogingsgevoe!ige 
netuurgebieden 

_ Kansrijke verdrogingsgevoeJige 
natuurgebieden 

SS88! Hydrdogischo bulfcrzones van 
kensrijke vcrdroglngsgevoeligo 
natuurgebieden 

_ Bestaand bas- en natuurgebied 

Figuur 7: Verdroginggevoelige natuurgebieden 

5.3 Waterdoorlatendheid 

Doorlatendheidsmetingen verzadigde zone 

Uit de meetresultaten van de doorlatendheidsbepaling is de k-waarde berekend met 

behulp van de "Glover Solution". 

boorgat 

A 

B 

Tabel 3 Meetresultaten 

Locatie 

Ter plaatse van geplande bebouwing 

Ter plaatse van geplande infiltratievijver 

16 

infiltratie snelheid [k] 

[meter/dag] 

2,15 

0,44 
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Legenda 

. C~] Gemeentegrens 

_ Maas 
" K-waarde (mldag) 

I
I . 0.Q3-0.15 

0.15 - 0.45 

I 0.45 - 0.75 

. 0.75-1.5 

'. 1.5-10 

~\ 

Figuur 8 K-waarde2 

Regionale waterdoorlatendheidsgegevens 

In de literatuur worden diverse waarden gegeven voor de infiltratiesnelheid van fijn 

zand en vergelijkbare sedimenten. Deze waarden zijn afkomstig uit de landbouw en uit 

de hydrogeologie. De waarden zijn weergegeven in navolgende tabeL 

bodem 

zeer grove zanden 

grove zanden, fijne zanden en lemige zanden 

zandig leem en fijnzandige leem 

zeer fijnzandige leem, siltige leem 

klei leem, matige fijne textuur 

klei, siltige klei, zandige klei met fijne textuur 

wateropname snelheid [m/d1 

goed slecht 

0,60 0,30 

0,38 0,24 

0,29 0,19 

0,24 0,17 

0,19 0,14 

0,12 0,05 

Tabel 4 Uteratuurwaarden voor de waterdoorlatendheid van leem en vergelijkbare sedimenten, 
in de landbouwliteratuur 

2 bran: wmp 
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Uit de landbouwliteratuur voigt verder nog dat de maximale waterdosering (watergift) 

voor diep uniform zandig leem 0,62 mId is. 

materiaal 

klei 

klei, zand en grind mengsels 

silt, 1655 

silt, klei en mengsels van zand, silt en klei 

fijn zand 

middelfijn tot middelgrot zand 

grot zand 

k [mId] 
10-2 -10-8 

10-2 _10-:1 

1 - 10-4 
10-1 -10-4 

2 - 0,02 

43- 0,09 

400-0,09 

Tabel 5 Literatuurwaarden voor de doorlatendheid van diverse afzettingen in de 
hydrogeologische literatuur 

5.4 Geschiktheid voor infiltratie 

Uit de resultaten van het infiltratieonderzoek kan het volgende worden afgeleid: 

• De berekende k-waarden komen overeen met de literatuurwaarden van 

Waterschap Peel en Maasvalei. 

• De waterdoorlatendheid van de geplande bebouwing wordt als goed 

beoordeeld, de waterdoorlatendheid van de geplande infiltratiebebouwing is 

matig . 

Teneinde de geschiktheid van de bodem voor infiltratie van hemelwater vast te stellen 

zijn de onderzoeksgegevens getoetst aan de richtlijnen uit ISSO-publicatie nr. 70-1 , 

hemelwater binnen de perceelsgrens. Deze richtlijn stelt dat de bodem mogelijkheden 

biedt voor infiltratie indien de k-waarde van de bodem groter is dan 0,4 m/dag en de 

gemiddeld hoogte grondwaterstand dieper is dan 0,7 m-mv. 

Uitgaande van deze richtlijnen kan worden geconcludeerd dat de doorlatendheid van 

de bodem matig tot goed is waardoor de onderzoekslocatie geschikt is voor infiltratie 

van hemelwater middels reguliere voorzieningen, absolute infiltratie. Overwogen kan 

worden om ter plaatste van de daadwerkelijke locatie van de geplande 

infiltratievoorzieningen nader onderzoek te verrichten. 
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6 Watertoets 

6.1 Proces watertoets 

De watertoets is een wettelijk verankerd procesinstrument waarmee een vroegtijdige 

inbreng van water in RO-vraagstukken wordt gewaarborgd. De procescomponent 

bestaat uit het vroegtijdig informeren van de waterbeheerders over een voorgenomen 

activiteit. Inhoudelijk behoort de watertoets er voor te zorgen dat er geen blijvende 

schade aan het watersysteem wordt toegebracht en dat eventuele negatieve invloeden 

worden gecompenseerd. De watertoets is van toepassing op aile rUimtelijke besluiten, 

dus niet aileen bestemmingsplanwijzigingen maar ook artikel 19 procedures en 

bijvoorbeeld tracebesluiten (infrastructuur). 

6.2 Invloed van de nieuwbouw op de waterhuishouding 

Het plan omvat oprichting van een vleesvarkensbedrijf en een 

mestvergisitinginstallatie. Hiertoe worden gebouwen opgericht met daarbij behorende 

erfverharding. Het nieuwbouwplan zal in meer of mindere mate invloed hebben op de 

waterhuishouding op de onderzoekslocatie. Navolgend wordt kwalitatief en kwantitatief 

nader ingegaan op de invloed van de nieuwbouw. Voor de kwalificatie van de invloed is 

onderscheid gemaakt in de invloed tijdens de bouwfase en invloed tijdens de 

gebruiksfase. 

Bouwfase 

Tijdens de bouwfase kan het noodzakelijk zijn dat de grondwaterstand verlaagd dient 

te worden middels bronbemaling, dit is onder andere afhankelijk van het seizoen. 

Invloed van de nieuwbouw op het afvalwatersysteem is tijdens de bouwfase naar 

verwachting eveneens nihil. Invloed op oppervlaktewater is wegens het ontbreken van 

oppervlaktewater op de onderzoekslocatie niet aan de orde. 

De nieuwbouw heeft geen directe invloed op de primaire of secundaire waterkeringen. 

Gebruiksfase 

Het totaal verhard oppervlak in de nieuwe situatie neemt ten opzichte van de 

bestaande situatie aanzienlijk toe, daar in de huidige situatie de onderzoekslocatie in 

gebruik is als akkerbouwgrond (zie waterbalans paragraaf 2.2). Teneinde te voldoen 

aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen zijn geen aanvullende maatregelen 

noodzakelijk. 
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6.3 Toe asbare infiltratievoorzienin en 

Ais bergingsvoorziening zal een infiltratievijver worden aangelegd met noodoverlaat 

naar het oppervlaktesysteem bestaande uit een dynamische buffer met vertraagde 

afvoer naar het oppervlaktewater (1 I/s/h), trace Berkvenlossing. Middels een 

dynamische buffer dienen piekafvoeren op het oppervlaktesystemen te worden 

voorkomen . 

Dynamische buffer 

Deze dynamische buffer dient een bui met een herhalingstijd van 1 maal per 1 ° jaar op 

te kunnen vangen. De maatgevende bui in dit geval is een bui van 50 mm met een 

duur van circa 27 uur. 

Om voldoende drooglegging te kunnen garanderen dient er een waakhoogte 

aangehouden te worden . Het Waterschap Peel en Maasvallei adviseert am een 

dynamische buffer inclusief waakhoogte van 63 mm aan te houden. 

De buffer dient een capaciteit te hebben van 26.123 m2 * 0,063 m =1645,75 m3. 

Infiltratiebuffer 

Infiltratie is gezien de GHG en waterdoorlatendheid van de bodem beperkt mogelijk. 

Het is van groat belang water vast te houden binnen het gebied. Er wordt uitgegaan 

van 20 mm infiltratieberging onder de dynamische buffer, uitgaande van geen leegloop 

gedurende de bui. Er is een capaciteit van ongeveer 525 m3 (26.123 m2 x 0,02 m) 

benodigd voor de infiltratiebuffer. 

Ontwerp en locatie 

Op bijgevoegde situatieschets is de ligging van de infiltratievoorziening weergegeven. 

De bodem van het dynamische deel van de buffer moet boven de GHG liggen, in deze 

75 cm-mv. 

Het Waterschap Peel en Maasvallei adviseert de infiltratievoorziening 1,0 meter diep te 

maken. De oppervlakte van de infiltratievoorziening zal ongeveer 2100 m2 (1645 m3 + 

525 m3 I 1,0 m) bedragen. 

6.4 Aigemene randvoorwaarden afkoppelen hemelwater 

Geadviseerd wordt in een zo vroeg mogelijk planstadium in overleg te treden met het 

bevoegd gezag (waterschap en gemeente) omtrent de keuze, het antwerp en de 

inpassing van voorzieningen voor infiltratie en retentie van hemelwater binnen het 

plangebied. 
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Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat onder meer voor de volgende 

werkzaamheden een ontheffing van de keur I verordening waterhuishouding dient te 

worden aangevraagd bij het waterschap: 

• aile werkzaamheden binnen beperkte afstand uit de insteek van watergangen; 

• werkzaamheden waarbij nieuw oppervlaktewater wordt gecreeerd; 

• lozingen van hemelwater op oppervlaktewater. 

Bij inrichting dienen bouwen en beheer zo min mogelijk vervuilende stoffen te worden 

toegevoegd aan de bodem en het grond- en oppervlaktewatersysteem. Conform de 

waterkwaliteitstrits dienen in aile gevallen, en zeker bij nieuwbouw, de mogelijkheden 

voor bronmaatregelen (schoon houden) te worden onderzocht. Bronmaatregelen zijn 

bijvoorbeeld een zorgvuldige materiaalkeuze (pakket duurzaam bouwen), het 

voorkomen van de blootstelling van uitloogbare bouwmaterialen zoals zink, koper, lood 

etc. aan hemelwater en een verantwoord beheer van de openbare ruimte (weg- en 

groenbeheer) . 

6.5 Waterkwaliteit 

Bronmaatregelen 

Voor het voorkomen van verontreiniging van de bodem en oppervlaktewater is het in 

eerste instantie belangrijk om de verontreiniging van afstromend hemelwater te voor

komen. Hemelwater kan hierbij onderscheiden worden in water afkomstig van daken 

en verhard terrein. Het water afkomstig van verhard terrein bevat dikwijls meer 

verontreinigingen dan dakwater. 

Verontreiniging door dakbedekking 

De gebruikte materialen voor daken, dakgoten en hemelwaterafvoeren kunnen 

bijdragen aan verhoogde concentraties zware metalen (zoals lood, zink en koper) en 

PAK. Deze verontreinigingen kunnen voorkomen worden, bijvoorbeeld door het gebruik 

van alternatieve, niet uitlogende, bouwmaterialen of het toepassen van een coating 

voor dakvlakken en goten van lood, zink en koper (zie ook Bouwstoffenbesluit). 

Verontreiniging van water afkomstig van verhard terrein 

Maatregelen die getroffen zullen worden om de waterverontreiniging tegen te gaan. 

Het terrein zal zo schoon mogelijk gehouden worden door het terrein regelmatig 

schoon te vegen met een rolbezem. 

De locatie zal voorzien worden van een mestbe- en verwerkinginstallatie 

waardoor het laden van mest niet van toepassing is. Emissie van mest welke 

afkomstig kan zijn tijdens het laden wordt hierdoor vermeden. 

Er zullen geen onkruidbestrijdingsmiddelen worden gebruikt. 
21 Geohydrologisch onderzoek 
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Gemeente Leudal. 

RAPPORT BEHORENDE BIJ BEPLANTINGSPLAN VAN: R. de Rooy, Hunnissen 
ong. 6011 RG Ell. 

AANLEG: 

GRONDBEWERKING: 

Houtsingels, bagen. De te beplanten oppervlakte dient ± 30 em diep los te worden gemaakt. 

Bornen. 

Bouwland : Cultivateren offrezen (eventueel ploegen). 
WeilandiRuigterrein: eerst frezen, dan ploegen + eventueel eggen. 

Machinaal ofhandrnatig gaten graven van 60x60x60 cm. Zonodig gat aanvullen met goede 
teelaarde. 

GRONDVERBETERlNG: 

Houtsingels. 

Fruitbomen. 

Beukenhagen. 

OPKUILEN: 

De keuze van het plantsoen is zodanig dat grondverbetering in principe niet nodig is. 

Beetje oude stalmest in plantgat. 

Eventueel extra kalk en/of champignonmest door grond mengen. Ook is het zinvol 
wat beukengrond (van onder 'oude' beukenhaag of boom te betrekken) in haagsleuf 
te strooien. 

Plantsoen na aflevering direct opkuilen. 

Haag + bosplantsoen. In 1 speet diepe sleuf. WoTtels moeten goed zijn afgedekt. 

Bornen. 

UITZETTEN: 

Plantafstand. 

Inkuilen in sleufvan ± 30 cm. diep. 

Houtsingels 1.50 x 1.50 m. in driehoeksverband. 
Kniphagen 4st. / m'. 

Struweel beplanting 1.25 x 1.25 m. in driehoeksverband. 
Bomen - Zie ontwerp. 

Wettelijke bepalingen: Bomen + boomvonners miJlimaal 2 meter uit perceelsgrens. 

Menging. 

Hagen + struikvormers minimaaJ 0,5 meter uit perceelsgrens. 
Langs dijken en hoofdwaterlozingen gelden speciale bepalingen (in!.bij Waterschap) 

Zie plantsoenlijst. 

++**--- + + #::: - - * * 
+x*o--x+##: :x-o *x 

ox xoo==xx==xxxoo = 

0** -##x: :=x**+o-
- - *- -#**: ###* ++--

+ * -# : zijn struikvormers (vn!. randplanten)(liefst 3-5 st .. van dezelfde sooTt in groepjes planten) 

x = 0 : zijn boornvormers en vulhout (langs perceelsgrens geen boomvormers in buitenrij) 



HETPLANT N: 
Houtsingels: 

Kniphagen: 

Bomen: 

Pootlijn uitzelten 
Ie persoon spit plantgat (± 2 speet diep) 
2c persoon neemt bussel gemengde planten (volgens lijst). plant in gat 
(dezelfde diepte als op kwekerij), grond aanvuJlen, aanstampell . 
Men kan ook eers! de planten uitleggen en later planten 
(Met sehraal weer geeft dit extra uitvalsrisico!). 
Voor de kniphagen kan eerst een ± 25 em. diepe baagsleuf worden gegraven 
-evt.grondverbetering- planten erin, grond aanvu llen- aanstampen. 
Het is raadzaam de boompalen eerst in het plantgat te plaatsen 
(Met grondboor en/of houten hanler). Aan de windzijde = zu idwest. 

Boompaal van 
2rn-O.70 dlop 

Boomp".' van 
2,.5m-O.90 dllbp 
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Dan boom pJanten, niet veel dieper dan op kwekerij, ± 15 cm. van boompaal. 
Grond toevoegen en schudden met boom zodat grond goed lussen wortels wordt 
verdeeld. Daarna aantrappen. Boomband aanbrengen 5-1 Ocm. onder kroon v/d boompaal. 



ONDERHOUDIBEHEER. 

Onkruidbestrijding: 

De houtsingels, haagvoet en boomkransen dienen het 1 e (zonodig 2e
) groeiseizoen zo goed mogelijk 

onkruidvrij te worden gehouden. Schoffelen, cultivateren en spitten verdienen de voorkeur boven chemische 
onkruidbestrijding. Tussen de rijen kan ook worden gefreesd (niet te diep i.v.m.wortelbeschadiging). 
Bij evt. gebruik van chemische middelen letten op: 

juiste tijdstip (toestand gewas, grond) 
goede weersomstandigheden 
juiste concentratie 
keuze middel (giftigheid/bijwerkingenJ"milieuvriendelijkheid"). 

Na het 2e groeiseizoen kan worden volstaan met pleksgewijs uitrnaaien van de beplanting. 
(-open plekken en randen- met bosmaaier) 

Ziektebestrijding: 

Tegen ziekten en plagen is het uit het oogpunt van de beplanting zelden noodzakelijk om te spuiten. 
Ter voorkoming of be perking van rupsenJinsectenplagen is het zinvol om in de winter en voorjaar eventuele 
'rupsennesten' op te sporen en te vemietigen. 
Verder kan een winterbespuiting met VBC op vruchtbomen worden aanbevolen. 

Snoeien: 

Om te voorkomen dat de beplanting te iel opgroeit zal na 4-6 jaar een groot deel van de eik, els, zoete kers, 
hazelaar, lijsterbes en vuilboom moeten worden afgezet. (= vlak boven de grond afzagen). 
Mooie exemplaren van o.a. eik en zoete kers kunnen als boom worden opgesnoeid. Dit kan na ± 5 jaar worden 

herhaald zodat uiteindelijk om de 6-10 m' een boom overblijft met een onderbegroeiing van struiken. 
De laanbomen (esdoorn, linde, populier) dienen regelmatig te worden opgekroond en eventuele zuigers 

verwijderd. 
Te strakke boombanden moeten worden verwijderd of losser gezet. 

Hoogstamfruitbomen : kers en pruim niet te veel snoeien - snoeitijd okt.- nov. 
Appel en peer - zorgen dat kroon goed "open" blijft, waterlot wegsnoeien -snoeitijd nov.-febr. 
Zieke en beschadigde takken verwijderen. 

De kniphagen moeten 1-2 x per jaar worden geknipt. 



Frans van Sleeuwen - beplantingen 
antwerp 

Irenestraat 11 5427 CV Boekel lei. 0492 321 B97 aanleg 

fax. 0492 324722 onderhoud 

Bankrelalie: subsidieaanvraag 

Rabo Bank rek nr 10eO 11267 /andsch bep/snlingen 

Plantsoenlijst voor: R. de Rooy, Hunnissenstraat ~ng . 6011 RG Ell file: 

:;rondsoort: Vochthoudende zandgrond datum: 4 december 2007 

aantal soort latijnse naam 1ft. maat prijs/st prijs totaal 

54 Bomen 

11 Esdoorn gewone Acer pseudopl. Negenia 10-12 € 22,50 € 247,50 
9 Linde hollandse Tilia vulgaris 10-12 € 24,00 € 216,00 

(2 palen per boom) 
2 Okkernoot Juglans regia 10-12 € 25,00 € 50,00 

25 Populier canadese Populus x eur Robusta z.b.p. 10-12 € 16,00 € 400,00 
7 Fruitbomen Hoogstam € 18,00 € 126,00 

38 Boompalen en banden 200x8 € 5,50 € 209,00 

J25m' Kniphaag 4 st. 1m' = 500 st. 

500 Beuk Fagus sylvatica 1+2 60-80 € 0,70 € 350,00 

,400 m2 Bosplantsoen 1.50 x 1.50 m. = 1500 st. 

Boomvormers 
600 Eik zomer Quercus robur 1+2 60-80 € 0,60 € 360,00 
150 Eis Alnus glutinosa 1+1 60-80 € 0,45 € 67,50 
25 Kers zoete Prunus avium 1+1 60-80 € 0,55 € 13,75 

Struikvormers 
100 Gelderse roos • Viburnum opulus 1+1 60-80 € 0,60 € 60,00 
100 Hazelaar Corylus avellana 1+2 60-80 € 0,50 € 50,00 
25 Hulst· lIex aquifolium contain. 50-70 € 3,50 € 87,50 
100 Kornoelje rode * Cornus sanquinea 1 +1 60-80 € 0,45 € 45,00 
50 Liguster * ligustrum vulgare 0+2 60-80 € 0,45 € 22,50 
50 Lijsterbes Sorbus aucuparia 1 +1 60-80 € 0,45 € 22,50 
50 Sleedoorn * Prunus spinosa 1 +1 60-80 € 0,45 € 22,50 

250 Vuilboom Rhamnus frangula 1+1 60-80 € 0,45 € 112,50 

,Om2 Struweelbepl. 1.25 x 1.25 m. = 350 st. 

10 Bes aal * Ribes rubrum 0+2 40-60 € 1,50 € 15,00 
75 Gelderse roos * Viburnum opulus 1 +1 60-80 € 0,60 € 45,00 
50 Hazelaar Corylus avellana 1+2 60-80 € 0,50 € 25,00 
50 Kardinaalsmuts * Euonimus europaeus 1+1 60-80 € 0,50 € 25,00 
15 Kornoelje gele * Cornus mas 1 +1 60-80 € 0,60 € 9,00 
50 Krent· Amelanchier lamarcki 1+1 60-80 € 0,60 € 30,00 
50 Liguster * ligustrum vulgare 0+2 60-80 € 0,45 € 22,50 
50 Sleedoorn * Prunus spinosa 1+1 60-80 € 0,45 € 22,50 

Totaal exclusief B.T.W. I vracht € € 2.656,25 

• in randen te gebruiken 
inboet 1e seizoen halve prijs 

Aile transacties en leveringen geschieden volgens onze verkoop- en handelsvoorwaarden. 
Onder nummer 16036223 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven 
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Gemeente Leudal 

Erfbeplantingsplan voor: R. de Rooy, Hunnissenstraat ong. 
601I RG Ell 

Erfbeplanting,. eo terreioioriohtiog,plao voor aieuw bedrijf aan. de Hunn;"CO'traat 

vereniging 
van ltoveniers en 
ro.nvoorZknen 
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Frans van SIeeuwen beplantingen 
Irenestraat 11 
5427 CV Boekel 

tel. 0492-321897 
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