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Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart 1:25.000 met in rood de ligging van het plangebied. 
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Samenvatting 

In juli 2017 heeft Antea Group in opdracht van Hermon Erfgoed BV een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd ten behoeve van de verbouwing van de Maria Boodschapkerk in Goirle, gemeente 
Goirle. Het onderzoek heeft bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek (protocol 4002) en 
een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (protocol 4003).  
 
Aanleiding tot het onderzoek vormt de voorgenomen ontwikkeling om de Maria Boodschapkerk 
te verbouwen ten behoeve van de realisatie van circa 18 appartementen met daarbij behorende 
parkeerplaatsen en ontsluiting. Daarnaast worden er nog een tweetal woningen ontwikkeld ten 
zuidwesten van de kerk. Hierbij vinden bodemverstorende werkzaamheden plaats, waarvan 
voorzien wordt dat deze dieper reiken dan 0,5 m beneden maaiveld.  
 
Voor het plangebied geldt op basis van het archeologisch bureauonderzoek een brede 
archeologische verwachting. Er kunnen in theorie archeologische resten worden aangetroffen die 
dateren vanaf het laat paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. De aanwezigheid van 
archeologische resten is echter sterk afhankelijk van het feit of de bodem in het plangebied 
verstoord is of niet. Dit kan niet worden bepaald door een bureauonderzoek alleen. Er is in het 
plangebied een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) door middel van boringen 
uitgevoerd, om de mate van intactheid en de diepteligging van eventueel aanwezige 
archeologische lagen te bepalen.  
 
Uit het booronderzoek blijkt dat over het gehele terrein sprake is van een (lichte) akkerlaag, 
waarin in de boringen fragmentjes houtskool zichtbaar waren. Om deze laag direct nader te 
onderzoeken is op het zuidwestelijke deel van de onderzoekslocatie, waar de nieuwbouw van 
twee woonhuizen gepland staat, direct een booronderzoek karterende fase uitgevoerd. Op dit 
deel van het terrein is het geplande boorgrid verdicht en zijn monsters van de akkerlaag 
genomen, welke zijn gezeefd. In de monsters die uit de boringen B001, B004 en B005 genomen 
zijn blijkt dat de laag naast houtskool ook fragmentjes baksteen, metaalslak, steenkool en een 
fragment ca. 16e-18e-eeuws steengoed-aardewerk bevat. Op basis hiervan wordt geconcludeerd 
dat de houtskoolhoudende (akker)laag uit de Nieuwe tijd dateert. Vanwege de vrij geringe 
hoeveelheid archeologische indicatoren is de akker niet erg intensief ‘beakkerd’. Het is zeker 
geen ‘zwarte enkeerdgrond’ zoals deze noordelijker op de bodemkaart staat aangegeven. 
 
Vanwege de vermoedelijke datering in de Nieuwe tijd wordt geadviseerd dat de geplande 
nieuwbouw van de 2 woonhuizen in het zuidwestelijke deel van de onderzoeklocatie zonder 
aanvullend archeologisch onderzoek kan worden vrijgegeven. 
 
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak 
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden 
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te 
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan 
ook.  
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1 Inleiding 

In juli 2017 heeft Antea Group in opdracht van Hermon Erfgoed BV een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd ten behoeve van de verbouwing van de Maria Boodschapkerk in Goirle, gemeente 
Goirle. Het onderzoek heeft bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek (protocol 4002) en 
een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (protocol 4003).  
 
Aanleiding tot het onderzoek vormt de voorgenomen ontwikkeling om de Maria Boodschapkerk 
te verbouwen ten behoeve van de realisatie van circa 18 appartementen met daarbij behorende 
parkeerplaatsen en ontsluiting. Daarnaast worden er nog een tweetal woningen ontwikkeld ten 
zuidwesten van de kerk. Hierbij vinden bodemverstorende werkzaamheden plaats, waarvan 
voorzien wordt dat deze dieper reiken dan 0,5 m beneden maaiveld.  
 
In het huidige bestemmingsplan kent het plangebied nog geen waarde – dubbelbestemming 
archeologie. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente Goirle geen eigen 
archeologiebeleid voert, maar zich beroept op de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart 
(CHW). Het betekent echter niet dat er geen archeologische resten aanwezig kunnen zijn binnen 
het plangebied. Dit onderzoek vind plaats in het kader van het actualiseren van het huidige 
bestemmingsplan. In dit rapport wordt onderzocht of het ontbreken van een dubbelbestemming 
gerechtvaardigd is en of er eventueel een dubbelbestemming archeologie opgenomen dient te 
worden in het nieuwe bestemmingsplan.  
 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de protocollen van de KNA 4.0. Voor het KNA-protocol 4003 
(inventariserend veldonderzoek) is Antea Group gecertificeerd conform de SIKB-BRL SIKB 4000 
(Beoordelingsrichtlijn voor archeologie). 
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2 Bureauonderzoek 

Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Daarbij worden vragen gesteld 
als: “Waar kunnen we wat verwachten?”. Voor het opstellen van een dergelijke verwachting 
wordt gebruik gemaakt van reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, 
bodemkundige gegevens en informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde 
verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en 
eventuele (mate van) verstoring van archeologische waarden binnen het plangebied. 
 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

2.1.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen plangebied enerzijds en onderzoeksgebied 
anderzijds. Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemde 
plannen en/of werkzaamheden betrekking hebben. Voor dit plangebied wordt in de regel ook de 
ruimtelijke procedure gevoerd waarvan dit archeologisch onderzoek een onderdeel is. Binnen dit 
gebied kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord worden.  
 
Het onderzoeksgebied is het gebied waar informatie over wordt ingewonnen om een goed beeld 
te krijgen van de (te verwachten) archeologische waarden. Dit gebied is veelal groter dan het 
plangebied. In dit geval wordt een zone van circa 500 m rondom het plangebied voldoende 
geacht om het gespecificeerd verwachtingsmodel op te kunnen stellen. 
 
Het plangebied bevindt zich aan de Van Malsenweg 1 te Goirle. Het betreft hierbij het terrein van 
de Maria Boodschapkerk. Ten noorden van het plangebied bevindt zich de Parochie Maria 
Boodschapkerk. In het oosten wordt het plangebied begrensd door de Tilburgseweg, in het 
westen bevinden zich verschillende woningen. Ten noordwesten van het plangebied ligt een 
begraafplaats. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 5500 m2. 
 

2.1.2 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Het plangebied bestaat uit de Maria Boodschapkerk met daaromheen paden van klinkers en 
gazons. Ook staan er verschillende bomen binnen het plangebied (afbeelding 2a). 
 
Consequenties toekomstig gebruik 
In de kerk worden circa 18 appartementen gerealiseerd. Hierbij vinden geen bodemverstorende 
werkzaamheden plaats. Er worden, aan de buitenzijde van de kerk wel parkeerplaatsen 
gerealiseerd met de daarbij behorende ontsluitingswegen. Daarnaast worden twee woningen 
gebouwd ten zuidwesten van de kerk  waarbij welbodemverstorende werkzaamheden zullen 
plaatsvinden (zie afbeelding 2b). De exacte diepte en omvang van de werkzaamheden zijn op dit 
moment nog niet bekend.  
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Afbeelding 2a. Luchtfoto van het plangebied (bron: Cyclomedia).  

 

Figuur 2b. Impressie toekomstige situatie plangebied (indicatief, Bron: concept voorontwerp). 

 

2.1.3 Archeologisch beleid 

De gemeente Goirle heeft er voor gekozen om geen eigen archeologiebeleid te ontwikkelen en 
als basis voor de inpassing in het ruimtelijk beleid gebruik te maken van de provinciale 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Op basis van die kaart is in het vigerend 
bestemmingsplan geen archeologische dubbelbestemming op het plangebied gelegd. Dit hangt 
echter samen met het gegeven dat bebouwde kommen op de CHW niet gekarteerd zijn. Dit 
betekent niet dat er geen archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Dit onderzoek vind plaats 
in het kader van het actualiseren van het huidige bestemmingsplan. In dit rapport wordt 
onderzocht of het ontbreken van een dubbelbestemming gerechtvaardigd is en of er eventueel 
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een dubbelbestemming archeologie opgenomen dient te worden in het nieuwe 
bestemmingsplan.  
 

2.1.4 Landschappelijke situatie 

Geologie 
Goirle ligt in het westelijke deel van de Roerdalslenk, een dalingsgebied dat in het noordoosten 
wordt begrensd door de Peelrandbreuk en in het zuidwesten door de Feldbiss.1 Vanaf het 
midden Pleistoceen (circa 850.000 jaar geleden) stopt de invloed van de rivieren Rijn en Maas in 
het gebied, die door de tektoniek in andere lopen worden gedwongen. Onder invloed van wind 
of kleine rivieren is fijn tot matig grof zand afgezet in het dalingsgebied, afgewisseld met 
leemlagen en lokale veenlagen.2 Deze afzettingen worden tot de Formatie van Boxtel gerekend. 
Tijdens de laatste glaciale periode, het Weichselien (70.000 tot 10.000 jaar geleden), wordt de 
Roerdalslenk langzaam opgevuld met periglaciale- en windafzettingen waarbij de opvulling 
ongeveer gelijke tred houdt met het dalen van de Slenk. De gevormde zandafzettingen uit het 
Weichselien worden gerekend tot het Oude Dekzand.  
Aan het eind van het Weichselien wordt het klimaat milder, waardoor vlechtende waterstromen 
overgaan in meanderende beken. Door toenemende vegetatie wordt de verplaatsing van zand 
door de wind steeds geringer. In deze periode worden de Jonge Dekzanden gevormd uit 
stuivende Oude Dekzanden.  
In het hierop volgende Holoceen (8100 v. Chr. – heden) is in de beekdalen klei afgezet en zijn 
plaatselijk onder invloed van de mens nog stuifzanden ontstaan. In afgesloten laagten, oude 
meanders van rivieren en verschillende beekdalen heeft zich in deze periode ook veen gevormd.3 
 
Geomorfologie en AHN 
Op de geomorfologische kaart is het plangebied weergegeven als bebouwd gebied (afbeelding 3). 
Op basis van de omliggende geomorfologische eenheden is te verwachten dat er binnen het 
plangebied een dekzandrug voorkomt, al dan niet met een oud bouwlanddek (code 3K14, 3L5). In 
de omgeving van het plangebied komen ook nog dalvormige laagten zonder veen (code 2R2), 
deekdalbodems met en zonder veen (code 2R4, 2R5), glooiingen van een beekdalzijde (code 
3H11) en beekoverstromingsvlakten (code 2M24) voor.  
 

                                                                 
1 Stiboka, 1985. 
2 Mulder et al.,2003.  
3 Berendsen, 2004. 
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Afbeelding 3. Uitsnede van de geomorfologische kaart met in oranje het plangebied (bron: Archis3) 
(legenda: grijs = bebouwd gebied, geel = dekzandrug, groen = dekzandrug, donkergroen = dalvormige laagte 
zonder veen).  

 
Doordat het plangebied in bebouwd gebied is gelegen is het niet goed mogelijk om op basis van 
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) landschapsvormen te herkennen op het 
detailniveau van het afzonderlijke plangebied. Wanneer we uitzoomen tot voorbij het niveau van 
het onderzoeksgebied wordt duidelijk dat de bovengenoemde dekzandruggen deel uitmaken van 
een hoger gelegen dekzandvlakte (afbeelding 4). Ten zuiden van Goirle bevindt zich een beekdal. 
Het plangebied ligt op circa 16 m +NAP.  
 

 
Afbeelding 4. Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) met in rood bij benadering het 
plangebied (bron: www.ahn.nl) (legenda: van blauw (laag) naar rood (hoog).  
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Afbeelding 5. Uitsnede van de bodemkaart incl. grondwatertrappen met in rood het plangebied (bron: 
STIBOKA) (legenda: bruin = hoge zwarte enkeerdgrond, lichtroze = veldpodzolgrond).  

Bodem en grondwater 
Op de bodemkaart is voor het plangebied geen bodemclassificatie gegeven en dat betekent dat 
uitspraken in dit bureauonderzoek alleen geformuleerd kunnen worden op basis van 
extrapolatie. Op basis van de omliggende gegevens zullen naar verwachting hoge zwarte 
enkeerdgronden (code zEZ23) of veldpodzolgronden (code Hn21) voorkomen, met 
grondwatertrap VII. Bij deze grondwatertrap komt de gemiddeld laagste grondwaterstand 
variabel voor. De gemiddeld hoogste grondwaterstand is meer dan 0,8 m – mv. De gronden in het 
plangebied zijn naar verwachting goed bruikbaar geweest voor akkerbouw vanaf de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd.  
 

2.1.5 Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Bewoningsgeschiedenis 
Op basis van de gegevens uit het omliggende gebied van Goirle mag worden aangenomen dat het 
gebied vanaf het paleolithicum is bezocht door rondtrekkende groepen mensen. In het 
neolithicum werd dit deel van Brabant al intensief bewoond door middel van kleinschalige 
nederzettingen, waarvan resten aangetroffen in onder meer Breda, Tilburg, Oosterhout, Goirle 
en Dongen. 4 De nederzettingen concentreerde zich vooral op de goed ontwaterde, hoger 
gelegen gedeelten van het landschap, zoals de dekzandruggen. De lager gelegen gedeelten van 
het landschap, zoals de beekdalen, vormden vaak een focus van religieuze en/of spirituele 
activiteit. In deze context worden vanaf het laat neolithicum bijzondere datasets aangetroffen. 
De bewoning uit het neolithicum wordt gecontinueerd in de bronstijd en ijzertijd. In de Romeinse 
tijd en vroege middeleeuwen was dit gebied eveneens bewoond. Vanaf de late middeleeuwen 
nam de bevolking geleidelijk toe en werd steeds meer grond in gebruik genomen voor landbouw.  

                                                                 
4 Van Gijn en Kooijmans, 2005.  
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De naam Goirle komt in de archieven voor vanaf de dertiende eeuw. De naam is waarschijnlijk 
een samentrekking van de toponiemen voor moeras (goor) en bos (loo), hetgeen duidt op de 
aanwezigheid van minder geschikte gebieden voor menselijke bewoning. Vanaf de negentiende 
eeuw worden buiten de kern van Goirle uiteindelijk als laatste ook de heidegronden ontgonnen 
en in gebruik genomen.  
 
Maria Boodschapkerk 
De Maria Boodschapkerk is een Rijksmonument dat is ontworpen door C.H. de Bever. De eerste 
steen is op 15 augustus 1939 gelegd door bouwpastoor Pessers. De kerk heeft een T-vormig kruis 
als plattegrond en een schip van vier raamtraveeën, voorzien van zware steunberen. Het 
driebeukige schip bevat twee reeksen pijlers, evenwijdig aan de lengteas. Het middenschip is 
breder dan de zijbeuken en hoger opgetrokken, waardoor het van boven licht kan ontvangen 
door vensters in de zijwanden. De kerk is, door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, niet 
volledig volgens het plan van de Bever uitgevoerd. Aan de westkant is dat nog te zien aan het 
ontbreken van de toren en de sobere ingang. De kerk heeft cultuurhistorische waarde door de 
bijzondere uitdrukking van de esthetische en liturgische ontwikkeling van het katholicisme. Ook is 
de kerk van belang vanwege de typologische ontwikkeling van de volkskerk.5  
 

 
Afbeelding 6. Links: exterieur van de Maria Boodschapkerk, rechts: overzicht van het middenschip naar het 
oosten (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).  

 
De kerk kent geen voorgangers en ook de begraafplaats is pas sinds 1939 in gebruik genomen. 
Ook is de kerk niet grootschalig verbouwd of aangepast sinds de ingebruikname. Op 11 juli 2010 
werd hier de laatste dienst gehouden, omdat het aantal bezoekers te ver was gedaald om de kerk 
open te houden.  

                                                                 
5 http://rijksmonumenten.nl/monument/516986/maria-boodschap:-kerk/goirle/ 
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Historisch kaartmateriaal 
Op de historische kaarten is te zien dat het plangebied zich lange tijd in onbebouwd 
landbouwgebied bevindt. Op de kaart van 1811-1832 bestaat het terrein nog uit verschillende 
kavels (afbeelding 7). 
 
Ook op de topografische kaarten van 1899 (afbeelding 8) en 1929 (afbeelding 9) veranderd er 
weinig aan het beeld. Het plangebied is onbebouwd en bevindt zich buiten de historische kern 
van Goirle. Wel is te zien dat de bebouwing van het centrum van Goirle zich langzaam naar boven 
uitbreidt.  
 
Op de verdere historische kaarten is wat vreemds aan de hand. Uit de bronnen is bekend dat de 
kerk al in 1939 werd gebouwd en in 1940 werd ingezegend. Op de historische kaarten verschijnt 
er pas voor de eerste keer een aanduiding voor een begraafplaats in 1951. Het kerkgebouw en de 
parochie zien we pas in 1958 voor het eerst op de kaarten verschijnen, terwijl het gebouw toen al 
lang in gebruik geweest moet zijn. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk verklaard door de Tweede 
Wereldoorlog die uitbrak in deze periode.  
 

 
Afbeelding 7. Uitsnede van de kadastrale minuut 1811-1832 met in rood bij benadering het plangebied 
(bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl).  
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Afbeelding 8. Topografische kaart van 1899 met in rood het plangebied (bron: Historische Topografische 
Atlas Noord-Brabant).  

 
Afbeelding 9. Topografische kaart van 1929 met in rood het plangebied (bron: Historische Topografische 
Atlas Noord-Brabant).  

 
Mogelijke verstoringen 
Het zuidwestelijk deel van het plangebied is altijd onbebouwd geweest en wordt gebruikt als 
toegangsweg naar de huidige begraafplaats. De bouw van de kerk heeft voor verstoring van de 
bodem gezorgd, maar het is onduidelijk in hoever dit zich uitstrekt buiten de contouren van de 
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huidige kerk. Ook is het onduidelijk of er kabels en leidingen aanwezig zijn binnen het plangebied 
of waar deze zich bevinden. 
 

2.2 Bekende waarden 

2.2.1 Archeologische waarden 

Uit het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn 
de bekende archeologische waarden in een omtrek van 500 m rondom het plangebied 
opgevraagd. Het betreft archeologische monumenten (AMK-terreinen), archeologische 
waarnemingen (zoals vondsten) en meldingen van eerdere archeologische onderzoeken (zie 
kaart 416528-ARCHIS) in de kaartbijlage.  
 
Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen 
Direct ten zuiden van het plangebied ligt het terrein met de oude dorpskern van Goirle (AMK-nr. 
16851). Deze locaties zijn van belang, omdat hier de wortels van het huidige dorp kunnen liggen. 
 
Net buiten het onderzoeksgebied, op circa 600 m ten noordoosten van het plangebied, ligt een 
terrein met bewoningssporen uit de vroege- en late middeleeuwen (AMK-nr. 2108). Het betreft 
een groot essencomplex, waarbij in 1985 sowieso 8 waterputten, paalgaten en een haard werden 
aangetroffen die dateren uit de 6e tot de 13e eeuw. De Rillaersebaan begrenst de zuidzijde van 
het monument, maar de nederzetting strekt zich vrijwel zeker in noordelijke richting uit.  
 
Ook net buiten het onderzoeksgebied, op circa 580 m ten noordwesten van het plangebied, 
bevindt zich een terrein met sporen van begraving (grafveld) uit de vroege middeleeuwen 
(Merovingische periode) (AMK-nr. 2110). Het grafveld bevond zich onder het esdek. In 1940 
werden hier 6 potten (urnen) in een brandkuil gevonden. Later zou er nog meer gevonden zijn, 
maar hierover is niks bekend.  
 

AMK-
nr. 

Waarde Complex Begin Eind 

2108 hoge archeologische 
waarde 

Nederzetting, 
onbepaald 

Middeleeuwen vroeg: 450 - 
1050 na Chr. 

Middeleeuwen laat: 1050 - 
1500 na Chr. 

2110 hoge archeologische 
waarde 

Grafveld, 
onbepaald 

Middeleeuwen vroeg: 450 - 
1050 na Chr. 

Middeleeuwen vroeg: 450 - 
1050 na Chr. 

16851 hoge archeologische 
waarde 

Nederzetting, 
onbepaald 

Middeleeuwen laat A: 1050 
- 1250 na Chr. 

Nieuwe tijd: 1500 - 1950 

Tabel 1. AMK-terreinen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS). 

 
Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen 
Tijdens een booronderzoek van BILAN werden, op circa 300 m ten noordoosten van het 
plangebied, verschillende vondsten aangetroffen in een oude ploeglaag of cultuurlaag, die 
dateren uit de prehistorie,  Romeinse tijd en de vroege- en late middeleeuwen (waarnemings-nr. 
425740 en 425742).  
 
Op 230 m ten oosten van het plangebied zijn tijdens een niet-archeologische verwerving 56 
handgevormde scherven aangetroffen die dateren uit de ijzertijd (waarnemings-nr. 14043). De 
schreven zijn besmeten en gepolijst. Verder is er over deze waarneming helaas niks bekend.  
 



Antea Group Archeologie 2017/102 
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen 
projectnummer 416528 
3 augustus 2017 revisie 00 
Hermon Erfgoed BV 

 

Blad 13 van 22 

 

Op 350 m ten oosten van het plangebied is een stenen bijl gevonden die in twee helften is 
gebroken (waarnemings-nr. 35473). De datering is vrij breed, vanaf het vroeg neolithicum tot en 
met de bronstijd. 
 
Op 320 m ten zuidwesten van het plangebied zijn tijdens niet-archeologisch graafwerk scherven 
aangetroffen die dateren uit de Romeinse tijd (waarnemings-nr. 39770). Een aantal scherven zijn 
van een gladwandige kruik/kruikamfoor met een hals met een dubbele kraag.  
 
Op 470 m ten oosten van het plangebied zijn twee gouden Romeinse munten aangetroffen 
(waarnemings-nr. 44904). Er is sprake van dat deze verkocht zijn aan een juwelier in ’s-
Hertogenbosch, maar aanvullende gegevens ontbreken.  
 
Als laatste zijn er op 450 m ten zuidoosten van het plangebied een groot aantal scherven 
aangetroffen die dateren uit de vroege ijzertijd (waarnemings-nr. 36756). Het gaat hierbij om 
informatie uit een archief, dus het is niet met zekerheid te zeggen hoe betrouwbaar de 
aangegeven plek is.  
 
 
 

Zaakid 
Waarnemings-nr. 

(oud) 
begin eind verwerving 

2139286100 425740 Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B archeologisch: boring 

2139286100 425740 Vroeg Romeinse Tijd A Vroege Middeleeuwen 
D 

archeologisch: boring 

2139286100 425740 Vroege Middeleeuwen 
C 

Late Middeleeuwen B archeologisch: boring 

2139286100 425740 Vroege Middeleeuwen 
D 

Late Middeleeuwen A archeologisch: boring 

2139294100 425742 Late Bronstijd Vroeg Romeinse Tijd archeologisch: boring 

2139294100 425742 Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B archeologisch: boring 

2769759100 14043 IJzertijd IJzertijd niet-archeologisch 

2900807100 35473 Vroeg Neolithicum B Bronstijd verwervingswijze niet te 
bepalen 

2927732100 39770 Romeinse Tijd Romeinse Tijd niet-archeologisch: graafwerk 

2957970100 44904 Romeinse Tijd Romeinse Tijd verwervingswijze niet te 
bepalen 

3131543100 36756 Vroege IJzertijd Vroege IJzertijd verwervingswijze niet te 
bepalen 

Tabel 2. Archeologische waarnemingen binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS) 

 
Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken 
BILAN Bureau Interdisciplinaire Landschapsanalyse heeft in het kader van een grootschalig 
booronderzoek voor een nieuwbouw ook drie booronderzoeken uitgevoerd in het 
onderzoeksgebied (OM-nr 20206 (deelgebied 3), 20207 (deelgebied 4.1), 20208 (deelgebied 4.2). 
In deelgebied 3 werd een esdek aangetroffen, met daaronder een B-horizont van zo’n 50 cm. 
Deze B-horizont is te verklaren door verbruining van de onderliggende C-horizont. Op 1 m – mv 
werd het onverstoorde dekzand aangetroffen. Dit gold echter alleen maar voor het 
zuidwestelijke gedeelte, maar hiervoor werd dan wel vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm 
van proefsleuven. 
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Deelgebied 4.1 vertoonde een onverstoord bodemprofiel met een ontwikkelde bodem onder de 
enkeerdgrond. De kwaliteit en mate van conservering van mogelijke aanwezige archeologische 
resten is in dit deelgebied zeer goed en hier wordt dan ook een proefsleuvenonderzoek 
aanbevolen. De bodem van deelgebied 4.2 bleek bodemkundig grotendeels verstoord te zijn. Het 
terrein is grotendeels afgetopt en opgehoogd. Vervolgonderzoek was in dit deelgebied niet 
noodzakelijk.6   
 
Op 400 m ten noordwesten van het plangebied is door Oranjewoud BV (nu Antea Group BV) een 
archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd (OM-nr. 32182). Op basis van het 
bureauonderzoek werd geconcludeerd dat er, mits er sprake was van een intact bodemprofiel en 
een dekzandrug, sporen verwacht konden worden van het Paleolithicum tot en met de 
middeleeuwen. Uit het veldonderzoek bleek dat de bodem was opgebouwd uit een bouwvoor, 
een esdek en mogelijk een oude akkerlaag. Daaronder bevond zich de C-horizont. Door de 
aanwezigheid van de akkerlaag werd geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. 7  
Het proefsleuvenonderzoek werd vervolgens ook uitgevoerd door Oranjewoud (OM-nr. 35406). 
Er werden tijdens dit onderzoek 6 werkputten aangelegd, waarin maar 4 sporen aanwezig waren. 
Deze behoren niet tot een behoudenswaardige vindplaats. De archeologische 
verwachtingswaarde werd bijgesteld naar laag en het plangebied werd vrijgegeven voor de 
toekomstige ontwikkeling.8 
   
Als laatste is er op 230 m ten noorden van het plangebied een archeologisch bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd door Becker en Van de Graaf (OM-nr. 40693). Op basis van het 
bureauonderzoek was de verwachting voor resten uit het paleolithicum en mesolithicum laag en 
voor de jongere perioden middelhoog tot hoog. Tijdens het veldonderzoek is geconstateerd dat 
de kans op de aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied hoog is. Er werden 
geen zones aangewezen waar geen archeologische resten verwacht kunnen worden. Op basis 
van de resultaten werd geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren op die plaatsen waar 
dieper gegraven zou worden dan 40 cm beneden maaiveld. 9 
  

Zaakid 
OM-nr. 
(oud) 

type onderzoek uitvoerder 

2139286100 20206 archeologisch: boring BILAN Bureau Interdisciplinaire 
Landschapsanalyse 

2139294100 20208 archeologisch: boring BILAN Bureau Interdisciplinaire 
Landschapsanalyse 

2143246100 20207 archeologisch: boring BILAN Bureau Interdisciplinaire 
Landschapsanalyse 

2223477100 32182 archeologisch: boring Oranjewoud BV 

2246198100 35406 archeologisch: 
proefputten/proefsleuven 

Oranjewoud BV 

2284551100 40693 archeologisch: boring Becker en Van de Graaf 
Tabel 3. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS). 

 
 

                                                                 
6 Gheysen, 2003.  
7 Oude Rengerink en Tolsma, 2009.  
8 Teekens en Koopmanschap, 2009. 
9 Kramer, de J., 2010.  
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2.2.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden 

In het plangebied zijn geen ondergrondse bouwhistorische waarden bekend. 10 
 

2.3 Archeologische verwachting 

2.3.1 Bestaande verwachtingskaarten 

Provinciale verwachtingskaart 
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart is het plangebied niet gekarteerd, vanwege de ligging in 
de bebouwde kom. De gebieden direct ten noorden van de bebouwde kom hebben een hoge 
trefkans (op basis van de IKAW). Deze hoge trefkans hangt samen met de ligging op een 
dekzandrug.  
 
Gemeentelijke verwachtingskaart 
De gemeente Goirle heeft er voor gekozen geen eigen archeologiebeleid te ontwikkelen en als 
basis voor de inpassing in het ruimtelijk beleid gebruik te maken van de provinciale 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). 
 

2.3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de gegevens uit het bureauonderzoek kan het volgende gespecificeerde 
verwachtingsmodel opgesteld worden.  
 
Datering 
Voor het plangebied geldt een brede archeologische verwachting. Er kunnen in theorie 
archeologische resten worden aangetroffen uit het paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Uit 
de directe omgeving van het plangebied zijn echter vooral vondsten vanaf de bronstijd tot en 
met de late middeleeuwen en nieuwe tijd bekend.  
 
Complextype 
Uit het paleolithicum tot en met het laat neolithicum kunnen in deze regio theoretisch gezien 
resten worden verwacht die samenhangen met de mobiele leefwijze van de mens, zoals kleine 
kampementen die slechts tijdelijk (en/of periodiek) werden bewoond. Dergelijke vindplaatsen 
zijn te herkennen aan vuursteenconcentraties en haardkuilen. 
 
Vanaf het laat neolithicum tot en met de Romeinse tijd kunnen theoretisch, op de 
dekzandruggen of de flanken ervan, resten van grotere huizen/nederzettingen worden 
verwacht, net als schuren, spiekers en opstallen. Verder kunnen sporen van agrarische activiteit 
worden aangetroffen, zoals perceleringsgreppels. Daarnaast kunnen ook menselijke 
begravingen/crematies worden aangetroffen, afhankelijk van de datering variërend van 
vlakgraven tot crematiegraven. Ook off-site materiaal kan worden verwacht.  
 
Uit de middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen eveneens nederzettingen en resten van agrarische 
activiteit worden verwacht.  
 

                                                                 
10 www.atlasleefomgeving.nl 
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Er is dus een ruimte variatie aan complextypen te verwachten en verdere specificatie is op basis 
van de gegevens uit het bureauonderzoek niet mogelijk. 
 
Omvang 
De omvang van eventuele archeologische resten kan variëren van een puntvondst tot een 
nederzettingsterrein van enkele honderden vierkante meters. 
 
Diepteligging 
Indien zich binnen het plangebied archeologische resten bevinden, worden deze direct onder de 
bouwvoor verwacht. In de regel is dit ongeveer 30 cm onder maaiveld.  
 
Locatie 
Er kunnen in het gehele plangebied – afgezien van de bestaande kerk – archeologische resten 
en sporen worden aangetroffen, aangezien de bodemopbouw in het plangebied grotendeels 
onbekend is.  
 
Uiterlijke kenmerken 
Paleolithicum tot en met laat neolithicum: vuursteenspreiding, indicaties van bewerking van 
vuursteen, halffabricaten, productieafval, productiegereedschap. Indicaties van kortdurende 
nederzettingen/kampen: haardkuilen, verbrand vuursteen. Indicaties voor 
jacht/voedselverzameling: werktuigen, spitsen, bijlen, schrabbers, stekers etc.  
 
Laat neolithicum tot en met de late middeleeuwen: resten en structuren die wijzen op een 
sedentair, agrarisch bestaan. Nederzettingen: paalgaten, greppels, waterputten (al dan niet met 
houten beschoeiingen), afvalkuilen.  
 
Tussen het laat-neolithicum en de bronstijd/ijzertijd: periode specifieke wijze van het 
begraven/cremeren van de doden. 
 
Middeleeuwen en nieuwe tijd: nederzettings- en ontginningssporen en resten van agrarische 
landinrichting.   
 
Mogelijke verstoringen 
Het zuidwestelijk deel van het plangebied is altijd onbebouwd geweest en wordt gebruikt als 
toegangsweg naar de huidige begraafplaats. De bouw van de kerk heeft voor verstoring van de 
bodem gezorgd, maar het is onduidelijk in hoever dit zich uitstrekt buiten de contouren van de 
huidige kerk. Ook is het onduidelijk of er kabels en leidingen aanwezig zijn binnen het 
plangebied of waar deze zich bevinden. 
 

2.4 Conclusies en advies voor vervolgonderzoek 

Voor het plangebied geldt op basis van het archeologisch bureauonderzoek een brede 
archeologische verwachting. Er kunnen in theorie archeologische resten worden aangetroffen die 
dateren vanaf het laat paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. De aanwezigheid van 
archeologische resten is echter sterk afhankelijk van het feit of de bodem in het plangebied 
verstoord is of niet. Dit kan niet worden bepaald door een bureauonderzoek alleen. Er is in het 
plangebied een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) door middel van boringen 
uitgevoerd, om de mate van intactheid en de diepteligging van eventueel aanwezige 
archeologische lagen te bepalen.  
  



Antea Group Archeologie 2017/102 
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen 
projectnummer 416528 
3 augustus 2017 revisie 00 
Hermon Erfgoed BV 

 

Blad 17 van 22 

 

3 Veldonderzoek 

3.1 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische 
verwachting, zoals deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld.  
 
Het  geplande onderzoek betrof een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen, 
verkennende fase.  Omdat in boring 001 een archeologische laag (houtskool) werd aangetroffen 
is, na de verkennende fase, ter plaatse van de geplande nieuwbouw het grid verdicht en is in dit 
deel een booronderzoek karterende fase uitgevoerd (drie boringen op het te bebouwen deel). 
Een karterend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van eventuele verstoringen in de 
bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het gebied en het bepalen van 
de aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen. 
 
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 

 Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 

 Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische 

indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, 

conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats? 

 Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is de 

maximale diepte? 

 Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen? 

 In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van 

geplande bodemingrepen?  

 Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

 In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van 

de bureaustudie? 

 Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 

bestaan?  

 

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 

Datum uitvoering 27-07-17 

Veldteam M. van Dasselaar 

Weersomstandigheden Droog, zonnig, 20 graden 

Boortype Edelmanboor 10 cm 

Methode conform 
Leidraad SIKB11 

Grotendeels verkennende fase booronderzoek, gedeeltelijk 
uitgevoerd als karterende fase 

Aantal boringen 5 

Oriëntatie grid t.o.v. geo-
morfologie/paleo-
landschap 

verspreid over het onderzoeksgebied.  

                                                                 
11 Tol e.a. 2012 
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Wijze inmeten boringen meetlint, ten opzichte van de bebouwing 

Overige toegepaste 
methoden 

n.v.t. 

Wijze onderzoek / 
beschrijving boorkolom 

NEN5104 en ASB 

Verzamelwijze archeo-
logische indicatoren  

brokkelen 

Bemonstering van 4 lagen uit B001, B004 en B005 is een monster genomen (zie 
Bijlage 3) T.b.v. van de bemonstering zijn deze drie boringen tot de 
diepte van de bemonsterde lagen twee keer uitgevoerd zodat het 
monster voldoende groot is (2 x 10 cm Edelmanboor) 

Vondstzichtbaarheid aan 
oppervlak 

slecht, er ligt bestrating en een grasveld 

Omschrijving 
oppervlaktekartering 

n.v.t. 

Afwijkingen t.o.v. PvA er zijn 5 boringen gezet i.p.v. 4. Omdat in boring 001 een 
archeologische laag (houtskool) werd aangetroffen is ter plaatse 
van de geplande nieuwbouw ten zuidwesten van de kerk het grid 
verdicht en is in dit deel een booronderzoek karterende fase 
uitgevoerd (drie boringen op het te bebouwen deel) 

3.3 Resultaten 

Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in Bijlage 3 en de 
situatiekaart in de kaartenbijlage. 

3.3.1 Bodemopbouw 

Vanaf het maaiveld begint de bodemopbouw met plaatselijk een dunne laag zandige teelaarde 
(0- 10 cm) met daaronder een (zeer) droge lichtgrijze zandlaag tot 40 a 50 cm -mv (ophooglaag 
voor de bouw van de kerk). In boring 003 is in deze laag recent glas en grind opgenomen en in 
boring 005 is op deze diepte al een sterk houtskoolhoudend laag aangetroffen, afwijkend van de 
andere 4 boringen. Deze ongeveer 40 cm dikke houtskoolhoudende laag is de oude bouwvoor. 
Tot een diepte van 70 cm -mv is de bodem echter zo droog dat het onderscheid tussen deze 
lagen zeer moeilijk te maken is. Onder het niveau van 70 cm - mv ligt overal, met uitzonde4ring 
van boring 5, een laag  met (licht-)bruingrijs zand met archeologische indicatoren, zoals 
houtskool en baksteenspikkels. Deze laag wordt geïnterpreteerd als een (weinig intensief 
gebruikte) akkerlaag/oude bouwvoor (zie verder 3.3.2). 

De onderzijde van de akkerlaag ligt in B001 en B005 op 0,85 resp. 0,95 m -mv. Rondom de kerk 
lijkt de bodem plaatselijk iets meer opgehoogd te zijn (B002, B003 en B004), waardoor de 
onderzijde van het akkerniveau daar iets dieper ligt ten opzichte van het maaiveld (ca. 1,10- 1,20 
m -mv).  Onder de akkerlaag bevindt zich de natuurlijke ondergrond, welke bestaat uit dekzand. 
De top van het dekzand is over het algemeen donkergeel, met plaatselijk roestvlekken (B/C -
horizont) en een lemig niveau. Vanaf een diepte van 1,50/1,60 cm m-mv is het zand lichtgeel tot 
wit (C-horizont). 
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Afbeelding 10: overzicht Boring B001 (de top-lagen liggen onder). 

 

3.3.2 Archeologie 

De aanwezigheid van een licht houtskoolhoudende akkerlaag in B001 (zie afbeelding 11a) was de 

aanleiding om  monsters van deze laag te nemen. De resultaten van de monsters uit B001, B004 

en B005, die gezeefd zijn over een zeef met een maaswijdte van 2 mm, zijn opgenomen in      

tabel 1. 

                                                                     
Afbeelding 11a. uiterlijk B001, de akkerlaag op ca 80 cm -mv.   Afb. 11b. steengoedfragment in B005. 

Tabel 1 monsterlijst 

boring diepte laaginterpretatie indicatoren 

001 70-100 akker 3 houtskool, 1 metaalslak, roestbrokje, grindjes 

004 70-100 akker 2 houtskool, 2 metaalslak, 1 baksteen, grindjes 

005 20-60 akker 5 houtskool, 2 metaalslak, 1 baksteenspikkel (+ 
steengoed scherf 16 e/18e eeuw), grindjes 

005 60-95 akker 1 houtskool, 1 metaalslak, 1 steenkool, grindjes 
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Al de bemonsterde lagen bevatten enkele stukjes houtskool (van ca. 0,5 -1,0 cm). Daarnaast zijn 

ook in alle monsters resten van (metaal)slak aangetroffen en enkele fragmentjes baksteen en 

steenkool. In boring 005 werd op een diepte van circa 40 cm -mv een fragment steengoed 

aardewerk (met een datering van 16e-18e eeuw) aangetroffen in een laag waarin ook meer 

houtskool voorkomt dan in de monsters uit de andere drie lagen. Op grond van het voorkomen 

van het baksteen, steenkool, (metaal)slakken en de vondst van de steengoedscherf wordt 

geconcludeerd dat de houtskoolhoudende lagen uit de Nieuwe tijd dateren. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 

Uit het booronderzoek blijkt dat over het gehele terrein sprake is van een (lichte) akkerlaag, 
waarin in de boringen fragmentjes houtskool zichtbaar waren. Om deze laag direct nader te 
onderzoeken is op het zuidwestelijke deel van de onderzoekslocatie, waar de nieuwbouw van 
twee woonhuizen gepland staat, direct een booronderzoek karterende fase uitgevoerd. Op dit 
deel van het terrein is het geplande boorgrid verdicht en zijn monsters van de akkerlaag 
genomen, welke zijn gezeefd. In de monsters die uit de boringen B001, B004 en B005 genomen 
zijn blijkt dat de laag naast houtskool ook fragmentjes baksteen, metaalslak, steenkool en een 
fragment ca. 16e-18e-eeuws steengoed aardewerk bevat. Op basis hiervan wordt geconcludeerd 
dat de houtskoolhoudende (akker)laag uit de Nieuwe tijd dateert. Vanwege de vrij geringe 
hoeveelheid archeologische indicatoren is de akker niet erg intensief ‘beakkerd’. Het is zeker 
geen ‘zwarte enkeerdgrond’ zoals deze noordelijker op de bodemkaart staat aangegeven. 
 

4.2 (Selectie)advies 

In het plangebied is onder een recente ophooglaag een oude bouwvoor / akkerlaag aangetroffen. 
Aan de hand van het aangetroffen materiaal is geconcludeerd dat deze akkerlaag in de nieuwe 
tijd in gebruik is geweest. In de boringen zijn geen aanwijzingen (indicatoren) aangetroffen die 
wijzen op bewoning voorafgaande aan de Nieuwe tijd. Op basis van deze bevindingen wordt 
geadviseerd om locatie voor de geplande nieuwbouw van de 2 woonhuizen in het zuidwestelijke 
deel van de onderzoeksgebied zonder aanvullend archeologisch onderzoek vrij te geven. 
 
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak 
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden 
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te 
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan 
ook.  
 
 
Antea Group 
Oosterhout, augustus 2017 
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Bijlage 1: Archeologische perioden

Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoners-
geschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond
1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10

e
eeuw ontstaat er weer

enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.
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Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.

Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.

Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.

Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.

Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.

Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek-
overig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.

Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVO-
o) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.

Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.

Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.

Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.

Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek -
proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).

Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.

Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.

Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.

Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.
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Legenda (NEN 5104 en ASB)

laaggrens
(wordt bepaald voor de ondergrens van de beschreven laag)

 < 0,3 cm scherpe overgang

D 0,3 - < 3 cm overgang geleidelijk

E > 3 cm diffuse overgang

amorfiteit veen (veraardheid)

? zwak amorf niet tot zwak veraarde resten

A matig amorf structuur nog zichtbaar

@ sterk amorf sterk veraard, structuurloos

gezeefd traject



Projectcode: 416528A

Boring: 001

X: 132648,30

Y: 393050,80

Datum: 31-07-2017

Maaiveldhoogte: maaiveldReferentievlak: 16,04
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1604

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

1594

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

1564

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

1534

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak houtskoolhoudend, 
licht grijsbruin, Edelmanboor, 
monster 1

1519

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel, Edelmanboor

1484

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor

1474

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, lemig

1444

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

1404

Boring: 002

X: 132546,70

Y: 393070,90

Datum: 31-07-2017

Maaiveldhoogte: maaiveldReferentievlak: 16,14
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1614

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

1604

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindhoudend, 
matig glashoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, ophoging naast 
kerk/pad, recent

1564

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen houtskool, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

1534

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

1504

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel, Edelmanboor

1484

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor

1464

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, lemig

1434

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht witgeel, 
Edelmanboor

1414

Boring: 003

X: 1326173,00

Y: 393137,10

Datum: 31-07-2017

Maaiveldhoogte: maaiveldReferentievlak: 16,22

0

50

100

150

1622

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

1612

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

1582

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

1552

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak houtskoolhoudend, 
zwak grindhoudend, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

1512

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, donkergeel, 
Edelmanboor

1482

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor

1452

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
witgeel, Edelmanboor, lemig1442

Boring: 004

X: 132485,30

Y: 393051,50

Datum: 31-07-2017

Maaiveldhoogte: maaiveldReferentievlak: 16,21

0

50

100

1621

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

1571

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijs, Edelmanboor, droog

1551

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak houtskoolhoudend, 
sporen baksteen, grijsbruin, 
Edelmanboor, monster 2

1511

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel, Edelmanboor

1501



Projectcode: 416528A

Boring: 005

X: 132472,40

Y: 393052,50

Datum: 31-07-2017

Maaiveldhoogte: maaiveldReferentievlak: 16,15

0
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150

1615

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkergrijs, 
Edelmanboor, vochtig

1595

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, steengoed, monster 
3

1555

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak houtskoolhoudend, 
zwak baksteenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, monster 4

1520

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
Edelmanboor

1475

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, oranjegeel, 
Edelmanboor, lemig

1465
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1 Aanleiding 

In opdracht van Hermon Erfgoed B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de 

herontwikkeling van de Maria Boodschapkerk in Goirle. In de oude kerk worden circa 17 

appartementen gerealiseerd. Tevens worden in de oude sacristie, ten noorden van de kerk nog 2 

woningen gerealiseerd. In afbeelding 1.1 is een overzicht van de locatie weergegeven.  

Afbeelding 1.1 Locatie Maria Boodschapkerk te Goirle (Copyright Esri Nederland en het Kadaster)

De (her)ontwikkeling vindt plaats binnen het wettelijke aandachtsgebied voor geluid (geluidzone) 
van de Tilburgseweg. Voor de onderbouwing van het bestemmingsplan en de zekering van een 
goede ruimtelijke ordening is een akoestisch onderzoek benodigd. Het doel van het akoestisch 
onderzoek is het berekenen van de toekomstige geluidbelasting vanwege de omliggende wegen 
op de voorgenomen geluidgevoelige bestemmingen. 

Antea Group heeft in juli 2017 reeds een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op het voorgenomen plan. Sindsdien hebben 
wijzigingen plaatsgevonden in het ontwerp. Gezien de wijzigingen in het plan, heeft een 
actualisatie van het akoestisch onderzoek plaatsgevonden. 

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek 
weergegeven. In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader en de procedure beschreven. De 
onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens 
zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen, toetsing en 
maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie 
en advies in hoofdstuk 5. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Algemeen 

2.1.1 Geluidzone 

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van 
de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd 
aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden 
worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste 
rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De 
betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven. 

Tabel 2.1 Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken 

Zonebreedte [m]

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied

1 of 2 200 250

3 of 4 - 400

3 of meer 350 -

5 of meer - 600

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch 
voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de 
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste 
gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. 

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen 
weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte 
nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een 
afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. 

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald.  

De Lden-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde 
van de volgende drie waarden: 

 het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 

 het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 

 het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB. 
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30 km/uur-wegen 
Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder 
niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. 

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een 
bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te 
worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van 
een bestemmingsplan. 

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is akoestisch onderzoek gewenst. In de 
zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. 
De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum 
snelheid van 30 km/uur. 

2.1.2 Geluidnormen 

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet 
geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te 
worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk 
en/of doelmatig zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders. 

Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor het college van 
burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een 
gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere 
(geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau 
kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in hoofdstuk VIIIb van de 
Wet geluidhinder. 

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties 
bij zones. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare 
hogere grenswaarde) opgenomen. 

Tabel 2.2 Geluidnormen voor woning langs een weg

Status van de woning 
Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffing [dB]

Binnenstedelijk Buitenstedelijk

Nieuw te bouwen woningen 
langs een bestaande weg 

48 63* 53** 

* Vervangende nieuwbouw binnen de bebouwde kom 68 dB; 

Vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg binnen de bebouwde kom 63 dB. 

** Vervangende nieuwbouw buiten de bebouwde kom 58 dB. 
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2.1.3 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012". Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten 
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de volgende aftrek worden 
toegepast: 

 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB; 

 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB; 

 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen. 

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst 
afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het 
dichtstbijzijnde even getal. 

2.1.4 Cumulatie 

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in 
de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient 
inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde 
geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het “Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012” is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende 
bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze 
geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde 
geluidbelasting is niet aan de orde.  

2.2 Plansituatie 

Zowel de nieuw te bouwen woningen als de te realiseren appartementen liggen in de geluidzone 
van de hoofdrijbaan van de Tilburgseweg. Dit is een weg van 2 rijstroken in het stedelijke gebied 
en heeft in de zin van de Wet geluidhinder een zonebreedte van 200 meter. Voor de 
hoofdrijbaan van de Tilburgseweg geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. De aftrek ex artikel 
110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB.  

De nieuw te bouwen woningen en de te realiseren appartementen liggen in het stedelijke gebied. 
Op de woningen en appartementen zijn de volgende grenswaarden van toepassing.  

Tabel 2.3 Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg Voorkeursgrenswaarde [dB] Maximale ontheffing [dB]

Tilburgseweg 48 63

Beide parallelwegen en de Van Malsenstraat zijn 30 km/u-wegen en hebben in de zin van de Wet 

geluidhinder geen geluidzone. Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is 

derhalve akoestisch onderzoek gewenst. Op deze wegen is ex artikel 110g Wgh niet van 

toepassing.  
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3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 

3.1 Onderzoeksgebied 

In het bestaande kerkgebouw van de Maria Boodschapkerk te Goirle worden 17 appartementen 
ontwikkeld. Daarnaast worden in de noordelijk gelegen sacristiewoning, 2 woningen 
gerealiseerd. Voor de indeling van de appartementen en woningen is uitgegaan van het ontwerp 
van Architectenbureau JMW van 17 juni 2019. Deze schetsen zijn opgenomen in figuur 2 in de 
bijlage.  

De planlocatie is in afbeelding 3.1 weergegeven.  

Afbeelding 3.1 Overzicht planlocatie

3.2 Rekenmethode 

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen 
akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de 
geluidbelasting per woning en groepen van woningen. 
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Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk 
vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de 
Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de 
Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II. 

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van 
objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan 
ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een 
sectorhoek van 2 graden. 

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een 
grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en 
Meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu 4.30. 

3.3 Uitgangspunten 

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van de nieuw 
te realiseren woningen is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de 
omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen. 

Er zijn geen significante hoogteverschillen in het plangebied. De omgeving van de nieuw te 
realiseren bebouwing is als akoestisch zacht te kenmerken (bodemfactor 1). De wegen zijn als 
akoestisch hard (bodemfactor 0) in de berekeningen meegenomen. De diverse gebouwen in de 
omgeving van het onderhavige plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als 
reflecterend meegenomen.  

Voor de woningen en appartementen in het berekeningsmodel één of meer representatieve 
ontvangerpunten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de onderzochte wegen. 
Met behulp van het berekeningsmodel zijn puntberekeningen uitgevoerd voor het prognosejaar 
2030. De ontvangerpunten zijn zo gelegen dat ze een representatief beeld geven van de 
geluidbelasting. Voor de berekeningen is uitgegaan van een ontvangerhoogte van zowel 1,5 
meter (begane grond); 4,5 meter (eerste verdieping); 7,5 meter (tweede verdieping); 10,5 meter 
(derde verdieping); 13,5 meter (derde verdieping) als 16,5 meter (vijfde verdieping) boven lokaal 
maaiveld.  

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Goirle. Het betreft voor de 
Tilburgseweg een telling uit 2015, voor de parallelwegen tellingen uit 2002 en voor de Van 
Malsenstraat een telling uit 2004. Deze gegevens zijn in overleg met de gemeente Goirle 
verwerkt tot weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030. Voor de 
Tilburgseweg is een autonome groei van 1,5% per jaar gebruikt. Voor de overige wegen is de 
gebruikte autonome groei 0,5% per jaar.  

In tabel 3.1 is een overzicht van de gebruikte verkeersgegevens weergegeven. 
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Tabel 3.1 Gehanteerde verkeergegevens voor prognosejaar 2030

Weg 
Intensiteit
[mvt/etm] 

Snelheid
[km/uur] 

Wegdekverharding 

Tilburgseweg 11.987 50 Asfalt (referentiewegdek)

Tilburgseweg (parallelweg-oost) 236 30 Klinkers (elementenverharding)

Tilburgseweg (parallelweg-west) 263 30 Klinkers (elementenverharding)

Van Malsenstraat 1403 30 
Klinkers (elementenverharding 

in keperverband) 

Een gedetailleerd overzicht van de invoergegevens is opgenomen in bijlage 1 en figuur 1. De 
aangeleverde verkeergegevens zijn opgenomen in bijlage 2. 
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4 Resultaten, toetsing en maatregelen 

4.1 Resultaten 

Met behulp van het berekeningsmodel is op alle toetspunten de geluidbelasting vanwege het 
wegverkeer op de relevante wegen voor het jaar 2030 berekend. De resultaten worden 
vervolgens aan de in tabel 2.2 weergegeven grenswaarden getoetst.  

Tilburgseweg 
In tabel 4.1 zijn de maatgevende berekeningsresultaten weergegeven per toetspunt en per 
appartement voor de Tilburgseweg. In bijlage 3 is totale overzicht weergegeven van de 
berekeningsresultaten. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de koppeling tussen 
toetspunten en appartementen.  

Tabel 4.1 Rekenresultaten geluidbelasting Tilburgseweg, inclusief ex artikel 110g Wgh

Toetspunt 
Omschrijving 

Hoogte [m] 
Gevel-

oriëntatie 
Geluidbelasting 

2030 [dB] 

07 Appartement 05 1,5 O 53

09 Appartement 06 1,5 O 53

13 Appartement 07 4,5 O 52

14 Appartement 08 4,5 O 52

07 Appartement 09 4,5 O 54

08 Appartement 10 4,5 O 55

11 Appartement 11 4,5 O 53

06 Appartement 16 7,5 O 54

08 Appartement 17 7,5 O 55

29 Appartement 18 10,5 O 53

27 Appartement 19 16,5 O 54

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Tilburgseweg ten hoogste 
55 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt op de oostelijke gevel van de appartementen 
in de Maria Boodschapkerk. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden bij 11 
appartementen in de kerk. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt echter niet 
overschreden. 
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Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dient te worden onderzocht of er 
maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of dient het college van Burgemeester 
en Wethouders een hogere waarde vast te stellen. 

Van Malsenstraat 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur weg Van 
Malsenstraat ten hoogste 53 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt op de 
appartementen in de Maria Boodschapkerk. Hiermee wordt voldaan aan de toetsingswaarde 
(exclusief aftrek). 

Parallelwegen Tilburgseweg 
Ten gevolge van het wegverkeer op de 30 km/uur parallelwegen van de Tilburgseweg bedraagt 
de geluidbelasting bij de appartementen ten hoogste 47 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. 
Hiermee wordt voldaan aan de toetsingswaarde (exclusief aftrek). Een nadere toetsing kan 
daarom achterwege blijven. 

4.2 Maatregelen 

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden 
kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien 
toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een 
weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het college van 
burgemeester en wethouders van Goirle - onder voorwaarden - hogere waarden vaststellen voor 
de betreffende geluidgevoelige bestemmingen. 

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden 
getroffen: 

 Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidreducerend 
wegdektype; 

 Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een 
geluidscherm/grondwal; 

 Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of 
nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke. 

Tilburgseweg 
De geluidbelasting ten gevolge van de Tilburgseweg bedraagt ten hoogste 55 dB inclusief aftrek 
ex artikel 110g Wgh. In de huidige situatie ligt er referentiewegdek (DAB). Door het toepassen 
van een geluidarm wegdek (Dunne deklagen A) over een lengte van circa 140 meter, kan de 
geluidbelasting met circa 2,5 dB worden gereduceerd. Hiermee wordt de overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde bij geen van de appartementen weggenomen. Wel kan dit zorgen voor 
het toepassen van minder gevelisolatie aan het pand. De investering voor het toepassen van deze 
bronmaatregel lijkt ons inziens echter niet doelmatig gezien de financiële investering ten 
opzichte van het gering aantal woningen binnen het gebouw die hier profijt van ondervindt. 
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Het toepassen van geluidschermen is vanwege stedenbouwkundige redenen niet mogelijk. Ook 
het toepassen van een dove gevel is, gezien de wens voor balkons, niet mogelijk. Voor de gevels 
van de appartementen in de kerk met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dient een 
hogere waarde te worden vastgesteld. Bij de uitwerking van het definitieve bouwplan dient 
rekening te worden gehouden met de hoge geluidbelasting door geluidluwe gevels te realiseren. 

4.3 Cumulatie 

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in 
de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de 
gecumuleerde geluidbelasting is. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn geen wettelijke 
grenswaarden vastgelegd. Ingevolge artikel 110a lid 6 Wgh dient het bevoegd gezag te 
beoordelen of deze cumulatie leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting.  

Ter plaatse van het plangebied bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer 
ten hoogste 60 dB. Bij alle woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld is de 
geluidbron (Tilburgseweg) zélf maatgevend. In bijlage 5 is een overzicht van de gecumuleerde 
geluidbelastingen opgenomen op woningniveau. 

Naar ons oordeel levert cumulatie van geluid geen buitensporig slechte geluidsituaties op. De 
Tilburgseweg is zelf maatgevend voor de gecumuleerde geluidbelasting. Daarnaast betreft het 
een bestaand gebouw die niet van locatie kan worden veranderd. Eventuele maatregelen zullen 
voornamelijk binnen het gebouw getroffen dienen te worden. Hiermee is het vaststellen van een 
hogere waarde gerechtvaardigd. Het college van burgemeester en wethouders dient hierover 
een standpunt in te nemen (en te verantwoorden in haar hogere waardenbesluit).
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5 Conclusie en advies 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer op de Tilburgseweg de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op de oostelijke gevel van de kerk en een 
deel van de noord en zuidgevel. Het betreft 17 appartementen in de kerk en 2 woningen in de 
voormalige sacristie. De maximaal te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden. 
Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is onderzoek verricht naar mogelijke 
maatregelen om de geluidbelasting bij de geluidgevoelige bestemmingen te beperken. 

5.1 Geadviseerde maatregelen 

Of het toepassen van een geluidreducerend wegdek (Dunne Geluidreducerende Deklaag type A) 
soelaas biedt is in het rapport onderzocht. Hieruit bleek dat de geluidbelasting met circa 2,5 dB 
gereduceerd kan worden. Hiermee wordt de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bij 
geen van de appartementen weggenomen. De investering voor het toepassen van deze 
bronmaatregel lijkt ons inziens niet doelmatig gezien de financiële investering ten opzichte van 
het gering aantal woningen binnen het gebouw die hier profijt van ondervindt. Voor deze 
woningen dient een hogere grenswaarde te worden aangevraagd. 

Overige maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van de Tilburgseweg ter plaatse van de 
kerk terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde zijn niet doelmatig en/of mogelijk. 

5.2 Hogere grenswaarde 

Maatregelen om de geluidbelasting (ten gevolge van de Tilburgseweg) ter plaatse van de 
woningen terug te brengen zijn mogelijk doelmatig. Met deze maatregelen wordt echter niet 
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Goirle dient daarom de hogere waarden vast te stellen weergegeven in tabel 5.1. 
Hierbij is geen rekening gehouden met het mogelijk treffen van een bronmaatregel. 

Tabel 5.1 Vast te stellen hogere waarden (zonder maatregelen) 

Woningen Geluidbron 
Hogere waarde [dB] 

incl. aftrek ex art. 110g 
Lcum [dB]                   

excl. aftrek ex art. 110g 

10, 17 Tilburgseweg 55 60

09, 16 Tilburgseweg 54 60

19 Tilburgseweg 54 59

18 Tilburgseweg 53 59

05, 06, 11 Tilburgseweg 53 58

07, 08 Tilburgseweg 52 57
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Een volledig overzicht met de hogere waarden per toetspunt is opgenomen in bijlage 5.  

Het betreft 11 appartementen waar een hogere waarde voor moet worden vastgesteld. Volgens 
de huidige schetsen betreft het 5 appartementen met een aanwezige geluidluwe gevel. De 
andere 6 appartementen hebben geen geluidluwe gevel. Dit zijn de appartementen met de 
nummers 05, 09, 10, 16, 17 en 19. Bij de uitwerking van het definitieve bouwplan dient rekening 
te worden gehouden met de hoge geluidbelasting door bij alle appartementen met een hogere 
waarde minimaal één geluidluwe gevel te realiseren. 

5.3 Cumulatie 

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in 
de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk te 
worden gemaakt. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn geen wettelijke grenswaarden 
vastgelegd. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of deze cumulatie leidt tot een 
onaanvaardbare geluidbelasting.  

Ter plaatse van het plangebied bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer 
ten hoogste 60 dB. Bij alle woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld is de 
geluidbron (Tilburgseweg) zélf maatgevend.  

De gecumuleerde geluidbelasting levert geen buitensporig slechte geluidsituaties op. De 
Tilburgseweg is zelf maatgevend voor de gecumuleerde geluidbelasting. Daarnaast betreft het 
een bestaand gebouw die niet van locatie kan worden veranderd. Eventuele maatregelen zullen 
voornamelijk binnen het gebouw getroffen dienen te worden. Hiermee is het vaststellen van een 
hogere waarde gerechtvaardigd.  

5.4 Geluidwering van de gevel 

Voor alle woningen waarvoor het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde 
vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze 
woningen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De 
wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in het Bouwbesluit. 
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Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 1Akoestisch onderzoek Herinrichting Maria Boodschapkerk te Goirle

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030

Model eigenschap

Omschrijving 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030
Verantwoordelijke d14259
Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door d14938 op 14-6-2017
Laatst ingezien door d14259 op 24-7-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.20

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

24-7-2019 16:01:44Geomilieu V4.30



Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 1Invoergegevens gebouwen

Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030
Groep: Gebouwen

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Maaiveld Rel.H X-1 Y-1

001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00     10,00     132534,33     393069,84
001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00     19,00     132518,69     393076,01
001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00      4,00     132524,82     393060,80
001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00     10,00     132518,65     393076,11
001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00      4,00     132495,49     393068,05

001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00      4,00     132523,02     393065,09
001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00      9,00     132530,07     393080,48
001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00     12,00     132496,79     393064,87
001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00      3,00     132535,05     393057,06
001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00      3,00     132493,55     393063,56

001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00      6,00     132534,31     393069,85
001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00      6,00     132514,95     393087,37
001 MariaBoodschapkerk Gebouwen      0,00      6,00     132527,75     393086,08
002 Pastoriewoning Gebouwen      0,00      6,00     132521,63     393103,39
003 Pastoriewoning Gebouwen      0,00     13,14     132511,66     393117,91
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Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 1Invoergegevens toetspunten

Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01_Z 01;00;00;00;00;00     132504,62     393052,62      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
02_Z 02;00;00;00;00;00     132511,02     393055,21      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
03_Z 03;00;00;00;00;00     132516,43     393057,40      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
04_Z 04;00;00;00;00;00     132524,45     393053,68      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
05_Z 05;09;16;00;00;00     132536,92     393057,73      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06_O 05;09;16;00;00;00     132537,93     393061,23      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
07_O 05,09;00;00;00;00     132539,18     393066,78      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08_O 05;10;17;00;00;00     132538,40     393076,48 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
09_O 06;10;17;00;00;00     132537,46     393078,75 <--> Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
11_O 06;11;00;00;00;00     132531,61     393085,80      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

12_O 06;11;18;00;00;00     132526,73     393089,00      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13_O 07;07;00;00;00;00     132523,67     393093,94      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
14_O 08;08;00;00;00;00     132522,47     393099,80      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
15_W 08;08;00;00;00;00     132512,82     393098,37      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
16_W 07;07;00;00;00;00     132513,99     393092,01      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

17_W 06;11;18;00;00;00     132515,27     393084,24      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
19_W 00;01;13;13;00;00     132496,56     393065,16      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
20_W 00;01;12;12;00;00     132499,97     393056,78 <--> Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
21_Z 00;01;12;12;00;00     132502,67     393057,27      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
22_Z 00;02;15;15;00;00     132509,31     393059,78      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

23_Z 00;03;14;14;00;00     132514,91     393061,91      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
24_Z 00;04;14;14;00;00     132520,52     393064,04      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
25_Z 00;00;00;00;19;19     132530,01     393068,20      0,00 Relatief -- -- -- --     13,50     16,50 Ja
26_O 05/06;10;17;00;00;00     132535,61     393067,02      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
27_O 00;00;00;00;19;19     132533,04     393073,32      0,00 Relatief -- -- -- --     13,50     16,50 Ja

28_O 00;00;00;17;19;19     132531,06     393078,29 <--> Relatief -- -- --     10,50     13,50     16,50 Ja
29_O 00;00;18;18;00;00     132528,97     393083,44      0,00 Relatief -- --      7,50     10,50 -- -- Ja
30_N 00;00;18;00;00;00     132519,92     393089,51      0,00 Relatief -- --      7,50 -- -- -- Ja
31_N 00;00;00;00;19;19     132525,79     393078,95      0,00 Relatief -- -- -- --     13,50     16,50 Ja
32_N 00;04;15;15;00;00     132515,27     393076,29      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

33_N 00;03;15;15;00;00     132510,74     393074,43      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
34_N 00;02;13;13;00;00     132504,38     393071,81      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
35_N 00;01;13;13;00;00     132497,89     393069,14      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 1Invoergegevens wegen

Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep X-1 Y-1 Lengte Hbron Wegdek Wegdek.

01 Tilburgseweg (Rillaersebaan-Van Malsenstraat) Tilburgseweg     132524,98     393335,29           558,33   0,75 W0 Referentiewegdek
11 Van Malsenstraat Van Malsenstraat     132571,75     393050,86             9,69   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband
12 Van Malsenstraat Van Malsenstraat     132270,61     392970,82           317,08   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband
21 Parallelweg-Oost Parallelweg     132538,95     393248,21           356,02   0,75 W9b Elementenverharding, niet in keperverband
31 Parallelweg-West Parallelweg     132518,03     393325,79           268,63   0,75 W9b Elementenverharding, niet in keperverband

34 Parallelweg-West Parallelweg     132587,71     393033,39           109,03   0,75 W9b Elementenverharding, niet in keperverband
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Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 1Invoergegevens wegen

Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)

01  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11987,00   6,77   3,29   0,70  95,30  95,95  98,44   3,99   1,87
11  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1403,00   6,77   3,29   0,70  91,88  91,88  91,88   7,10   7,10
12  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1403,00   6,77   3,29   0,70  91,88  91,88  91,88   7,10   7,10
21  30  30  30  30  30  30  30  30  30    236,00   6,77   3,29   0,70  99,33  99,33  99,33   0,67   0,67
31  30  30  30  30  30  30  30  30  30    263,00   6,77   3,29   0,70  98,64  98,64  98,64   1,36   1,36

34  30  30  30  30  30  30  30  30  30    263,00   6,77   3,29   0,70  98,64  98,64  98,64   1,36   1,36
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Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 1Invoergegevens wegen

Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

01   0,78   0,71   2,18   0,78  111,84  108,83  101,69
11   7,10   1,01   1,01   1,01  102,44   99,31   92,59
12   7,10   1,01   1,01   1,01  102,44   99,31   92,59
21   0,67 -- -- --   95,33   92,19   85,47
31   1,36 -- -- --   96,04   92,91   86,19

34   1,36 -- -- --   96,04   92,91   86,19
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Bijlage 2a Verkeergegevens - Ruwe data
Tilburgseweg (Hoofdrijbaan) Bron: Gemeente Goirle

Tijdvak Motoren Licht Middel Zwaar Totaal

23-24 2 151 2 0 155

0-1 0 76 2 0 78 D A N Totaal

1-2 0 34 1 0 35 Licht 7424 1233 505 9162

2-3 0 24 1 0 25 Middel 311 24 4 339

3-4 0 27 2 0 29 Zwaar 55 28 4 87

4-5 0 15 2 0 17 Totaal 7790 1285 513 9588

5-6 0 42 5 1 48

6-7 1 133 13 3 150

7-8 3 354 27 5 389

8-9 5 560 23 4 592

9-10 4 503 28 5 540

10-11 4 532 26 5 567

11-12 4 585 27 4 620

12-13 4 666 27 6 703

13-14 6 669 29 6 710

14-15 6 687 25 5 723

15-16 6 701 26 4 737

16-17 9 773 32 5 819

17-18 6 772 24 4 806

18-19 5 560 17 2 584

19-20 3 465 9 1 478

20-21 3 319 7 2 331

21-22 2 220 5 1 228

22-23 2 219 3 0 224

9588

Tilburgseweg (Parallelweg-Oost) Bron: Gemeente Goirle

Werkdag Wrk->wk Weekdag

Totaal (incl motor) 228 0,899123 205

Licht 148 133 99,33%

Middel 1 1 0,67%

Zwaar 0 0 0,00%

Totaal  149 205

Tilburgseweg (Parallelweg-West) Bron: Gemeente Goirle

Werkdag Wrk->wk Weekdag

Totaal (incl motor) 276 0,82971 229

Licht 145 120 98,64%

Middel 2 2 1,36%

Zwaar 0 0 0,00%

Totaal  147 229

Van Malsenstraat Bron: Gemeente Goirle

Werkdag Wrk->wk Weekdag

Totaal (incl motor) 1329 0,927013 1232

Licht 1177 1.091 91,88%

Middel 91 84 7,10%

Zwaar 13 12 1,01%

Totaal  1281 1.232



Bijlage 2b Verkeergegevens - Ingevoerde gegevens
Verkeercijfers Mariaboodschapkerk Aanname

Invoer uit Bron

Uitvoer in GeoMilieu

Tilburgseweg Hoofdrijbaan (Rillaersebaan - Van Haestrechtstraat) 2015 Weekdag

Dag (7-19) Avond (19-23) Nacht (23-7) Jaartal Totaalintensiteit

Autonome groei (Aanname): Uur 6,77% 3,29% 0,70% 100,00% 2015 9.588

1,50% Licht 95,30% 95,95% 98,44% 2017 9.878

Middel 3,99% 1,87% 0,78% 2027 11.464

Zwaar 0,71% 2,18% 0,78% 2030 11.987

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Tilburgseweg Parallelweg-Oost (Rillaersebaan - Van Haestrechtstraat) 2002 Weekdag

Dag (7-19) Avond (19-23) Nacht (23-7) Jaartal Totaalintensiteit

Autonome groei (Aanname): Uur 6,77% 3,29% 0,70% 100,00% 2002 205

0,50% Licht 99,33% 99,33% 99,33% 2017 221

Middel 0,67% 0,67% 0,67% 2027 232

Zwaar 0,00% 0,00% 0,00% 2030 236

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Tilburgseweg Parallelweg-West (Rillaersebaan - Van Haerstrechtstraat) 2002 Weekdag

Dag (7-19) Avond (19-23) Nacht (23-7) Jaartal Totaalintensiteit

Autonome groei (aanname): Uur 6,77% 3,29% 0,70% 100,00% 2002 229

0,50% Licht 98,64% 98,64% 98,64% 2017 247

Middel 1,36% 1,36% 1,36% 2027 259

Zwaar 0,00% 0,00% 0,00% 2030 263

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Van Malsenstraat (Tilburgseweg-Venneweg) 2004 Weekdag

Dag (7-19) Avond (19-23) Nacht (23-7) Jaartal Totaalintensiteit

Autonome groei (Aanname): Uur 6,77% 3,29% 0,70% 100,00% 2004 1.232

0,50% Licht 91,88% 91,88% 91,88% 2017 1.315

Middel 7,10% 7,10% 7,10% 2027 1.382

Zwaar 1,01% 1,01% 1,01% 2030 1.403

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%



Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 3Rekenresultaten Tilburgseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_Z_A 01;00;00;00;00;00 1,50 46,61 43,58 36,49 46,97
02_Z_A 02;00;00;00;00;00 1,50 45,37 42,35 35,25 45,73
03_Z_A 03;00;00;00;00;00 1,50 37,81 34,79 27,62 38,15
04_Z_A 04;00;00;00;00;00 1,50 49,02 46,00 38,91 49,39
05_Z_A 05;09;16;00;00;00 1,50 55,80 52,79 45,70 56,17

05_Z_B 05;09;16;00;00;00 4,50 55,87 52,85 45,74 56,23
05_Z_C 05;09;16;00;00;00 7,50 56,24 53,23 46,12 56,61
06_O_A 05;09;16;00;00;00 1,50 56,88 53,85 46,78 57,25
06_O_B 05;09;16;00;00;00 4,50 58,65 55,63 48,53 59,01
06_O_C 05;09;16;00;00;00 7,50 58,95 55,93 48,83 59,31

07_O_A 05,09;00;00;00;00 1,50 57,19 54,16 47,08 57,55
07_O_B 05,09;00;00;00;00 4,50 58,90 55,88 48,79 59,27
08_O_A 05;10;17;00;00;00 1,50 57,72 54,69 47,62 58,09
08_O_B 05;10;17;00;00;00 4,50 59,35 56,32 49,23 59,71
08_O_C 05;10;17;00;00;00 7,50 59,69 56,66 49,56 60,05

09_O_A 06;10;17;00;00;00 1,50 57,61 54,58 47,51 57,98
09_O_B 06;10;17;00;00;00 4,50 59,25 56,23 49,14 59,62
09_O_C 06;10;17;00;00;00 7,50 59,58 56,55 49,45 59,94
11_O_A 06;11;00;00;00;00 1,50 56,03 53,00 45,94 56,40
11_O_B 06;11;00;00;00;00 4,50 57,89 54,86 47,77 58,25

12_O_A 06;11;18;00;00;00 1,50 55,08 52,05 44,99 55,45
12_O_B 06;11;18;00;00;00 4,50 56,93 53,91 46,82 57,30
12_O_C 06;11;18;00;00;00 7,50 57,71 54,68 47,59 58,07
13_O_A 07;07;00;00;00;00 1,50 54,97 51,95 44,89 55,35
13_O_B 07;07;00;00;00;00 4,50 56,82 53,81 46,72 57,19

14_O_A 08;08;00;00;00;00 1,50 55,05 52,03 44,97 55,43
14_O_B 08;08;00;00;00;00 4,50 56,86 53,84 46,75 57,23
15_W_A 08;08;00;00;00;00 1,50 34,36 31,33 24,23 34,72
15_W_B 08;08;00;00;00;00 4,50 35,27 32,25 25,12 35,62
16_W_A 07;07;00;00;00;00 1,50 33,20 30,17 23,07 33,56

16_W_B 07;07;00;00;00;00 4,50 34,63 31,62 24,47 34,98
17_W_A 06;11;18;00;00;00 1,50 26,11 23,11 15,83 26,43
17_W_B 06;11;18;00;00;00 4,50 27,81 24,80 17,50 28,12
17_W_C 06;11;18;00;00;00 7,50 28,88 25,87 18,54 29,18
19_W_B 00;01;13;13;00;00 4,50 33,50 30,50 23,31 33,85

19_W_C 00;01;13;13;00;00 7,50 34,68 31,66 24,48 35,02
19_W_D 00;01;13;13;00;00 10,50 30,08 27,06 19,79 30,39
20_W_B 00;01;12;12;00;00 4,50 35,59 32,58 25,41 35,94
20_W_C 00;01;12;12;00;00 7,50 36,61 33,59 26,42 36,95
20_W_D 00;01;12;12;00;00 10,50 37,05 34,04 26,90 37,41

21_Z_B 00;01;12;12;00;00 4,50 45,35 42,32 35,20 45,70
21_Z_C 00;01;12;12;00;00 7,50 48,79 45,78 38,65 49,15
21_Z_D 00;01;12;12;00;00 10,50 50,08 47,07 39,94 50,44
22_Z_B 00;02;15;15;00;00 4,50 44,30 41,28 34,16 44,66
22_Z_C 00;02;15;15;00;00 7,50 48,07 45,05 37,92 48,42

22_Z_D 00;02;15;15;00;00 10,50 50,29 47,27 40,15 50,65
23_Z_B 00;03;14;14;00;00 4,50 41,61 38,60 31,45 41,96
23_Z_C 00;03;14;14;00;00 7,50 45,50 42,48 35,34 45,85
23_Z_D 00;03;14;14;00;00 10,50 47,64 44,61 37,48 47,99
24_Z_B 00;04;14;14;00;00 4,50 35,27 32,25 25,03 35,60

24_Z_C 00;04;14;14;00;00 7,50 38,90 35,89 28,63 39,22
24_Z_D 00;04;14;14;00;00 10,50 46,17 43,16 36,00 46,52
25_Z_E 00;00;00;00;19;19 13,50 55,20 52,17 45,08 55,56
25_Z_F 00;00;00;00;19;19 16,50 55,34 52,32 45,22 55,70
26_O_C 00;00;17;00;00;00 7,50 <--> <--> <--> <-->

27_O_E 00;00;00;00;19;19 13,50 58,67 55,65 48,56 59,04
27_O_F 00;00;00;00;19;19 16,50 58,70 55,68 48,58 59,06
28_O_D 00;00;00;17;19;19 10,50 57,16 54,13 47,05 57,52
28_O_E 00;00;00;17;19;19 13,50 58,35 55,33 48,23 58,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-7-2019 16:21:17Geomilieu V4.30



Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 3Rekenresultaten Tilburgseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_O_F 00;00;00;17;19;19 16,50 58,45 55,43 48,33 58,81
29_O_C 00;00;18;18;00;00 7,50 57,53 54,51 47,43 57,90
29_O_D 00;00;18;18;00;00 10,50 58,04 55,02 47,93 58,41
30_N_C 00;00;18;00;00;00 7,50 52,72 49,70 42,62 53,09
31_N_E 00;00;00;00;19;19 13,50 54,57 51,54 44,44 54,93

31_N_F 00;00;00;00;19;19 16,50 54,27 51,25 44,16 54,64
32_N_B 00;04;15;15;00;00 4,50 32,53 29,50 22,18 32,82
32_N_C 00;04;15;15;00;00 7,50 36,34 33,31 25,97 36,63
32_N_D 00;04;15;15;00;00 10,50 45,22 42,21 35,04 45,57
33_N_B 00;03;15;15;00;00 4,50 34,52 31,51 24,19 34,82

33_N_C 00;03;15;15;00;00 7,50 36,92 33,91 26,60 37,23
33_N_D 00;03;15;15;00;00 10,50 42,69 39,68 32,50 43,03
34_N_B 00;02;13;13;00;00 4,50 36,33 33,32 26,04 36,65
34_N_C 00;02;13;13;00;00 7,50 42,24 39,22 32,06 42,59
34_N_D 00;02;13;13;00;00 10,50 45,12 42,11 34,97 45,48

35_N_B 00;01;13;13;00;00 4,50 36,01 33,00 25,72 36,33
35_N_C 00;01;13;13;00;00 7,50 41,27 38,24 31,08 41,61
35_N_D 00;01;13;13;00;00 10,50 43,91 40,87 33,76 44,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-7-2019 16:21:17Geomilieu V4.30



Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 3Rekenresultaten van Malsenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Malsenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_Z_A 01;00;00;00;00;00 1,50 48,63 45,49 38,77 49,04
02_Z_A 02;00;00;00;00;00 1,50 48,38 45,25 38,53 48,80
03_Z_A 03;00;00;00;00;00 1,50 48,06 44,93 38,20 48,48
04_Z_A 04;00;00;00;00;00 1,50 50,95 47,82 41,10 51,37
05_Z_A 05;09;16;00;00;00 1,50 51,33 48,20 41,48 51,75

05_Z_B 05;09;16;00;00;00 4,50 52,45 49,32 42,60 52,87
05_Z_C 05;09;16;00;00;00 7,50 52,61 49,48 42,76 53,03
06_O_A 05;09;16;00;00;00 1,50 48,26 45,13 38,41 48,68
06_O_B 05;09;16;00;00;00 4,50 49,48 46,35 39,62 49,90
06_O_C 05;09;16;00;00;00 7,50 48,19 45,06 38,34 48,61

07_O_A 05,09;00;00;00;00 1,50 46,51 43,38 36,66 46,93
07_O_B 05,09;00;00;00;00 4,50 48,01 44,88 38,16 48,43
08_O_A 05;10;17;00;00;00 1,50 41,28 38,14 31,42 41,69
08_O_B 05;10;17;00;00;00 4,50 43,37 40,24 33,52 43,79
08_O_C 05;10;17;00;00;00 7,50 43,55 40,41 33,69 43,96

09_O_A 06;10;17;00;00;00 1,50 40,51 37,38 30,66 40,93
09_O_B 06;10;17;00;00;00 4,50 42,71 39,58 32,85 43,13
09_O_C 06;10;17;00;00;00 7,50 42,91 39,78 33,06 43,33
11_O_A 06;11;00;00;00;00 1,50 35,48 32,35 25,63 35,90
11_O_B 06;11;00;00;00;00 4,50 37,78 34,65 27,93 38,20

12_O_A 06;11;18;00;00;00 1,50 33,06 29,92 23,20 33,47
12_O_B 06;11;18;00;00;00 4,50 34,90 31,76 25,04 35,31
12_O_C 06;11;18;00;00;00 7,50 38,06 34,93 28,21 38,48
13_O_A 07;07;00;00;00;00 1,50 35,61 32,48 25,75 36,03
13_O_B 07;07;00;00;00;00 4,50 37,40 34,27 27,55 37,82

14_O_A 08;08;00;00;00;00 1,50 35,78 32,64 25,92 36,19
14_O_B 08;08;00;00;00;00 4,50 37,65 34,52 27,80 38,07
15_W_A 08;08;00;00;00;00 1,50 29,20 26,06 19,34 29,61
15_W_B 08;08;00;00;00;00 4,50 31,07 27,93 21,21 31,48
16_W_A 07;07;00;00;00;00 1,50 28,57 25,44 18,72 28,99

16_W_B 07;07;00;00;00;00 4,50 30,28 27,15 20,43 30,70
17_W_A 06;11;18;00;00;00 1,50 25,61 22,48 15,76 26,03
17_W_B 06;11;18;00;00;00 4,50 27,58 24,44 17,72 27,99
17_W_C 06;11;18;00;00;00 7,50 29,83 26,70 19,97 30,25
19_W_B 00;01;13;13;00;00 4,50 44,16 41,03 34,31 44,58

19_W_C 00;01;13;13;00;00 7,50 45,33 42,20 35,48 45,75
19_W_D 00;01;13;13;00;00 10,50 45,36 42,23 35,51 45,78
20_W_B 00;01;12;12;00;00 4,50 46,98 43,85 37,13 47,40
20_W_C 00;01;12;12;00;00 7,50 47,29 44,16 37,43 47,71
20_W_D 00;01;12;12;00;00 10,50 47,33 44,20 37,48 47,75

21_Z_B 00;01;12;12;00;00 4,50 45,84 42,71 35,99 46,26
21_Z_C 00;01;12;12;00;00 7,50 49,43 46,29 39,57 49,84
21_Z_D 00;01;12;12;00;00 10,50 49,52 46,39 39,67 49,94
22_Z_B 00;02;15;15;00;00 4,50 45,52 42,39 35,67 45,94
22_Z_C 00;02;15;15;00;00 7,50 49,28 46,15 39,43 49,70

22_Z_D 00;02;15;15;00;00 10,50 49,46 46,33 39,60 49,88
23_Z_B 00;03;14;14;00;00 4,50 44,92 41,79 35,07 45,34
23_Z_C 00;03;14;14;00;00 7,50 49,04 45,91 39,19 49,46
23_Z_D 00;03;14;14;00;00 10,50 49,31 46,17 39,45 49,72
24_Z_B 00;04;14;14;00;00 4,50 43,58 40,45 33,72 44,00

24_Z_C 00;04;14;14;00;00 7,50 48,66 45,53 38,81 49,08
24_Z_D 00;04;14;14;00;00 10,50 48,72 45,59 38,86 49,14
25_Z_E 00;00;00;00;19;19 13,50 46,03 42,90 36,18 46,45
25_Z_F 00;00;00;00;19;19 16,50 47,91 44,78 38,06 48,33
26_O_C 00;00;17;00;00;00 7,50 <--> <--> <--> <-->

27_O_E 00;00;00;00;19;19 13,50 44,48 41,35 34,62 44,90
27_O_F 00;00;00;00;19;19 16,50 44,28 41,15 34,43 44,70
28_O_D 00;00;00;17;19;19 10,50 38,71 35,58 28,85 39,13
28_O_E 00;00;00;17;19;19 13,50 43,07 39,94 33,22 43,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-7-2019 16:21:54Geomilieu V4.30



Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 3Rekenresultaten van Malsenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Malsenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_O_F 00;00;00;17;19;19 16,50 43,14 40,01 33,29 43,56
29_O_C 00;00;18;18;00;00 7,50 34,30 31,17 24,45 34,72
29_O_D 00;00;18;18;00;00 10,50 37,28 34,15 27,42 37,70
30_N_C 00;00;18;00;00;00 7,50 31,69 28,56 21,84 32,11
31_N_E 00;00;00;00;19;19 13,50 33,28 30,15 23,43 33,70

31_N_F 00;00;00;00;19;19 16,50 33,26 30,12 23,40 33,67
32_N_B 00;04;15;15;00;00 4,50 23,16 20,02 13,30 23,57
32_N_C 00;04;15;15;00;00 7,50 24,85 21,72 15,00 25,27
32_N_D 00;04;15;15;00;00 10,50 27,47 24,34 17,62 27,89
33_N_B 00;03;15;15;00;00 4,50 23,29 20,16 13,44 23,71

33_N_C 00;03;15;15;00;00 7,50 24,94 21,81 15,09 25,36
33_N_D 00;03;15;15;00;00 10,50 26,59 23,46 16,73 27,01
34_N_B 00;02;13;13;00;00 4,50 23,60 20,47 13,75 24,02
34_N_C 00;02;13;13;00;00 7,50 25,82 22,69 15,97 26,24
34_N_D 00;02;13;13;00;00 10,50 27,58 24,45 17,72 28,00

35_N_B 00;01;13;13;00;00 4,50 23,56 20,43 13,71 23,98
35_N_C 00;01;13;13;00;00 7,50 25,83 22,70 15,97 26,25
35_N_D 00;01;13;13;00;00 10,50 27,63 24,50 17,78 28,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-7-2019 16:21:54Geomilieu V4.30



Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 3Rekenresultaten Parallelwegen Tilburgseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parallelweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_Z_A 01;00;00;00;00;00 1,50 31,49 28,35 21,63 31,90
02_Z_A 02;00;00;00;00;00 1,50 31,24 28,10 21,38 31,65
03_Z_A 03;00;00;00;00;00 1,50 24,83 21,69 14,97 25,24
04_Z_A 04;00;00;00;00;00 1,50 34,77 31,63 24,91 35,18
05_Z_A 05;09;16;00;00;00 1,50 40,56 37,42 30,70 40,97

05_Z_B 05;09;16;00;00;00 4,50 40,89 37,75 31,03 41,30
05_Z_C 05;09;16;00;00;00 7,50 41,48 38,34 31,62 41,89
06_O_A 05;09;16;00;00;00 1,50 43,04 39,90 33,18 43,45
06_O_B 05;09;16;00;00;00 4,50 44,79 41,65 34,93 45,20
06_O_C 05;09;16;00;00;00 7,50 45,15 42,02 35,29 45,57

07_O_A 05,09;00;00;00;00 1,50 43,69 40,55 33,83 44,10
07_O_B 05,09;00;00;00;00 4,50 45,28 42,14 35,42 45,69
08_O_A 05;10;17;00;00;00 1,50 44,46 41,32 34,60 44,87
08_O_B 05;10;17;00;00;00 4,50 45,93 42,80 36,08 46,35
08_O_C 05;10;17;00;00;00 7,50 46,27 43,13 36,41 46,68

09_O_A 06;10;17;00;00;00 1,50 44,35 41,21 34,49 44,76
09_O_B 06;10;17;00;00;00 4,50 45,84 42,70 35,98 46,25
09_O_C 06;10;17;00;00;00 7,50 46,16 43,02 36,30 46,57
11_O_A 06;11;00;00;00;00 1,50 43,06 39,92 33,20 43,47
11_O_B 06;11;00;00;00;00 4,50 44,77 41,63 34,91 45,18

12_O_A 06;11;18;00;00;00 1,50 41,92 38,78 32,06 42,33
12_O_B 06;11;18;00;00;00 4,50 43,76 40,63 33,90 44,18
12_O_C 06;11;18;00;00;00 7,50 44,31 41,18 34,45 44,73
13_O_A 07;07;00;00;00;00 1,50 41,60 38,46 31,74 42,01
13_O_B 07;07;00;00;00;00 4,50 43,45 40,32 33,60 43,87

14_O_A 08;08;00;00;00;00 1,50 41,60 38,46 31,74 42,01
14_O_B 08;08;00;00;00;00 4,50 43,40 40,27 33,54 43,82
15_W_A 08;08;00;00;00;00 1,50 20,01 16,88 10,15 20,43
15_W_B 08;08;00;00;00;00 4,50 20,31 17,17 10,45 20,72
16_W_A 07;07;00;00;00;00 1,50 18,48 15,34 8,62 18,89

16_W_B 07;07;00;00;00;00 4,50 19,64 16,50 9,78 20,05
17_W_A 06;11;18;00;00;00 1,50 15,14 12,00 5,28 15,55
17_W_B 06;11;18;00;00;00 4,50 15,94 12,80 6,08 16,35
17_W_C 06;11;18;00;00;00 7,50 16,52 13,39 6,66 16,94
19_W_B 00;01;13;13;00;00 4,50 19,33 16,20 9,47 19,75

19_W_C 00;01;13;13;00;00 7,50 19,76 16,63 9,90 20,18
19_W_D 00;01;13;13;00;00 10,50 17,28 14,14 7,42 17,69
20_W_B 00;01;12;12;00;00 4,50 20,79 17,65 10,93 21,20
20_W_C 00;01;12;12;00;00 7,50 21,40 18,26 11,54 21,81
20_W_D 00;01;12;12;00;00 10,50 21,89 18,75 12,03 22,30

21_Z_B 00;01;12;12;00;00 4,50 30,94 27,80 21,08 31,35
21_Z_C 00;01;12;12;00;00 7,50 34,36 31,22 24,50 34,77
21_Z_D 00;01;12;12;00;00 10,50 36,04 32,90 26,18 36,45
22_Z_B 00;02;15;15;00;00 4,50 30,47 27,33 20,61 30,88
22_Z_C 00;02;15;15;00;00 7,50 34,14 31,00 24,28 34,55

22_Z_D 00;02;15;15;00;00 10,50 36,25 33,11 26,39 36,66
23_Z_B 00;03;14;14;00;00 4,50 29,19 26,05 19,33 29,60
23_Z_C 00;03;14;14;00;00 7,50 32,87 29,73 23,01 33,28
23_Z_D 00;03;14;14;00;00 10,50 35,20 32,06 25,34 35,61
24_Z_B 00;04;14;14;00;00 4,50 22,09 18,95 12,23 22,50

24_Z_C 00;04;14;14;00;00 7,50 25,98 22,85 16,12 26,40
24_Z_D 00;04;14;14;00;00 10,50 32,96 29,82 23,10 33,37
25_Z_E 00;00;00;00;19;19 13,50 40,68 37,55 30,83 41,10
25_Z_F 00;00;00;00;19;19 16,50 40,62 37,48 30,76 41,03
26_O_C 00;00;17;00;00;00 7,50 <--> <--> <--> <-->

27_O_E 00;00;00;00;19;19 13,50 45,01 41,87 35,15 45,42
27_O_F 00;00;00;00;19;19 16,50 45,01 41,87 35,15 45,42
28_O_D 00;00;00;17;19;19 10,50 43,34 40,20 33,48 43,75
28_O_E 00;00;00;17;19;19 13,50 44,94 41,80 35,08 45,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-7-2019 16:21:35Geomilieu V4.30



Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 3Rekenresultaten Parallelwegen Tilburgseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parallelweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_O_F 00;00;00;17;19;19 16,50 44,86 41,72 35,00 45,27
29_O_C 00;00;18;18;00;00 7,50 44,17 41,03 34,31 44,58
29_O_D 00;00;18;18;00;00 10,50 44,59 41,45 34,73 45,00
30_N_C 00;00;18;00;00;00 7,50 39,00 35,86 29,14 39,41
31_N_E 00;00;00;00;19;19 13,50 41,03 37,89 31,17 41,44

31_N_F 00;00;00;00;19;19 16,50 40,67 37,54 30,81 41,09
32_N_B 00;04;15;15;00;00 4,50 21,62 18,48 11,76 22,03
32_N_C 00;04;15;15;00;00 7,50 25,16 22,03 15,30 25,58
32_N_D 00;04;15;15;00;00 10,50 31,78 28,64 21,92 32,19
33_N_B 00;03;15;15;00;00 4,50 23,12 19,98 13,26 23,53

33_N_C 00;03;15;15;00;00 7,50 25,93 22,79 16,07 26,34
33_N_D 00;03;15;15;00;00 10,50 30,46 27,32 20,60 30,87
34_N_B 00;02;13;13;00;00 4,50 24,78 21,64 14,92 25,19
34_N_C 00;02;13;13;00;00 7,50 28,72 25,59 18,87 29,14
34_N_D 00;02;13;13;00;00 10,50 31,80 28,66 21,94 32,21

35_N_B 00;01;13;13;00;00 4,50 24,29 21,16 14,43 24,71
35_N_C 00;01;13;13;00;00 7,50 27,73 24,59 17,87 28,14
35_N_D 00;01;13;13;00;00 10,50 30,52 27,38 20,66 30,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-7-2019 16:21:35Geomilieu V4.30



Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 3Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_Z_A 01;00;00;00;00;00 1,50 50,80 47,70 40,84 51,19
02_Z_A 02;00;00;00;00;00 1,50 50,20 47,10 40,26 50,60
03_Z_A 03;00;00;00;00;00 1,50 48,47 45,35 38,58 48,88
04_Z_A 04;00;00;00;00;00 1,50 53,17 50,08 43,22 53,57
05_Z_A 05;09;16;00;00;00 1,50 57,23 54,18 47,19 57,61

05_Z_B 05;09;16;00;00;00 4,50 57,59 54,54 47,56 57,97
05_Z_C 05;09;16;00;00;00 7,50 57,90 54,85 47,87 58,28
06_O_A 05;09;16;00;00;00 1,50 57,60 54,55 47,53 57,97
06_O_B 05;09;16;00;00;00 4,50 59,30 56,26 49,22 59,67
06_O_C 05;09;16;00;00;00 7,50 59,46 56,43 49,37 59,83

07_O_A 05,09;00;00;00;00 1,50 57,72 54,68 47,64 58,09
07_O_B 05,09;00;00;00;00 4,50 59,42 56,38 49,33 59,79
08_O_A 05;10;17;00;00;00 1,50 58,01 54,98 47,93 58,38
08_O_B 05;10;17;00;00;00 4,50 59,64 56,61 49,54 60,01
08_O_C 05;10;17;00;00;00 7,50 59,98 56,95 49,87 60,34

09_O_A 06;10;17;00;00;00 1,50 57,89 54,86 47,81 58,26
09_O_B 06;10;17;00;00;00 4,50 59,54 56,51 49,44 59,91
09_O_C 06;10;17;00;00;00 7,50 59,86 56,83 49,75 60,22
11_O_A 06;11;00;00;00;00 1,50 56,28 53,25 46,20 56,65
11_O_B 06;11;00;00;00;00 4,50 58,13 55,10 48,03 58,50

12_O_A 06;11;18;00;00;00 1,50 55,31 52,28 45,23 55,68
12_O_B 06;11;18;00;00;00 4,50 57,16 54,13 47,07 57,53
12_O_C 06;11;18;00;00;00 7,50 57,95 54,91 47,84 58,31
13_O_A 07;07;00;00;00;00 1,50 55,22 52,19 45,14 55,59
13_O_B 07;07;00;00;00;00 4,50 57,07 54,04 46,98 57,44

14_O_A 08;08;00;00;00;00 1,50 55,29 52,26 45,22 55,67
14_O_B 08;08;00;00;00;00 4,50 57,10 54,08 47,01 57,47
15_W_A 08;08;00;00;00;00 1,50 35,63 32,58 25,58 36,01
15_W_B 08;08;00;00;00;00 4,50 36,77 33,72 26,71 37,14
16_W_A 07;07;00;00;00;00 1,50 34,59 31,54 24,54 34,97

16_W_B 07;07;00;00;00;00 4,50 36,09 33,04 26,02 36,46
17_W_A 06;11;18;00;00;00 1,50 29,06 25,99 18,99 29,43
17_W_B 06;11;18;00;00;00 4,50 30,85 27,78 20,77 31,21
17_W_C 06;11;18;00;00;00 7,50 32,50 29,42 22,44 32,87
19_W_B 00;01;13;13;00;00 4,50 44,53 41,41 34,65 44,94

19_W_C 00;01;13;13;00;00 7,50 45,70 42,58 35,83 46,12
19_W_D 00;01;13;13;00;00 10,50 45,49 42,36 35,63 45,91
20_W_B 00;01;12;12;00;00 4,50 47,30 44,18 37,42 47,71
20_W_C 00;01;12;12;00;00 7,50 47,66 44,53 37,78 48,07
20_W_D 00;01;12;12;00;00 10,50 47,73 44,61 37,85 48,14

21_Z_B 00;01;12;12;00;00 4,50 48,68 45,60 38,70 49,07
21_Z_C 00;01;12;12;00;00 7,50 52,20 49,13 42,22 52,59
21_Z_D 00;01;12;12;00;00 10,50 52,91 49,84 42,91 53,30
22_Z_B 00;02;15;15;00;00 4,50 48,04 44,96 38,07 48,43
22_Z_C 00;02;15;15;00;00 7,50 51,80 48,72 41,83 52,19

22_Z_D 00;02;15;15;00;00 10,50 53,00 49,93 42,99 53,38
23_Z_B 00;03;14;14;00;00 4,50 46,66 43,57 36,72 47,06
23_Z_C 00;03;14;14;00;00 7,50 50,71 47,61 40,76 51,11
23_Z_D 00;03;14;14;00;00 10,50 51,66 48,57 41,69 52,05
24_Z_B 00;04;14;14;00;00 4,50 44,20 41,09 34,30 44,61

24_Z_C 00;04;14;14;00;00 7,50 49,12 46,00 39,23 49,53
24_Z_D 00;04;14;14;00;00 10,50 50,71 47,62 40,75 51,10
25_Z_E 00;00;00;00;19;19 13,50 55,83 52,79 45,75 56,20
25_Z_F 00;00;00;00;19;19 16,50 56,19 53,14 46,11 56,56
26_O_C 00;00;17;00;00;00 7,50 <--> <--> <--> <-->

27_O_E 00;00;00;00;19;19 13,50 59,01 55,98 48,92 59,38
27_O_F 00;00;00;00;19;19 16,50 59,03 56,00 48,93 59,40
28_O_D 00;00;00;17;19;19 10,50 57,39 54,36 47,30 57,76
28_O_E 00;00;00;17;19;19 13,50 58,67 55,63 48,56 59,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-7-2019 16:21:03Geomilieu V4.30



Projectnummer 434935.100Antea Group
Bijlage 3Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: 190723 Geluidbelasting appartementen + woningen 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_O_F 00;00;00;17;19;19 16,50 58,76 55,72 48,65 59,12
29_O_C 00;00;18;18;00;00 7,50 57,75 54,72 47,66 58,12
29_O_D 00;00;18;18;00;00 10,50 58,27 55,24 48,17 58,64
30_N_C 00;00;18;00;00;00 7,50 52,93 49,91 42,85 53,31
31_N_E 00;00;00;00;19;19 13,50 54,79 51,75 44,67 55,15

31_N_F 00;00;00;00;19;19 16,50 54,49 51,46 44,39 54,86
32_N_B 00;04;15;15;00;00 4,50 33,31 30,26 23,05 33,62
32_N_C 00;04;15;15;00;00 7,50 36,94 33,90 26,64 37,25
32_N_D 00;04;15;15;00;00 10,50 45,48 42,46 35,33 45,83
33_N_B 00;03;15;15;00;00 4,50 35,12 32,09 24,85 35,44

33_N_C 00;03;15;15;00;00 7,50 37,50 34,47 27,24 37,82
33_N_D 00;03;15;15;00;00 10,50 43,04 40,02 32,88 43,39
34_N_B 00;02;13;13;00;00 4,50 36,83 33,81 26,59 37,16
34_N_C 00;02;13;13;00;00 7,50 42,53 39,50 32,37 42,88
34_N_D 00;02;13;13;00;00 10,50 45,39 42,37 35,26 45,75

35_N_B 00;01;13;13;00;00 4,50 36,52 33,50 26,28 36,85
35_N_C 00;01;13;13;00;00 7,50 41,57 38,54 31,41 41,92
35_N_D 00;01;13;13;00;00 10,50 44,20 41,16 34,07 44,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-7-2019 16:21:03Geomilieu V4.30



Bijlage - Koppeling appartement - toetspunt
Gesorteerd op appartement Gesorteerd op toetspunt

Appartement Gevel Hoogte Toetstpunt Toetstpunt Appartement Gevel Hoogte 

Appartement 01 Z 1,5 01_Z_A 01_Z_A Appartement 01 Z 1,5

Appartement 01 W 4,5 19_W_B 02_Z_A Appartement 02 Z 1,5

Appartement 01 W 4,5 20_W_B 03_Z_A Appartement 03 Z 1,5

Appartement 01 Z 4,5 21_Z_B 04_Z_A Appartement 04 Z 1,5

Appartement 01 N 4,5 35_N_B 05_Z_A Appartement 05 Z 1,5

Appartement 02 Z 1,5 02_Z_A 05_Z_B Appartement 09 Z 4,5

Appartement 02 Z 4,5 22_Z_B 05_Z_C Appartement 16 Z 7,5

Appartement 02 N 4,5 34_N_B 06_O_A Appartement 05 O 1,5

Appartement 03 Z 1,5 03_Z_A 06_O_B Appartement 09 O 4,5

Appartement 03 Z 4,5 23_Z_B 06_O_C Appartement 16 O 7,5

Appartement 03 N 4,5 33_N_B 07_O_A Appartement 05 O 1,5

Appartement 04 Z 1,5 04_Z_A 07_O_B Appartement 09 O 4,5

Appartement 04 Z 4,5 24_Z_B 08_O_A Appartement 05 O 1,5

Appartement 04 N 4,5 32_N_B 08_O_B Appartement 10 O 4,5

Appartement 05 Z 1,5 05_Z_A 08_O_C Appartement 17 O 7,5

Appartement 05 O 1,5 06_O_A 09_O_A Appartement 06 O 1,5

Appartement 05 O 1,5 07_O_A 09_O_B Appartement 10 O 4,5

Appartement 05 O 1,5 08_O_A 09_O_C Appartement 17 O 7,5

Appartement 06 O 1,5 09_O_A 11_O_A Appartement 06 O 1,5

Appartement 06 O 1,5 11_O_A 11_O_B Appartement 11 O 4,5

Appartement 06 O 1,5 12_O_A 12_O_A Appartement 06 O 1,5

Appartement 06 W 1,5 17_W_A 12_O_B Appartement 11 O 4,5

Appartement 07 O 1,5 13_O_A 12_O_C Appartement 18 O 7,5

Appartement 07 O 4,5 13_O_B 13_O_A Appartement 07 O 1,5

Appartement 07 W 1,5 16_W_A 13_O_B Appartement 07 O 4,5

Appartement 07 W 4,5 16_W_B 14_O_A Appartement 08 O 1,5

Appartement 08 O 1,5 14_O_A 14_O_B Appartement 08 O 4,5

Appartement 08 O 4,5 14_O_B 15_W_A Appartement 08 W 1,5

Appartement 08 W 1,5 15_W_A 15_W_B Appartement 08 W 4,5

Appartement 08 W 4,5 15_W_B 16_W_A Appartement 07 W 1,5

Appartement 09 Z 4,5 05_Z_B 16_W_B Appartement 07 W 4,5

Appartement 09 O 4,5 06_O_B 17_W_A Appartement 06 W 1,5

Appartement 09 O 4,5 07_O_B 17_W_B Appartement 11 W 4,5

Appartement 10 O 4,5 08_O_B 17_W_C Appartement 18 W 7,5

Appartement 10 O 4,5 09_O_B 19_W_B Appartement 01 W 4,5

Appartement 11 O 4,5 11_O_B 19_W_C Appartement 13 W 7,5

Appartement 11 O 4,5 12_O_B 19_W_D Appartement 13 W 10,5

Appartement 11 W 4,5 17_W_B 20_W_B Appartement 01 W 4,5

Appartement 12 W 7,5 20_W_C 20_W_C Appartement 12 W 7,5

Appartement 12 W 10,5 20_W_D 20_W_D Appartement 12 W 10,5

Appartement 12 Z 7,5 21_Z_C 21_Z_B Appartement 01 Z 4,5

Appartement 12 Z 10,5 21_Z_D 21_Z_C Appartement 12 Z 7,5

Appartement 13 W 7,5 19_W_C 21_Z_D Appartement 12 Z 10,5

Appartement 13 W 10,5 19_W_D 22_Z_B Appartement 02 Z 4,5

Appartement 13 N 7,5 34_N_C 22_Z_C Appartement 15 Z 7,5

Appartement 13 N 10,5 34_N_D 22_Z_D Appartement 15 Z 10,5

Appartement 13 N 7,5 35_N_C 23_Z_B Appartement 03 Z 4,5

Appartement 13 N 10,5 35_N_D 23_Z_C Appartement 14 Z 7,5

Appartement 14 Z 7,5 23_Z_C 23_Z_D Appartement 14 Z 10,5

Appartement 14 Z 10,5 23_Z_D 24_Z_B Appartement 04 Z 4,5

Appartement 14 Z 7,5 24_Z_C 24_Z_C Appartement 14 Z 7,5

Appartement 14 Z 10,5 24_Z_D 24_Z_D Appartement 14 Z 10,5

Appartement 15 Z 7,5 22_Z_C 25_Z_E Appartement 19 Z 13,5

Appartement 15 Z 10,5 22_Z_D 25_Z_F Appartement 19 Z 16,5

Appartement 15 N 7,5 32_N_C 26_O_C Appartement 17 O 7,5

Appartement 15 N 10,5 32_N_D 27_O_E Appartement 19 O 13,5

Appartement 15 N 7,5 33_N_C 27_O_F Appartement 19 O 16,5

Appartement 15 N 10,5 33_N_D 28_O_D Appartement 17 O 10,5

Appartement 16 Z 7,5 05_Z_C 28_O_E Appartement 19 O 13,5

Appartement 16 O 7,5 06_O_C 28_O_F Appartement 19 O 16,5

Appartement 17 O 7,5 08_O_C 29_O_C Appartement 18 O 7,5

Appartement 17 O 7,5 09_O_C 29_O_D Appartement 18 O 10,5

Appartement 17 O 7,5 26_O_C 30_N_C Appartement 18 N 7,5

Appartement 17 O 10,5 28_O_D 31_N_E Appartement 19 N 13,5

Appartement 18 O 7,5 12_O_C 31_N_F Appartement 19 N 16,5

Appartement 18 W 7,5 17_W_C 32_N_B Appartement 04 N 4,5

Appartement 18 O 7,5 29_O_C 32_N_C Appartement 15 N 7,5

Appartement 18 O 10,5 29_O_D 32_N_D Appartement 15 N 10,5

Appartement 18 N 7,5 30_N_C 33_N_B Appartement 03 N 4,5

Appartement 19 Z 13,5 25_Z_E 33_N_C Appartement 15 N 7,5

Appartement 19 Z 16,5 25_Z_F 33_N_D Appartement 15 N 10,5

Appartement 19 O 13,5 27_O_E 34_N_B Appartement 02 N 4,5

Appartement 19 O 16,5 27_O_F 34_N_C Appartement 13 N 7,5

Appartement 19 O 13,5 28_O_E 34_N_D Appartement 13 N 10,5

Appartement 19 O 16,5 28_O_F 35_N_B Appartement 01 N 4,5

Appartement 19 N 13,5 31_N_E 35_N_C Appartement 13 N 7,5

Appartement 19 N 16,5 31_N_F 35_N_D Appartement 13 N 10,5



Bijlage - Overzicht geluidluwe gevels & vast te stellen hogere waarden

Appartement Hogere Waarde Lcum Geluidluwe gevel Gevelorientatie geluidluwe gevel

Appartement 01 Geen hogere waarde

Appartement 02 Geen hogere waarde

Appartement 03 Geen hogere waarde

Appartement 04 Geen hogere waarde

Appartement 05 53 58 Nee

Appartement 06 53 58 Ja W

Appartement 07 52 57 Ja W

Appartement 08 52 57 Ja W

Appartement 09 54 60 Nee

Appartement 10 55 60 Nee

Appartement 11 53 58 Ja W

Appartement 12 Geen hogere waarde

Appartement 13 Geen hogere waarde

Appartement 14 Geen hogere waarde

Appartement 15 Geen hogere waarde

Appartement 16 54 60 Nee

Appartement 17 55 60 Nee

Appartement 18 53 59 Ja W

Appartement 19 54 59 Nee



Geluidbelasting per woning

Rijlabels Lden Lcum 

Appartement 01 46,97 51,19

N 36,33 36,85

W 35,94 47,71

Z 46,97 51,19

Appartement 02 45,73 50,6

N 36,65 37,16

Z 45,73 50,6

Appartement 03 41,96 48,88

N 34,82 35,44

Z 41,96 48,88

Appartement 04 49,39 53,57

N 32,82 33,62

Z 49,39 53,57

Appartement 05 58,09 58,38

O 58,09 58,38

Z 56,17 57,61

Appartement 06 57,98 58,26

O 57,98 58,26

W 26,43 29,43

Appartement 07 57,19 57,44

O 57,19 57,44

W 34,98 36,46

Appartement 08 57,23 57,47

O 57,23 57,47

W 35,62 37,14

Appartement 09 59,27 59,79

O 59,27 59,79

Z 56,23 57,97

Appartement 10 59,71 60,01

O 59,71 60,01

Appartement 11 58,25 58,5

O 58,25 58,5

W 28,12 31,21

Appartement 12 50,44 53,3

W 37,41 48,14

Z 50,44 53,3

Appartement 13 45,48 46,12

N 45,48 45,75

W 35,02 46,12

Appartement 14 47,99 52,05

Z 47,99 52,05

Appartement 15 50,65 53,38

N 45,57 45,83

Z 50,65 53,38

Appartement 16 59,31 59,83

O 59,31 59,83

Z 56,61 58,28

Appartement 17 60,05 60,34

O 60,05 60,34

Appartement 18 58,41 58,64

N 53,09 53,31

O 58,41 58,64

W 29,18 32,87

Appartement 19 59,06 59,4

N 54,93 55,15

O 59,06 59,4

Z 55,7 56,56
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 
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assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 
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Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 
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1 Inleiding 

In opdracht van Hermon Erfgoed BV is door Antea Group in juni 2017 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Maria Boodschapkerk te Goirle.

Aanleiding 
De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van achttien appartementen 
(met daarbij behorende parkeerplaatsen en ontsluiting) en twee woningen. 

Doel 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit vast te leggen ten behoeve 
van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen.

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij 
verkennend onderzoek). 

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties 
van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten 
van het onderzoek beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve 
van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en 
nader onderzoek). 

Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van 
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek.  

Het standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende 
percelen. Indien een direct aangrenzend perceel <10 meter breed is, worden ook de percelen 
hier weer aangrenzend meegenomen. Bij grotere aangrenzende percelen, wordt alleen het 
gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in 
beschouwing genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele aangrenzende perceel in het 
vooronderzoek te betrekken. 

Aansluitend is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
- voormalig gebruik 
- huidig gebruik 
- toekomstig gebruik 
- bodemopbouw en geohydrologie 

Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde informatie 
is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen. 

2.2 Terreinbeschrijving 

Het adres van de onderzoeklocatie is Van Malsenstraat 1. De onderzoekslocatie betreft een 
tweetal percelen met een totale oppervlakte van circa 5.500 m2. De locatie staat kadastraal  
bekend als Goirle, sectie E, nummers 5707 en 5709. Op de locatie is de Maria Boodschapkerk 
gesitueerd. De kerk is daarbij aangeduid als rijksmonument. Het overige deel van de locatie is 
begroeid met gras. 

De locatie is in een woonwijk gesitueerd. Ten noorden van de locatie bevindt zich de Parochie 
Maria Boodschap (Tilburgseweg 136). Ten oosten bevindt zich de Tilburgseweg en ten zuiden 
bevindt zich de Van Malsenstraat. Ten westen van de locatie bevinden zich de woningen van 
respectievelijk Van Malsenstraat 3 en Langenboomstraat 7. Noordwestelijk is een begraafplaats 
gelegen.  

De situering van de onderzoekslocatie is met een rode lijn weergegeven op figuur 2.1 en in 
tekening 416528-S-1. 
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Figuur 2.1: Situering onderzoekslocatie (rood omlijnd). Bron: Globespotter, 2017. 

2.3 Voormalig- en huidig gebruik 

Bodemkwaliteitskaart (BKK) en Bodemfunctieklassenkaart 
Uit de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Goirle (Antea Group, 2013) blijkt dat de 
onderzoekslocatie is gelegen in een gebied waar de kwaliteit van de bovengrond gemiddeld 
voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen. De kwaliteit van de ondergrond voldoet 
gemiddeld aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde (AW2000). Het gebied heeft op de 
bodemfunctiekaart de functieklasse Wonen. 

Bodemonderzoeken 
Voor zover bekend zijn van de onderzoekslocatie en directe omgeving geen bodemonderzoeks-
gegevens bekend. Wel zijn in de nabije omgeving een aantal verdachte activiteiten gesitueerd 
(geweest). Op de percelen van Tilburgseweg 130, 132, 134, 136, 136A en 136B zijn ondergrondse 
brandstoftanks gesitueerd (geweest). Op het perceel van Tilburgseweg 133 zijn naast een 
ondergrondse brandstoftank ook een katoenweverij, juteweverij en een schoenenfabriek 
gesitueerd (geweest). E.e.a. wordt bevestigd door de informatie op het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl), zie ook figuur 2.2. 

Figuur 2.2: Situering onderzoekslocatie (rood omlijnd) met bekende gegevens Bodemloket 
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Voor het vaststellen van het voormalige gebruik is informatie verkregen van de gemeente Goirle 
(mevr. Willemse, d.d. 7 juni 2017). Onderstaand is per adres de verkregen informatie 
omschreven. 

Tilburgseweg 130 
Op 29 september 1993 is een 3.000 liter ondergrondse huisbrandolietank gesaneerd. De tank is 
inwendig gereinigd en afgevuld met zand. In de bodem rondom de gesaneerde tank is daarbij 
geen verontreiniging met olieproduct aangetroffen. Het gemeentelijk archief bevat een KIWA-
certificaat van de uitgevoerde sanering. 

Tilburgseweg 132 
Op 16 juli 1991 is er een 3.000 liter ondergrondse huisbrandolietank gesaneerd. De tank is 
inwendig gereinigd en gevuld met zand. In de bodem rondom de gesaneerde tank is daarbij geen 
verontreiniging met olieproduct aangetroffen. Het gemeentelijk archief bevat een KIWA-
certificaat van de uitgevoerde sanering. 

Tilburgseweg 133 
Op 1 februari 1999 heeft op nummer 133B een sanering plaatsgevonden. Het gaat hier om de 
sanering van een ondergrondse tank die gevuld was met 3.000 liter huisbrandolie. De tank is 
inwendig gereinigd en afgevuld met zand. Rondom de tank is zintuiglijk geen verontreiniging 
aangetroffen. Het gemeentelijk archief bevat een KIWA-certificaat van de uitgevoerde sanering. 

Op 11 oktober 1993 heeft op nummer 133C een sanering plaatsgevonden. Het gaat hier om een 
ondergrondse tank die gevuld was met 3.000 liter huisbrandolie. De tank is inwendig gereinigd, 
verwijderd en afgevoerd ter vernietiging. In de bodem rondom de gesaneerde tank is daarbij 
geen verontreiniging met olieproduct aangetroffen. Het gemeentelijk archief bevat een KIWA-
certificaat van de uitgevoerde sanering. 

Er is geen informatie bekend over de katoenweverij, juteweverij of schoenenfabriek. Gezien het 
feit dat het adres aan de overzijde van de Tilburgseweg ligt en zich op meer dan 25 meter afstand 
bevindt, wordt niet verwacht dat deze verdachte activiteiten tot verontreinigingen ter plaatse 
van de onderzoekslocatie hebben geleid. 

Tilburgseweg 134 
Op 26 oktober 1993 is een 3.000 liter ondergrondse huisbrandolietank gesaneerd. De tank is 
inwendig gereinigd en afgevuld met zand. In de bodem rondom de gesaneerde tank is daarbij 
geen verontreiniging met olieproduct aangetroffen. Het gemeentelijk archief bevat een KIWA-
certificaat van de uitgevoerde sanering. 

Tilburgseweg 136 
Op 30 maart 1994 zijn een 5.000 liter en een 6.000 liter ondergrondse huisbrandolietank 
gesaneerd. De tanks zijn inwendig gereinigd, verwijderd en afgevoerd ter vernietiging. De bodem 
rondom de gesaneerde tanks is onderzocht, waarbij geen verontreiniging aangetroffen. Het 
gemeentelijk archief bevat een KIWA-certificaat van de uitgevoerde sanering. 

Tilburgseweg 136A 
Op 2 december 1993 is een 3.000 liter ondergrondse huisbrandolietank gesaneerd. De tank is 
inwendig gereinigd en afgevuld met zand. De bodem rondom de gesaneerde tanks is onderzocht, 
waarbij geen verontreiniging aangetroffen. Het gemeentelijk archief bevat een KIWA-certificaat 
van de uitgevoerde sanering. 
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Tilburgseweg 136B 
Op 3 juni 1994 is een 3.000 liter ondergrondse huisbrandolietank gesaneerd. De tank is inwendig 
gereinigd, verwijderd en afgevoerd ter vernietiging. De bodem rondom de gesaneerde tanks is 
onderzocht, waarbij geen verontreiniging aangetroffen. Het gemeentelijk archief bevat een 
KIWA-certificaat van de uitgevoerde sanering. 

Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van 
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of andere 
milieuregelgeving plaatsgevonden. 

2.4 Toekomstig gebruik 

In de nabije toekomst zal ter plaatse woningbouw worden gerealiseerd. 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.  

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
- freatische grondwaterstand: 3,7 m -mv.; 
- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: noordoostelijk gericht;  
- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: nee; 
- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 

De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-
TNO) en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden. 

2.6 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de 
activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief 
hebben beïnvloed.  

Op basis van het vooronderzoek is voor de onderzoekslocatie de strategie voor een onverdachte 
niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) aangehouden. 
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in juni 2017.  

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. In bijlage 8 is aangegeven welke 
protocollen zijn gevolgd en welke veldmedewerkers zijn ingezet. 

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn geplaatst: 
- 8 boringen tot 0,5 m -mv. 

- 2 boringen tot 2,0 m -mv. 

- 1 peilbuis (filterstelling van 4,50 - 5,50 m -mv.) 

Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen is aandacht geschonken aan de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal. 

De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening 416528-S-1. 

Grondwater 

In tabel 3.1 zijn de veldgegevens tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven. 

Tabel 3.1: Overzicht veldgegevens bemonstering grondwater 
Peilbuis Filterdiepte

(m –mv.) 
Grondwaterstand
(m –mv.) 

pH
(-) 

EC
(µS/cm) 

Troebelheid
(NTU) 

009 4,50 - 5,50 3,66 4,7 150 425

De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) van het grondwater in de peilbuis 
is niet afwijkend van een natuurlijke situatie. 

De troebelheid in het grondwater van de onderzochte peilbuis is relatief hoog ten opzichte van 
een natuurlijke situatie (>10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot 
een overschatting van de concentraties aan organische parameters in het grondwater. 
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3.2 Laboratoriumonderzoek 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses. 

Tabel 3.2: Laboratoriumonderzoek 

(Mengmonster) (traject m -mv.) Boringen Analyses1)

Grond

013-1 (0,00 - 0,50) 013 (0,00 - 0,50) Standaardpakket grond inclusief 
lutum en organische stof 

MM1 (0,00 - 0,50) 002 (0,00 - 0,50)
005 (0,00 - 0,50) 
006 (0,10 - 0,50) 
010 (0,00 - 0,50) 
014 (0,00 - 0,50) 
016 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond inclusief 
lutum en organische stof 

MM3 (0,50 - 1,30) 004 (0,50 - 1,00)
009 (0,50 - 1,00) 
012 (0,80 - 1,30) 
016 (0,80 - 1,20) 

Standaardpakket grond inclusief 
lutum en organische stof 

MM4 (1,50 - 2,00) 004 (1,70 - 2,00)
009 (1,50 - 2,00) 
012 (1,50 - 2,00) 
016 (1,50 - 2,00) 

Standaardpakket grond inclusief 
lutum en organische stof 

Grondwater

009-1-1 (4,50 - 5,50) 009 Standaardpakket grondwater

1) Standaardpakketten:  
 grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale 
olie (GC). 

 grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 
aromaten  (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC). 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 1. 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot de maximale boordiepte van 5,5 m -mv. uit 
zeer tot uiterst fijn zand bestaat. 

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn waarnemingen gedaan die duiden op 
bodemverontreiniging. De veldwaarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.1. 

Tabel 4.1: Veldwaarnemingen

Boring Einddiepte Veldwaarnemingen

(m -mv.) Diepte (m -mv.) Waarneming

002 0,50 0,00 - 0,50 sporen baksteen

003 0,50 0,00 - 0,50 sporen baksteen

004 2,00 0,00 - 1,20 sporen baksteen

010 0,50 0,00 - 0,50 sporen baksteen

011 0,50 0,00 - 0,50 sporen baksteen

012 2,00 0,00 - 0,80 sporen baksteen

013 0,50 0,00 - 0,50 resten baksteen, zwak slakhoudend

014 0,50 0,00 - 0,50 resten baksteen

Conform de NEN 5707 (§ E.3.1) blijft de aanname ‘onverdacht’ zoals gesteld in het 
vooronderzoek van kracht omdat er geen aanwijzingen zijn voor bodembelastende activiteiten 
en geen asbesthoudend (plaat)materiaal aanwezig is.  

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

Wet bodembescherming (Wbb) 
De getoetste resultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in 
respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 6. 

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de 
Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen 
in bijlage 4. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. 

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij 
gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een 
index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
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Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) 
lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde 
meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de 
gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 
en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een 
mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. 

4.2.2 Grond 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of 
interventiewaarde overschrijden. 

Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grond

(Meng)monster 
(traject m -mv.) 

Deelmonsters Veldwaarneming Parameters

> achtergrondwaarde 
< interventiewaarde 

> interventiewaarde

013-1 (0,00 - 0,50) 013 (0,00-0,50) resten baksteen, 
zwak slakkenhoudend,

Koper, 
Zink, 
Lood, 
PAK 10 VROM 

-

MM1 (0,00 - 0,50) 002 (0,00-0,50), 
005 (0,00-0,50), 
006 (0,10-0,50), 
010 (0,00-0,50), 
014 (0,00-0,50), 
016 (0,00-0,50)

sporen baksteen, 
resten baksteen

Kobalt, 
Lood 

-

MM3 (0,50 - 1,30) 004 (0,50-1,00), 
009 (0,50-1,00), 
012 (0,80-1,30), 
016 (0,80-1,20)

sporen baksteen - -

MM4 (1,50 - 2,00) 004 (1,70-2,00), 
009 (1,50-2,00), 
012 (1,50-2,00), 
016 (1,50-2,00) 

- - -

-  : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

4.2.3 Grondwater 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of 
interventiewaarde overschrijden. 

Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grondwater

Watermonster Filterdiepte Parameters

> streefwaarde 
< interventiewaarde 

> interventiewaarde

009-1-1 4,50 - 5,50 m –mv. Barium -

- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
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De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. 

In het bemonsterde grondwater uit de peilbuis is een verhoogde troebelheid (>10 NTU) 
vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting 
van de gehalten aan PAK, PCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare organische parameters. 
Dergelijke stoffen zijn in dit onderzoek niet onderzocht. 
Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740/A1 de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 

Grond
Op het maaiveld zijn zintuiglijk geen bodemvreemde materialen aangetroffen. In de opgeboorde 
grond zijn sporen tot resten aan baksteen en lokaal zwakke bijmengingen met slakken 
aangetroffen. 

In de resten baksteen en zwak slakkenhoudende bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan 
koper, zink, lood en PAK gemeten. In de sporen tot resten baksteenhoudende bovengrond zijn 
licht verhoogde gehalten aan kobalt en lood gemeten. In de sporen baksteenhoudende 
ondergrond en in de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters 
verhoogd gemeten.  

Grondwater
Het grondwater bevat een licht verhoogde concentratie aan barium. 

Toetsing hypothese 
De vooraf opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ wordt verworpen, vanwege de licht 
verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK in de grond en de licht verhoogde concentratie 
aan barium in het grondwater.  

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek, omdat 
de gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende interventiewaarde. De resultaten 
vormen geen milieuhygiënische belemmering voor de voorgenomen nieuwbouw. 

Antea Group 
Oosterhout, augustus 2017 
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Bijlage 1 Profielbeschrijvingen en zintuiglijke 
waarnemingen 
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neutraalbruin, Edelmanboor

170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

leemhoudend, lichtbruin, Edelmanboor
200

Boring: 005
Datum: 09-06-2017
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gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 006
Datum: 09-06-2017
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klinker0

Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50

Boring: 007
Datum: 09-06-2017
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Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50

Boring: 008
Datum: 09-06-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruingeel, 

Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 416528 Projectnaam: Maria Boodschapkerk te Goirle

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 009
Datum: 09-06-2017
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gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalbruin, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor

280

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, zwak leemhoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

420

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Zuigerboor

550

Boring: 010
Datum: 09-06-2017
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gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak wortelhoudend, sporen 

baksteen, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 011
Datum: 09-06-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig grindhoudend, sporen 

baksteen, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 012
Datum: 09-06-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, zwak 

grindhoudend, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

leemhoudend, sterk roesthoudend, 

bruinroest, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

leemhoudend, zwak roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor
200



Projectcode: 416528 Projectnaam: Maria Boodschapkerk te Goirle

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 013
Datum: 09-06-2017
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gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten baksteen, zwak 

slakhoudend, zwak grindhoudend, 

donkerbruin, Graven, 7% 

bodemvreemdmat., GF3%, FF4%

50

Boring: 014
Datum: 09-06-2017
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gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, resten baksteen, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 015
Datum: 09-06-2017
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klinker0

Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, 

neutraalbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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Boring: 016
Datum: 09-06-2017
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

roesthoudend, bruinroest, 

Edelmanboor
150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

leemhoudend, grijsbruin, Edelmanboor

200



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Verkennend bodemonderzoek 
Maria Boodschapkerk te Goirle 
projectnummer 0416528.00 

Bijlage 2:  Analyseresultaten grondmonsters met  
overschrijding normwaarden 

Tabel: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet bodembescherming 

Grondmonster 013-1 MM1 MM3

Certificaatcode 2017075133 2017075133 2017075133

Boring(en) 013 002, 005, 006, 010, 014, 016 004, 009, 012, 016

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,30

Humus % ds 3,8 3,0 2,2

Lutum % ds 2,2 2,7 2,7

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 68 257 (6) <20 <50 (6) <20 <50 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,28 0,44 -0,01 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,7 12,7 -0,01 4,6 15,0 0 <3 <7 -0,05

Koper [Cu] mg/kg ds 30 58 0,12 20 39 -0,01 5,4 10,8 -0,19

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,064 0,090 -0 <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0

Lood [Pb] mg/kg ds 58 88 0,08 44 67 0,04 <10 <11 -0,08

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 9 26 -0,14 7 19 -0,25 <4 <8 -0,42

Zink [Zn] mg/kg ds 89 200 0,1 22 49 -0,16 <20 <32 -0,19

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds 0,75 0,75 0,11 0,11 <0,05 <0,04

Anthraceen mg/kg ds 0,18 0,18 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fluorantheen mg/kg ds 1 1 0,15 0,15 <0,05 <0,04

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,45 0,45 0,077 0,077 <0,05 <0,04

Chryseen mg/kg ds 0,43 0,43 0,09 0,09 <0,05 <0,04

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,21 0,21 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,37 0,37 0,065 0,065 <0,05 <0,04

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,27 0,27 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,23 0,23 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

PAK 10 VROM mg/kg ds 3,9 0,06 0,67 -0,02 <0,35 -0,03

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

mg/kg ds 3,9 0,67 0,35

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 6 (6) <3 7 (6) <3 10 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 9 (6) <5 12 (6) <5 16 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 5,6 14,7 (6) <5 12 (6) <5 16 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 17 45 (6) 14 47 (6) <11 35 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 14 37 (6) <5 12 (6) 6,8 30,9 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 11 (6) <6 14 (6) <6 19 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 41 108 -0,02 <35 <82 -0,02 <35 <111 -0,02

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003

PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003

PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,002 <0,001 <0,003

PCB (som 7) mg/kg ds <0,013 -0,01 <0,016 -0 <0,022 0

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049



Verkennend bodemonderzoek 
Maria Boodschapkerk te Goirle 
projectnummer 0416528.00 

Tabel: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet bodembescherming 

Grondmonster MM4

Certificaatcode 2017075133

Boring(en) 004, 009, 012, 016

Traject (m -mv) 1,50 - 2,00

Humus % ds 1,0

Lutum % ds 6,8

METALEN Meetw GSSD Index 

Barium [Ba] mg/kg ds 49 119 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,6 8,3 -0,04

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <6 -0,23

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0

Lood [Pb] mg/kg ds <10 <10 -0,08

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 11 23 -0,18

Zink [Zn] mg/kg ds 20 38 -0,18

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04

Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04

Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04

Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04

PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,35

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 12 60 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 6,2 31,0 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004

PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,004

PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,004

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,004

PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -
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Verkennend bodemonderzoek 
Maria Boodschapkerk te Goirle 
projectnummer 0416528.00 

Bijlage 3:  Analyseresultaten grondwatermonster met  
overschrijding normwaarden 

Tabel: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet bodembescherming 

Watermonster 009-1-1

Datum 16-6-2017

Filterdiepte (m -mv) 4,50 - 5,50

Meetw GSSD Index 

METALEN

Barium [Ba] µg/l 120 120 0,12

Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,1 -0,05

Kobalt [Co] µg/l <2 <1 -0,24

Koper [Cu] µg/l <2 <1 -0,23

Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,04 -0,04

Lood [Pb] µg/l <2 <1 -0,23

Molybdeen [Mo] µg/l <2 <1 -0,01

Nikkel [Ni] µg/l 3,2 3,2 -0,2

Zink [Zn] µg/l 41 41 -0,03

AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen µg/l <0,2 <0,1 -0

Tolueen µg/l <0,2 <0,1 -0,01

Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,1 -0,03

ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1

meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,1

Xylenen (som) µg/l <0,21 0

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l 0,21

BTEX (som) µg/l <0,9

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <0,2 <0,1 -0,02

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l <0,77(2,14)

PAK

Naftaleen µg/l <0,02 <0,01 0

PAK 10 VROM - <0,00020(11)

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1

1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1

1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1

Dichloorpropaan µg/l <0,42 -0

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l 0,42

Dichloormethaan µg/l <0,2 <0,1 0

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,1 -0,01

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 0,01

Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 0

Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,1 -0,05

1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,1 -0,01

1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,1 -0,02

1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 0

1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 0

1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 0,01

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,14 0,01

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) µg/l 0,14

Vinylchloride µg/l <0,1 <0,1 0,02

Tribroommethaan (bromoform) µg/l <0,2 <0,1(14)

CKW (som) µg/l <1,6



Verkennend bodemonderzoek 
Maria Boodschapkerk te Goirle 
projectnummer 0416528.00 

Watermonster 009-1-1

Datum 16-6-2017

Filterdiepte (m -mv) 4,50 - 5,50

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 µg/l <10 7(6)

Minerale olie C12 - C16 µg/l <10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l <10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l <15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l <10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l <10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 <35 -0,03

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Streefwaarde
8,88 : > Streefwaarde
8,88 : > Interventiewaarde
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -
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Verkennend bodemonderzoek 
Maria Boodschapkerk te Goirle 
projectnummer 0416528.00 

Bijlage 4:  Normwaarden grond en grondwater 

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg d.s.) 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen 

Antimoon 4,0* 22 

Arseen 20 76 

Barium - -
8

Cadmium 0,60 13 

Chroom III 55 180 

Chroom VI - 78 

Kobalt 15 190 

Koper 40 190 

Kwik (anorganisch) 0,15 36 

Kwik (organisch) - 4 

Lood 50 530 

Molybdeen 1,5* 190 

Nikkel 35 100 

Zink 140 720 

Beryllium - 30
#

Seleen - 100#

Tellurium - 600
#

Thallium - 15
#

Tin 6,5 900
#

Vanadium 80 250
#

Zilver - 15
#

2. Overige organische stoffen

Cyanide (vrij)
5 

3,0 20 

Cyanide (complex)
6 

5,5 50 

Thiocyanaat 6,0 20 

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,20* 1,1 

Ethylbenzeen 0,20* 110 

Tolueen 0,20* 32 

Xylenen (som)
1

0,45* 17 

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86 

Fenol 0,25 14 

Cresolen (som)
1

0,30* 13 

Dodecylbenzeen 0,35* 1000
#

Aromatische oplosmiddelen
1, 7

2,5* 200
#

Dihydroxybenzenen (som)
12

- 8
#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

PAK’s (totaal) (som 10)
1

1,5 40 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

A. (Vluchtige koolwaterstoffen) 

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,1
2

Dichloormethaan 0,10 3,9 

1,1-dichloorethaan 0,20* 15 

1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4 

1,1-dichlooretheen2 0,30* 0,3 

1,2-dichlooretheen (som)
1

0,30* 1 

Dichloorpropanen (som)
1

0,80* 2 

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6 

1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15 

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10 

Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7 

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 

B. Chloorbenzenen

Monochloorbenzeen 0,2* 15 

Dichloorbenzenen (som)
1

2,0* 19 

Trichloorbenzenen (som)
1

0,015* 11 

Tetrachloorbenzenen (som)
1

0,0090* 2,2 

Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 

Hexachloorbenzeen 0,0085 2 

C. Chloorfenolen 

Monochloorfenolen (som)
1

0,045 5,4 

Dichloorfenolen (som)
1

0,20* 22 

Trichloorfenolen (som)
1

0,0030* 22 

Tetrachloorfenolen (som)
1

0,015* 21 

Pentachloorfenol 0,0030* 12 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

D. Polychloorbifenylen (PCB's) 

PCB’s (som 7)1 0,020 1 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)
1

0,20* 50 

Dioxine (som TEQ)
1

0,000055* 0,00018 

Chloornaftaleen (som)1 0,070* 23 

Dichlooranilinen - 50#

Trichlooranilinen - 10
#

Tetrachlooranilinen - 30
#

Pentachlooranilinen 0,15* 10
#

4-chloormethylfenolen 0,60* 15#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)
1

0,0020 4 

DDT (som)1 0,20 1,7 

DDE (som)1 0,10 2,3 

DDD (som)
1

0,020 34 

Aldrin - 0,32 

Drins (som)1 0,015 4 

α-endosulfan 0,00090 4 

α-HCH 0,0010 17 

β-HCH 0,0020 1,6 

γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 

Heptachloor 0,00070 4 

Heptachloorepoxide (som)1 0,0020 4 

Hexachloorbutadieen 0,003* - 

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40 - 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)
1, 10

0,15 2,5 

tributyltin (TBT)
2, 10

0,065 - 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,55* 4 

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,035* 0,71 

Carbaryl 0,15* 0,45 

Carbofuran13 0,017* 0,0172

niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* - 

Azinfosmethyl 0,0075* 2
#

Maneb - 22
#

7. Overige stoffen

Asbest3 0 100 

Cyclohexanon 2,0* 150 

Dimethyl ftalaat
11 

0,045* 82 

Diethyl ftalaat11 0,045* 53 

Di-isobutyl ftalaat11 0,045* 17 

Dibutyl ftalaat11 0,070* 36 

Butyl benzylftalaat
11

0,070* 48 

Dihexyl ftalaat
11

0,070* 220 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60 

Minerale olie4 190 5000 

Pyridine 0,15* 11 

Tetrahydrofuran 0,45 7 

Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8 

Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75 

Acrylonitril 0,1* 0,1
#

Butanol 2,0* 30
#

1,2 butylacetaat 2,0* 200#

Ethylacetaat 2,0* 75#

Diethyleen glycol 8,0 270
#

Ethyleen glycol 5,0 100
#

Formaldehyde 0,1* 0,1#

Isopropanol 0,75 220#

Methanol 3,0 30
#

Methylethylketon 2,0* 35
#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100#
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Toelichting:

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn 
om een betrouwbare P95 af te leiden.

# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. 

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien 
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is 
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd. 

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer 
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht 
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

6 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex 
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde 
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, 
geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde. 

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in 
de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze 
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor 
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds.
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn 

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
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Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)

Stof Streefwaarde
7

Ondiep 
(< 10 m -mv.)

Diep 
(> 10 m -mv.)

Interventie-
waarde 

1. Metalen 

Antimoon - 0,15* 20 

Arseen 10 7,2 60 

Barium 50 200 625 

Cadmium 0,4 0,06 6 

Chroom 1 2,5 30 

Kobalt 20 0,7* 100 

Koper 15 1,3* 75 

Kwik 0,05 0,01* 0,3 

Lood 15 1,7* 75 

Molybdeen 5 3,6 300 

Nikkel 15 2,1* 75 

Zink 65 24 800 

Beryllium - 0,05 15
#

Seleen - 0,07 160
#

Tellurium - – 70#

Thallium - 2* 7
#

Tin - 2,2* 50
#

Vanadium - 1,2* 70
#

Zilver - – 40
#

2. Overige organische stoffen

Chloride 100000 - 

Cyanide (vrij) 5 1500 

Cyanide (complex) 10 1500 

Thiocyanaat - 1500 

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,2 30 

Ethylbenzeen 4 150 

Tolueen 7 1000 

Xylenen (som)
1

0,2 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 300 

Fenol 0,2 2000 

Cresolen (som)
1

0,2 200 

Dodecylbenzeen - 0,02
#

Aromatische oplosmiddelen
1

- 150
#

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250
#

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600
#

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800
#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
5 

Naftaleen 0,01* 70 

Fenantreen 0,003* 5 

Antraceen 0,0007* 5 

Fluorantheen 0,003* 1 

Chryseen 0,003* 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05 

Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

A. (Vluchtige koolwaterstoffen) 

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5 

Dichloormethaan 0,01* 1000 

1,1-dichloorethaan 7 900 

1,2-dichloorethaan 7 400 

1,1-dichlooretheen 0,01* 10 

1,2-dichlooretheen (som)
1

0,01* 20 

Dichloorpropanen (som)
1

0,8* 80 

Trichloormethaan (chloroform) 6 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130 

Trichlooretheen (Tri) 24 500 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10 

Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40 

B. Chloorbenzenen
5

Monochloorbenzeen 7 180 

Dichloorbenzenen (som)1 3 50 

Trichloorbenzenen (som)
1

0,01* 10 

Tetrachloorbenzenen (som)
1

0,01* 2,5 

Pentachloorbenzenen 0,003* 1 

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5 

Stof Streefwaarde
7
 Interventie-

waarde 

C. Chloorfenolen
5 

Monochloorfenolen (som)
1

0,3 100 

Dichloorfenolen (som)
1

0,2 30 

Trichloorfenolen (som)
1

0,03 10 

Tetrachloorfenolen (som)
1

0,01 10 

Pentachloorfenol 0,04 3 

D. Polychloorbifenylen (PCB's) 

PCB’s (som 7)1 0,01* 0,01 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)1 - 30 

Chloornaftaleen (som)
1

- 6 

Dichlooranilinen - 100
#

Trichlooranilinen - 10
#

Tetrachlooranilinen - 10
#

Pentachlooranilinen - 1
#

4-chloormethylfenolen - 350
#

Dioxine (som TEQ)
1

- 0,000001
#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)
1

0,00002* 0,2 

DDT (som)
1

- - 

DDE (som)
1

- - 

DDD (som)
1

- - 

DDT/DDE/DDD (som)1 0,000004* 0,01 

Aldrin 0,000009* - 

Dieldrin 0,0001* - 

Endrin 0,00004* - 

Drins (som)
1

- 0,1 

α-endosulfan 0,0002* 5 

α-HCH 0,033 - 

β-HCH 0,008* - 

γ-HCH (lindaan) 0,009* - 

HCH-verbindingen (som)
1

0,05 1 

Heptachloor 0,000005* 0,3 

Heptachloorepoxide (som)1 0,000005* 3 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)1 0,00005 - 0,016 0,7 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,02 50 

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,029 150 

Carbaryl 0,002 60 

Carbofuran 0,009 100 

Azinfosmethyl 0,0001 2
#

Maneb 0,00005 0,1
#

7. Overige stoffen

Cyclohexanon 0,5 15000 

Dimethyl ftalaat - - 

Diethyl ftalaat - - 

Di-isobutyl ftalaat - - 

Dibutyl ftalaat - - 

Butyl benzylftalaat - - 

Dihexyl ftalaat - - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat - - 

Ftalaten (som)
1

0,5 5 

Minerale olie
4

50 600 

Pyridine 0,5 30 

Tetrahydrofuran 0,5 300 

Tetrahydrothiofeen 0,5 5000 

Tribroommethaan (bromoform) - 630 

Acrylonitril 0,08 5
#

Butanol - 5600
#

1,2 butylacetaat - 6300
#

Ethylacetaat - 15000
#

Diethyleen glycol - 13000
#

Ethyleen glycol - 5500
#

Formaldehyde - 50
#

Isopropanol - 31000
#

Methanol - 24000
#

Methylethylketon - 6000
#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400
#
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Toelichting:
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. 

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische 
differentiatie worden bestudeerd. 

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, 
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een 
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van 
overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof 
uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G 
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar 
bijlage G. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 
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Bijlage 5 Toelichting op normwaarden grond en 
grondwater
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Bijlage 5:  Toelichting normwaarden grond en grondwater 

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot 
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau 
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel 
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate 
kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de 
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de 
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen 
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) 
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk 
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met 
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader 
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging.  

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte 
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde 
meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.  

Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, 
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.
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Bijlage 6 Analysecertificaten 



T.a.v. B. Sepers

4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 16-Jun-2017

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jun-2017

Maria Boodschapkerk te Goirle

416528
2017075133/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2017

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017075133/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.0% (m/m) 85.9 84.6 86.2Droge stof

S 3.8% (m/m) ds 3.0 2.2 1.0Organische stof

Q 96.0% (m/m) ds 96.8 97.6 98.5Gloeirest

S 2.2% (m/m) ds 2.7 2.7 6.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 68mg/kg ds <20 <20 49Barium (Ba)

S 0.28mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.7mg/kg ds 4.6 <3.0 3.6Kobalt (Co)

S 30mg/kg ds 20 5.4 <5.0Koper (Cu)

S 0.064mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 9.0mg/kg ds 7.0 <4.0 11Nikkel (Ni)

S 58mg/kg ds 44 <10 <10Lood (Pb)

S 89mg/kg ds 22 <20 20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.6mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

17mg/kg ds 14 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

14mg/kg ds <5.0 6.8 12Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 6.2Minerale olie (C35-C40)

S 41mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

013-1 013 (0-50)

MM1 002 (0-50) 005 (0-50) 006 (10-50) 010 (0-50) 014 (0-50) 016 (0-50)

MM3 004 (50-100) 009 (50-100) 012 (80-130) 016 (80-120)

MM4 004 (170-200) 009 (150-200) 012 (150-200) 016 (150-200) 9575857

9575856

9575855

9575854

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2017

09-Jun-2017

09-Jun-2017

09-Jun-2017

M: MCERTS erkend



Maria Boodschapkerk te Goirle

1 2 3 4

2/2

416528

Analysecertificaat

16-Jun-2017/13:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Jun-2017

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017075133/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.75mg/kg ds 0.11 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.18mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 1.0mg/kg ds 0.15 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.45mg/kg ds 0.077 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.43mg/kg ds 0.090 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.21mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.37mg/kg ds 0.065 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.27mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.23mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

3.9mg/kg ds 0.67 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

013-1 013 (0-50)

MM1 002 (0-50) 005 (0-50) 006 (10-50) 010 (0-50) 014 (0-50) 016 (0-50)

MM3 004 (50-100) 009 (50-100) 012 (80-130) 016 (80-120)

MM4 004 (170-200) 009 (150-200) 012 (150-200) 016 (150-200) 9575857

9575856

9575855

9575854

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2017

09-Jun-2017

09-Jun-2017

09-Jun-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017075133/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

013-1 013 (0-50) 9575854 013  0  50 05340628381

MM1 002 (0-50) 005 (0-50) 006 (10-50) 010 (0-50) 0 9575855 002  0  50 05340625011

 9575855 005  0  50 05340081071

 9575855 006  10  50 05340084101

 9575855 010  0  50 05340624931

 9575855 014  0  50 05340624921

 9575855 016  0  50 05340628371

MM3 004 (50-100) 009 (50-100) 012 (80-130) 016 (80 9575856 012  80  130 05340628163

 9575856 016  80  120 05340081093

 9575856 004  50  100 05340084082

 9575856 009  50  100 05340084042

MM4 004 (170-200) 009 (150-200) 012 (150-200) 016 9575857 004  170  200 05340624985

 9575857 009  150  200 05340624754

 9575857 012  150  200 05340624895

 9575857 016  150  200 05340081065

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017075133/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017075133/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9575854
Certificate no.: 2017075133
Sample description.: 013-1 013 (0-50)
  V
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T.a.v. B. Sepers

4900 AA  OOSTERHOUT

Datum: 22-Jun-2017

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jun-2017

Maria Boodschapkerk te Goirle

416528
2017078743/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Maria Boodschapkerk te Goirle

1

1/2

416528

Analysecertificaat

22-Jun-2017/13:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jun-2017

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Water (AS3000)

2017078743/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 120µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.2µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 41µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 009-1-1 009 (450-550) 9586935

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jun-2017

M: MCERTS erkend



Maria Boodschapkerk te Goirle

1

2/2

416528

Analysecertificaat

22-Jun-2017/13:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jun-2017

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Water (AS3000)

2017078743/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 009-1-1 009 (450-550) 9586935

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jun-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017078743/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

009-1-1 009 (450-550) 9586935 009  450  550 06850393491

 9586935 009  450  550 06850393502

 9586935 009  450  550 08050403143

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017078743/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017078743/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Verkennend bodemonderzoek 
Maria Boodschapkerk te Goirle 
projectnummer 0416528.00 

Bijlage 7:  Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten 
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Antea Group. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
de verzamelde historische informatie. 

Certificatie/accreditatie 
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB).  

Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de  
BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek). In de bijlage “Verantwoording onderzoek BRL 2000” is vermeld of Antea Group het 
veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus 
waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. 
Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan 
de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben 
uitgevoerd.  

De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). 

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn 
uitgevoerd. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA. 

Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. 
Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het 
bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid 
van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform 
de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 
uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de 
rapportage is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek 
gedaan. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in 
de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.  



Verkennend bodemonderzoek 
Maria Boodschapkerk te Goirle 
projectnummer 0416528.00 

Bijlage 8 Verantwoording onderzoek BRL 2000 





Verkennend bodemonderzoek 
Maria Boodschapkerk te Goirle 
projectnummer 0416528.00 

Bijlage 9 Foto’s onderzoekslocatie



Verkennend bodemonderzoek 
Maria Boodschapkerk te Goirle 
projectnummer 0416528.00 

Bijlage 9:  Foto’s onderzoekslocatie

Foto 1 

Foto 2 
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Foto 4 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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memonummer 00 
datum 13 januari 2020 
aan HERMON Erfgoed B.V.  
van Antea Group B.V.  
kopie Martijn Stabel 

Maikel de Jong 
 

 

project Bestemmingsplan Maria Boodschapkerk te Goirle 
projectnr. 0434935.100 
betreft Resultaten aanvullend historisch onderzoek brandstoftanks Tilburgseweg 130-136 

 
Geachte heer en/of mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u de resultaten van het aanvullend historisch onderzoek naar de voormalige brandstoftanks gelegen 
aan de Tilburgseweg 130-136 te Goirle. Aanleiding voor het aanvullend historisch onderzoek vormt de 
bestemmingswijziging voor de realisatie van wooneenheden in de monumentale Maria Boodschapkerk te Goirle en de 
conclusie van de OMWB op het concept bestemmingsplan en bijbehorend bodemonderzoek (Antea Group, kenmerk 
0416528.00, d.d. 4 augustus 2017). 
 
De onderzoekslocatie betreft 2 percelen op de hoek van de Tilburgseweg en de Van Malsenstraat in Goirle en hebben 
een totale oppervlakte van ca. 5500 m2. De percelen zijn gedeeltelijk bebouwd met de Maria Boodschapkerk welke is 
omgeven door grasland en paden. Het is bekend dat rondom de te ontwikkelen percelen meerdere brandstoftanks 
aanwezig zijn geweest. Daarnaast zijn op de Tilburgseweg 133, aan de overzijde van de weg een katoenweverij, 
juteweverij of schoenenfabriek gevestigd geweest. 
 
Op de locatie is door Antea Group bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn verspreid over het perceel boringen en 
een peilbuis geplaatst. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond enkele licht verhoogde gehalten aan 
onderzochte stoffen zijn gemeten. De ondergrond vanaf 0,50 m-mv. bevat geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
stoffen. Het grondwater is hooguit licht verontreinigd met barium.  
 
Het is echter onvoldoende onderzocht of de brandstoftanks ter plaatse van de Tilburgseweg 136 (aanliggend perceel) 
voor een bodemverontreiniging hebben gezorgd. Het KIWA certificaat was ten tijde van opvragen door de OMWB niet 
aanwezig bij Antea Group.  
 
Bij de gemeente Goirle zijn de KIWA-certificaten opgevraagd van de aanliggende percelen. De certificaten zijn 
opgenomen in de bijlagen. In onderstaande tabel 1 is samengevat wat de uitkomsten zijn van de tanksaneringen. 
 
Tabel 1: conclusie KIWA-certificaten tanksaneringen Tilburgseweg 
 

adres soort  gesaneerd verwijderd bodemverontreiniging datum 

Tilburgseweg 130 3000L 
HBO 

Ja  
(inwendig gereinigd en 
afgevuld met zand) 

Ja Nee 29-09-1993 

Tilburgseweg 132 3000L 
HBO 

Ja  
(inwendig gereinigd en 
afgevuld met zand) 

Nee Nee 16-07-1991 

d07398
krabbel Martijn
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Tilburgseweg 133B 3000L 
HBO 

Ja  
(inwendig gereinigd en 
afgevuld met zand/lichtbeton) 

Nee Nee 01-02-1999 

Tilburgseweg 133C 3000L 
HBO 

Ja  
(inwendig gereinigd) 

Ja Nee 10-11-1993 

Tilburgseweg 134 3000L 
HBO 

Ja  
(inwendig gereinigd en 
afgevuld met zand) 

Ja Nee 26-10-1993 

Tilburgseweg 136 5000L 
HBO 
 

Ja  
(inwendig gereinigd) 

Ja Nee 30-03-1994 

6000L 
HBO 

Ja  
(inwendig gereinigd) 

Ja Nee 30-03-1994 

Tilburgseweg 136A 3000L 
HBO 

Ja  
(inwendig gereinigd en 
afgevuld met zand) 

Nee Nee 02-12-1993 

Tilburgseweg 136B 3000L 
HBO 

Ja  
(inwendig gereinigd) 

Ja Nee 03-06-1994 

Tilburgseweg 136C 3000L 
HBO 

Ja  
(inwendig gereinigd en 
afgevuld met zand) 

Ja Nee 02-12-1993 

Tilburgseweg 136D 5000L 
HBO 

Ja  
(inwendig gereinigd en 
afgevuld met zand) 

Ja Nee 08-10-1993 

 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat de voormalige huisbrandolietanks zijn gesaneerd 
en deels ook zijn afgevoerd van locatie. Gedurende de saneringen van de brandstoftanks zijn geen verontreinigingen 
waargenomen. Het wordt derhalve niet verwacht dat ter plaatse van de te ontwikkelen percelen een 
bodemverontreiniging aanwezig is welke afkomstig is van de voormalige brandstoftanks. Dit is ook in 
overeenstemming met de resultaten van het eerder uitgevoerde bodemonderzoek.  
 
 
Antea Group 
Januari 2020 
 



KIWA N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
Telefoon (070) 395 35 35 
Telefax (070] 395 34 20 
Telex 32480 kiwa nl

SANERING-CERTIFICAAT 
R EIS-1 9 8 7
betreffende ondergrondse opslag 
van aardolie produkten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Tilburg s aweg.. 13.0........
...GO.IRLB.....................................................

□ deelsanering: dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort
produkt

inhoud
in liters opmerkingen

HBO 3000 .tank,..gelegen.onder.bestrating.van.inrit.voor.......
..garage j,.rechts.naast.goonhuis.,..inwendig..gereinigd...
en afcrevuld met zuiver zand.

Katos
opdrachtgever

Mw. Weterings 
Tilburgseweg 130 
5051 AK GOIRLS

datum van melding datum van sanering

.10-09-1993..... 29-09-1993.
saneringswerkzaamheden

0 complete sanering

controle van de bodem
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank 
EU verontreiniging werd niet aangetroffen.
□ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd.

wijze van saneren
de tankinstallatie is na leegzuigen:
El inwendig gereinigd.
El gevuld met zand/ÖÈMfGêIcöaZ\XXXXXXX(onderstrepen c.q. invullen)
□ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd.

saneringswerkzaam heden
de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd.



KIWAN V

J.__ uU Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
Telefoon (070) 395 35 35 
Telefax (070)395 34 20 
Telex 32480 kiwa nl

opdrachtgever

W, van Erven 
Tilburgseweg 132 
5051 AK GOIRLE

SAN ERl NG-CERTIFICAAT 
REIS-1 987
betreffende ondergrondse opslag 
van aardolie produkten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

datum van melding datum van sanering

22 mei 1991 16 juli 1991

plaats van de installatie (naam en adres)

W. van Erven 
Tilburgseweg 132 
5051 AK GOIRLE

omvang van de ondergrondse installatie

soort
produkt

mhoud
in liters opmerkingen

huisbrandolie 3000 geen

l?—|" TT r—b
REIS 87/08 i

controle van de bodem
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank 
# verontreiniging werd niet aangetroffen

□ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren
de tankinstallatie is na leegzuigen
□ verwijderd, de tank(s) zijn naar een gaccepteerd verschrotmgsbedrijf afgevoerd
Sx inwendig gereinigd en gevuld met zand/ffc'fftr&ëïöh/ (onderstrepen c q invullen)

sa nerings werkzaamheden
de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering
verantwoordelijke
uitvoerder

F. Bas

saneringsbedrijf

Arns Milieu- en 
Installatietechniek bv.

handtekening‘H datum

7 oktober 1991

registratie KIWA exemplaar certificaat bestemd voor
registratienummer datum afd KB geel eigenaar

groen gemeente
□00.123 7-10-1991 wit KIWA

blauw provincie
rosé saneringsbedrijf



i TANKSANERINGSCERTIFICAAT
BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'
afgegeven door ondervermeld tanksanerrngsbedrijf |fjff|fél

gecertificeerd

opdrachtgever

Mw. van Dijck 
ïilburgseweg 133b
5051 AD GOIRLE

Kiwa N V
Certificatie en Keuringen 
Sir Wmston Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
Telefoon 070 - 41 44 400 
Telefax 070 - 41 44 420

wenken voor de afnemer
indien de tanksanering met volgens de voorschriften 
is uitgevoerd of dit certificaat onvolledig is ingevuld 
dient u contact op te nemen met 
a het tanksanerrngsbedrijf, 
en zonodig met 
b Kiwa

datum van melding datum van tanksanering
37-01-1999. 01-02-1999.

plaats van de installatie (adres) 
ïi1burns ewnc 133b

gegevens van de tank

B ondergrondse tank □ bovengrondse tank

GOIRLE

Soort produkt/ 
aangetroffen vulmassa HBO / geen

mhoud in liters

opmerkingen
Ligging tank? aan voorzijde vnonhuis.

3000

ingangscontrole bodem
rondom de tank is het voorgeschreven zintuiglijke onderzoek uitgevoerd 
El verontreiniging is met aangetroffen
□ een kleine verontreiniging is aangetroffen, het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld, de verontreinigde grond is afgevoerd
□ verontreinigmg-is-aafigetroffen;;het''bevoegde-gezag ïs-op de hoogte-gesteld -v-r%
□ een recent (max 6 mnd oud) bodemonderzoek (bijv overeenkomstig NVN 5740) betreffende de tanklocatie is beschikbaar

V

uitvoering tanksanering
□ de tank is inwendig gereinigd en daarna verwijderd, de tank is naar een door het bevoegde gezag geaccepteerd 

verschrotingsbedrijf afgevoerd
de tank is inwendig gereinigd en daarna gevuld met zand/liSrfb'^li/^
de tank was reeds gevuld met een geaccepteerd vulmiddel, de vulmassa in de tank is zintuiglijk onderzocht, er is 
zintuiglijk geen verontreiniging vastgesteld, de tank was in voldoende mate opgevuld of is aanvullend opgevuld met 
zand/lichtbeton/
de tank was reeds gevuld met een geaccepteerd vulmiddel, de vulmassa in de tank is zintuiglijk onderzocht, er is zintuiglijk 
verontreiniging vastgesteld In overleg met het bevoegde gezag is besloten nadere analyses van de tankinhoud uit te 
voeren Deze hebben uitgewezen dat de tankinhoud geen verontreiniging bevat of een geringe verontreiniging bevat Op 
basis van de Wet bodembescherming en in overleg met het bevoegde gezag is vastgesteld dat de tank met inhoud in de 
bodem gehandhaafd kan blijven De tank was in voldoende mate opgevuld of is aanvullend opgevuld met 
zand/lichtbeton/

□
□

□

Het leidmgwerk is inwendig gereinigd en VOC lover noGT.g/móaexlik verwijderd.
verklaring van Kiwa N.V
op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door onderstaand tanksaneringsbednjf 
uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902 'Tanksanering HBO/diesel'

verklaring van het tanksaneringsbednjf
het tanksaneringsbednjf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals 
deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K 902 Tanksanering HBO/diesel'

uitgevoerd door
tanksaneringsbednjf (naam en adres) 

Hpierinqs Hilvarenbeek ’sLV. 

Rukkura/pq 7 - FilvarGnbqGk

verantwoordelijke handtekening datum
uitvoerder \

C. Tinincnar,:; __ . 93-02-1599.
'v -

'
Certificaatnummer Exemplaren van het certificaat zijn bestemd voor

- eigenaar
- gemeente

?, 310 i « - Kiwa N V
- provincie
- tanksaneringsbednjf■5 32-04



qufj //1 rKj0,7

imim
KIWAN V
Ceitificatie en Keuringen
Sn Wnibiun Üimi Inll kiuu 11 i 
Postbus 70 
778U AB Rijswijk 
1 eliitoun (070) UJb 3b Ui 
11‘tcfdx (0/0)333 38 30 
lelt'\ 334tll) kiwa nl

SANERING-CERTIFICAAT 
REIS-1 98 7
betreffende ondergrondse opslag 
van aardolie produkten

Dhr . Bergraans 

Tilburgseweg 133C 

5051 AD GO!RUS

datum van melding datum van sanering

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres) 

Tilburgseweg 1 5 3C 
GOIRLE

14-05-1093. 11-10-i993.
saneringswerkzaamheden

13 complete sanering

□ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort
produkt

inhoud
in liters opmerkingen

HBO 3000 tank., gelegen onder tegelbestratirig aan achterzijde 
woonhuis, inwendig gereinigd, verwijderd en 
algevoerd ter vernietiging.

controle van de bodem
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank 
09 verontreiniging werd met aangetroffen
□ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren
de tankinstallatie is na leegzuigen 
0 inwendig gereinigd
□ gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c q invullen)
0 verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden
de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

5 55 32 03

uitvoering
verantwoordelijke
uitvoerder

A. van Gestel
registratie KIWA
registratienummer

P.769.

saneringsbedrijf

Spierings Hilvarenbeek B.V

datum

18-10- 1993.

datum

18 -10-1993

------ y-------^------- ---------------------------------------
exemplaar certificaat bestemd voor

afd Milieucertificatie
en -inspectie

nnnm ®

geel
groen
wit
blauw
rosé

eigenaar
gemeente
KIWA
provincie
saneringsbedrijfnrio a~j 117



ÏÏÊÏÏSg}
KIWAN V
Certificatie en Keuringen 
SirWmston Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
Telefoon (070) 395 35 35 
Telefax (0701395 34 20 
Telex 32480 kiwa nl

SANERING-CERTIFICAAT 
REIS-1 987
betreffende ondergrondse opslag 
van aardolie produkten

Mw. Luijten-van Rooi]
Tilburgseweg 134 
5051 AK GOIRLE

datum van melding datum van sanering

15-10-1993. 26-10-1993.
saneringswerkzaamheden

KI complete sanering 

□ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort mhoud
produkt in liters opmerkingen

HBO 3000 tank, gelegen rechts naast woonhuist inwendig 
gereinigd en afgevuld met zuiver zand.

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres) 

Tilburgseweg 134 
GOIRLE

controle van de bodem
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank 
Ü3 verontreiniging werd met aangetroffen
□ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren
de tankinstaliatie is na leegzuigen 
KI inwendig gereinigd
KI gevuld met zand/IKXêfiX:K25XXXXXXXX(onderstrepen c q invullen)
□ verwilderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden
de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering
verantwoordelijke saneringsbednjf handtekening datum
uitvoerder 1\

C. Timmermans
registratie KIWA
registratienummer

?.308.

\ - .H .—-
Spierings Hilvarenbeek B.V. 01-11-1993

exemplaar certificaat bestemd voor
datum

01-11-1993

afd Milieucertificatie
en -inspectie

E3_______ /S\[} TJoO

geel
groen
wit
blauw
rosé

eigenaar
gemeente
KIWA
provincie
saneringsbednjfppi^ R7/17



SANERINGS-CERTIFICAAT 
BRL-K902 REIS-HBO/diesel
betreffende ondergrondse opslag van aardolie produkten

opdrachtgever

iciinra
KIWANV 
Afdeling MCI 
Certificatie en Keuringen 
Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
Telefoon (G70) 395 35 35 
Telefax (070)395 34 20 
Telex 32480 kiwa nl

Parochie Maria Boodschap 
Tilburgseweg 136 
5051 NL GOIRLE

datum van melding datum van sanering

18-03-1994. 30-03-1994.
saneringswerkzaamheden

[3 complete sanering 

□ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort
produkt

inhoud
in liters opmerkingen

HBO 5000 tank/ gelegen tussen kerkgebouw en pastorie, aan 
siide Tilburgseweg/ inwendig gereinigd/ vervijderën 
en afgevoerd ter vernietiging.

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres) 

Tilburgseweg 136 
GOIRLE

controle van de bodem
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank 
H verontreiniging werd met aangetroffen
□ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren
de tankinstallatie is na leegzuigen 
13 inwendig gereinigd
□ gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c q invullen)
3 verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden
de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering
verantwoordelijke
uitvoerder

saneringsbedrijf datum

A. van Gestel Spierings Hilvarenbeek B.V. 05-04-1994

\t riexempia ar certificaat bestemd voor
geel \ eigenaar
groen gemeente
wit KIWA
blauw provincie
rosé saneringsbedrijf

registratie KIWA
registratienummer

P.1040.

datum

05-04-1994

afd Milieucertificatie
en -inspectie

dOe el
REIS 87/17



SAN ER IN GS-CERTIFICAAT 
BRL-K902 REIS-HBO/diesel
betreffende ondergrondse opslag van aardolie produkten

opdrachtgever

KIWA N V 
Afdeling MCI 
Certificatie en Keuringen 
Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
Telefoon (070) 395 35 35 
Telefax (070)395 34 20 
Telex 32480 kiwa nl

Parochie Maria Boodschap 
Tilburgseweg 136 
5051 NL GOIRLE

datum van melding datum van sanering

18-03-1994. 30-03-1994.
saneringswerkzaamheden

E complete sanering 

□ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort inhoud
produkt in liters opmerkingen

HBO 6000 tank, gelegen tussen kerkgebouw en pastorie, aan 
zijde Tilburgseweg, inwendig gereinigd, verwijderd 
en afgevoerd ter vernietiging.

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres) 

Tilburgseweg 136 
GOIRLE

controle van de bodem
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank 
E3 verontreiniging werd met aangetroffen
□ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren
de tankinstallatie is na leegzuigen 
13 inwendig gereinigd
□ gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c q invullen)
CS verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden
de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering
verantwoordelijke sanermgsbedrijf 
uitvoerder

handtekening datum

A- van Gestel
registratie KIWA
registratienummer

P.1041.

Spierings Hilvaranbeek B.V. TJ
\ \

Q5-04-1994,
exemplaar certificaat bèstemd voor

datum

Q5-Q4--1994?

afd Milieucertificatie 
en -inspectie _

330005]
REIS 87(17

geel
groen
wit
blauw
rose-

eigenaar
gemeente
KIWA
provincie
saneringsbedri|f



opdrachtgever

Dhr. v.d. Aa 
Tilburgseweg 136A 
5051 AK GOIRLE

datum van melding datum van sanering

KIWA NV
Certificatie en Keuringen 
Sir Wmston Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
Telefoon (070) 395 35 35 
Telefax (070) 395 34 20 
Telex 32480 kiwanl

SANERING-CERTIFICAAT 
REIS-1 987
betreffende ondergrondse opslag 
van aardolie produkten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Tilburgseweg 136A
GOIRLE

22-10-1993. 02-12-1993.
saneringswerkzaamheden

B complete sanering

□ deelsanermg dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort
produkt

inhoud
m liters opmerkingen

HBO 3000 tank, gelegen aan achterzijde woonhuis., inwendig 
gereinigd en afgevuld met zuiver zand.

controle van de bodem
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank 
13 verontreiniging werd niet aangetroffen
□ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren
de tankinstallatie is na leegzuigen 
13 inwendig gereinigd
E3 gevuld met zand/D£35H$£XïGXXXXXXXX(onderstrepen c q invullen)
□ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden
de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

55 32 03

uitvoering
verantwoordelijke
uitvoerder

C, Timmermans
registratie KIWA
registratienummer

F.875.

saneringsbedrijf

Spierings Hilvarenbeek B.V

handtekening datum

13-12-1993.

datum

13-12-1993.

afd Milieucertificatie

n
en -inspectie
“ t=3mnnnm
REIS 87/17

exemplaar certificaat bestemd voor
geel eigenaar
groen gemeente
wit KIWA
blauw provincie
rosé saneringsbedrijf



SANERINGS-CERTIFICAAT 
BRL-K902 REIS-HBO/diesel
betreffende ondergrondse opslag van aardolie produkten

opdrachtgever

KIWA N V
Afdeling MCI 
Certilicjlie en Kluiiihjpii 
Sir Wmston Chuahill-laan 273 
Postbus 70 
22f!0 AB Rijswifk 
Telefoon (070) 39b 3b 35 
Telefax (070) 39b 34 20 
Telex 32400 kiwa nl

Dhr.vv.d. Meijs 
Tilburgseweg 136B 
5051 AK GOIRLE

datum van melding datum van sanering

20-05-1994 03-06-1994.

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres)

Tilburgseweg 136B
GO I RLE

saneringswerkzaamheden

C3 complete sanering

□ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort
produkt

inhoud
in liters opmerkingen

HBO 3000 Tank/ gelegen onder inrit rechts voor woonhuis,,
inwendig gereinigd/ verwijderd en afgevoerd ter 
vernletiging,

controle van de bodem
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank 
0 verontreiniging werd met aangetroffen

' □ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren
de tankinstallatie is na leegzuigen 
13 inwendig gereinigd
□ gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c q invullen)
13 verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden
de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering
verantwoordelijke saneringsbedrijf 
uitvoerder

handtekening

A. van Gastel Epierings Hilvarenbeek B,y.

datum

U O •- 0 6 -19 S 4

5 55 32 04

registratie KIWA
registratienummer datum afd Milieucertificatie 

en -inspectie

F,1127, 06-06-1994-
nmnnnm
PFIS R7 /17

exemplaar certificaat bestemd voor
geel eigenaar
groen gemeente
wit KIWA
blauw provincie
rosé saneringsbedrijf



opdrachtgever

Dhr. Damen 
Tilburgseweg 136C 
5051 AK GOIRLE

datum van melding datum van sanering

KIVVA N V
Certificatie en Keuringen 
SirWmston Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
Telefoon (070) 395 35 35 
Telefax (070)395 34 20 
Telex 32480 kiwa nl

SAN ERING-CERTIFICAAT 
REIS-1 9 8 7
betreffende ondergrondse opslag 
van aardolie produkten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres) 

Tilburgseweg 136C 
GOIRLE

17-09-1993. 02-12-1993.
saneringswerkzaamheden

S complete sanering

□ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort
produkt

inhoud
in liters opmerkingen

HBO 3000 tank, gelegen onder bestrating van inrit rechts 
voor woonhuis, inwendig gereinigd en afgevuld met
zuiver zand.

controle van de bodem
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank 
El verontreiniging werd met aangetroffen
□ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren
de tankmstallatie is na leegzuigen 
H inwendig gereinigd
H gevuld met zand/QS8}HéXiéXXXXXXXX(onderstrepen c q invullen)
□ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotmgsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden
de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering
verantwoordelijke saneringsbedrijf handtekening datum
uitvoerder r

C. Timmermans Spierings Hilvarenbeek B.V. 13-12-1993.
registratie KIWA
registratienummer datum afd Milieucertificatie

exemplaN
geel

jr certificaat bestemd
eigenaar

v-» 0-7 1 1 ^ i _ 7 r\ o D

e^-ir^spectie ^
IR" TT FT®
OCIO 0-7 l 17

groen
wit
blauw

gemeente
KIWA
provincie

1? 91 ncio 07 / 1 "7



opdrachtgever

Dhr. Wegdam 
Tllburgseweg 136D 
5051 AK GfDIRLE

datum van melding datum van sanering

KIWA N V
Certificatie en Keuringen
Sn Win-Uun Clun chili laan 2 / i
Puilhtis /O
z2liI) AU Rijswijk
Teli'Inon (070) 3% 3b Jb
I eIetda (070) f1)1) 34 20
lelux 32480 kiwd nl

SANERING-CERT1F1CAAT 
REIS-1 98 7
betreffende ondergrondse opslag 
van aardolie produkten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA
(zie onder)

plaats van de installatie (naam en adres) 

Tilbury,seweg 13 9D 
GOIRLE

24-09-1993. 00-10-1993 .
saneringswerkzaamheden

13 complete sanering

□ deelsanering dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat

soort inhoud
produkt in liters opmerkingen

HBO 5000 tank, gelegen in tuin rechts naast woonhuis, 
inwendig gereinigd en afgevuld met sulver zand.

controle van de bodem
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontieinigmg dooi piodukt uit de tank 
13 verontreiniging werd met aangetroffen
□ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd

wijze van saneren
de tankinstallatie is na leegzuigen 
3 inwendig gereinigd
[3 gevuld met zand/lüéKtfcM.tó-iLXXXXXXXX(onderstrepen c q invullen)
□ verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd

saneringswerkzaamheden
de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd

uitvoering
verantwoordelijke saneringsbedrijf handtekening datum
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1 Inleiding 
 
Op het terrein gelegen tussen de kerk Maria Boodschap (van Malsenstraat 1) en de woning 

gelegen aan de Van Malsenstraat 3 te Goirle is men voornemens 2 woningen te realiseren. 

Door de heer M. Stabel van Antea group is aan Bruggenwert Boomverzorging gevraagd om, 

in verband met de geplande nieuwbouw, een Boom Effect Analyse op te stellen. 

2 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van de onderhavige Boom Effect Analyse (BEA) is, om door middel van het 
uitvoeren van een visuele inspectie en het uitvoeren van een beperkt bodemonderzoek in 
deze fase inzicht te verkrijgen in de vraag of de bomen, in het perspectief met de 
voorgenomen bouw van de twee woningen in hun huidige verschijningsvorm op deze 
standplaats duurzaam behouden kunnen blijven. 
De positionering van de woningen, de benodigde werkruimte, de noodzakelijke logistiek, 

infrastructuur, en belevingswaarde zijn derhalve belangrijke aandachtpunten 

 

In de onderstaande figuur is de locatie van de twee woningen schematisch weergegeven. De 

2 toekomstige woningen zijn (dubbel) gearceerd door Antea Group weergegeven. Het 

gedeeltelijk gearceerde vlak in het zuid westen is de woning aan de Van Malsenstraat 

nummer 3. 

Voor zover bekend zijn op het terrein van de kerk Maria Boodschap nog geen onderzoeken 
uitgevoerd. 
 
Door Antea Group is aangegeven dat, als de inrichtingsschets niet uitvoerbaar is vanuit het 
oogpunt van het behoud van de twee lindebomen aangegeven dient te worden wat de 
minimale afstand dient te zijn vanuit het oogpunt van de bomen. 
 

 
Figuur 1. Inrichtingsschets toekomstige woningen Van Malsenstraat 1 (Bron Antea group) 
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3 Onderzoek naar de twee lindebomen 
 
Het uitgevoerde onderzoek is tweeledig van opzet. Het eerste deel is een visueel onderzoek 
naar de kwaliteit van de twee bomen, het tweede deel is een bodemonderzoek om de 
bodemopbouw ter plaatse van de twee lindebomen globaal in kaart te brengen. 
 
Op 22 juni 2017 heeft het visuele onderzoek van de twee lindebomen plaatsgevonden. Op 26 
juni zijn verdeeld over de locatie 4 boringen geplaatst ter bepaling van de bodemopbouw, de 
aanwezigheid van eventuele boomwortels en de wortelintensiteit. 
 

3.1 Visueel onderzoek 
 
Om een goed inzicht te krijgen in de kwaliteit (conditie & vitaliteit) van de twee lindebomen is 
gebruik gemaakt van de zogenaamde VTA-methodiek (Visual Tree Assessment). Door 
middel van deze methodiek worden alle delen van de boom visueel beoordeeld. Er wordt 
onder meer gekeken naar de bladbezetting, bladkleur en bladgrootte, de scheutlengte, het 
vertakkingspatroon, de hoeveelheid dood hout en of er schimmels en aantastingen aanwezig 
zijn. Tevens wordt de conditie en de toekomstverwachting van de bomen ingeschat op basis 
van diverse visuele kenmerken onder “normale” groeiomstandigheden. 
Doelstelling van deze beoordeling is om een indruk te krijgen van de huidige kwaliteit van de 
bomen en of deze met betrekking tot de nieuwbouw van twee woningen ook duurzaam 
behouden kunnen blijven. 
 
Op basis van de bevindingen kan een duurzame toekomstverwachting bepaald worden. De 
boomsoort, de leeftijd, de conditie, de boven-, en ondergrondse hoeveelheid ruimte voor 
verdere groei mogelijkheden spelen hierbij een belangrijke rol. De uitspraak over de conditie, 
toekomstverwachting en kwaliteit van de bomen wordt gedaan op basis van het moment van 
de opname in juni 2017. 
 
In bijlage 3 zijn de waarnemingen van de twee lindebomen in tabelvorm weergegeven. Indien 
van toepassing is aanvullend specifieke informatie opgenomen. De toetsing aan de richtlijnen 
van het Handboek Bomen 2014 van het Norminstituut Bomen, hoofdstuk 14.1 tot en met 
14.25 zijn weergegeven. In de tabel zijn de volgende gegevens weergegeven: 
 

- Boomnummer, boomsoort en leeftijd; 
- Diameter van de boom; 
- Hoogte van de boom en de kroondiameter; 
- Conditie; 
- Toekomstverwachting; 
- Boom technische functionaliteit; 
- Onderhoudsstaat; 
- Opmerkingen. 

 
In bijlage 3 is tevens een omschrijving met een korte toelichting van de gebruikte terminologie 
weergegeven en nader omschreven. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het 
Handboek Bomen 2014 van het Norminstituut bomen. 
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3.2 Bodemonderzoek 
 

Op 26 juni zijn in de nabijheid van de lindebomen 4 boringen tot maximaal 2,0 meter minus 
maaiveld (m-mv) geplaatst ter controle van de bodemopbouw, de aanwezigheid van 
eventuele boomwortels, de wortelintensiteit en mogelijk andere visuele waarnemingen. Het 
bodemonderzoek is erop gericht om de ondergrondse situatie van het gebied rondom de 
lindebomen inzichtelijk te maken. 

Op het terrein is de laag van 0,0 tot maximaal 1,5 m -mv zwak tot matig wortelhoudend. Over 
het algemeen bestaat de bodem uit zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus grijs/bruin zand. Er 
zijn visueel geen bijmengingen (niet van nature aanwezig) aangetoond. 
Er is tot de maximale boordiepte van 2,0 m -mv geen grondwater aangetroffen. 
 
Tabel 2. Visuele waarnemingen 

Boornummer Traject cm -mv Waarnemingen 

B01 0 - 130 Matig wortelhoudend  

 130- 150 Zwak wortelhoudend 

B02 0 - 30 Zwak wortelhoudend 

 30 – 100 Matig wortelhoudend 

 100 - 160 Zwak wortelhoudend 

 160 - 200 Geen worteactiviteit 

B03 0 – 35 Zwak wortelhoudend 

 35 – 110 Matig wortelhoudend 

 110 - 140 Zwak wortelhoudend 

B04 0 - 35 Zwak wortelhoudend 

 35 – 150  Matig wortelhoudend 

 

In bijlage 4 zijn de foto’s van de bodemopbouw van de boringen (B01 t/m B04) opgenomen. In 
bijlage 5 zijn de boorprofielen opgenomen. 
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3.3 Onderzoek twee lindebomen 
 
Het toekomstig te bebouwen terrein bestaat op dit moment uit voornamelijk gras met daarop 
aan de oostzijde een verhard pad zodat bezoekers naar de nabijgelegen begraafplaats kunnen. 
 
Op de onderzoekslocatie staan twee bomen. De Tilia Europea x Palida, ook wel Hollandse 
linde of Konings-linde genoemd. 
De lindebomen (genummerd 1 en 2) staan in een grasveld, op een afstand van respectievelijk 

2,15 en 1,85 meter van de erfgrens. De erfgrens aan de Van Malsenstraat bestaat uit een 

gemetseld muurtje van circa 80 cm hoog en het naast gelegen perceel. 

De lindeboom nr. 1 staat op een afstand van 2,5 meter van de overkapping (erfgrens) van de 

woning aan de Van Malsenstraat 3. 

 

Beide lindebomen zijn gezond en hebben een goede kroonontwikkeling. Er zijn geen 

aantastingen in de vorm van bacteriën of schimmels aangetroffen. De stamvoet van 

lindeboom nr. 2 heeft veel stamloten. Bij lindeboom nr. 1 zijn de stamloten door derden 

verwijderd. De bomen bevatten sporadisch doodhout (ongevaarlijk) zijn goed onderhouden 

en zijn volledig op beeld. 

 

       
Stamvoet lindeboom 1    Stamvoet met veel jongloten op lindeboom 2 
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Geconstateerd is dat de carport van de woning aan de Van Malsenstraat nr. 3, met een 

afstand van 2,5 m1 (hart boom tot overkapping) feitelijk te dicht op de boom staat. Dit blijkt uit 

de groei- en snoeiwijze van de boom waarbij duidelijk te zien is dat de kroon hierdoor 

onevenwichtig boven de carport in verticale richting is gesnoeid. Hierdoor is er voor de boom 

slechts een beperkte kroon-uitgroei mogelijk. 

 

         
Lindeboom 1, verticaal gesnoeid boven de carport   Natuurlijke kroon lindeboom 2 

 

Vermoedelijk zijn tijdens de bouw van de woning aan de Van Malsenstraat 3 destijds wortels 

beschadigd, waardoor de boom wellicht een minder sterke kroonontwikkeling heeft 

ontwikkeld. De lindeboom nr. 2 heeft door zijn vrije ligging een natuurlijke kroon kunnen 

ontwikkelen.  

 

Door de aanwezigheid van het volledig verharde oppervlak van de Van Malsenstraat en de 

fundering van het muurtje, wat vermoedelijk 80 cm diep vorstvrij is aangelegd, is het 

wortelpakket van beide lindebomen alleen in noordelijke richting uitgegroeid. 

Dit blijkt ook uit de visuele waarnemingen van de geplaatste boringen doordat op een afstand 

van 10 meter vanuit het hart van de stam op een diepe van 1,5 m-mv nog wortelactiviteit is 

waargenomen. 
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Foto 2, beide lindebomen. rechts lindeboom nr. 1, links lindeboom nr. 2 
 

Zichtbaar is dat de kroon van lindeboom nr. 2 vrij heeft kunnen uitgroeien, in tegenstelling tot 
lindeboom nummer 1 welke een smallere kroon heeft. 
 

3.4 Groene Kaart gemeente Goirle 
 
Het terrein van de Van Malsenstraat 1 waarop de twee lindebomen staan, wordt door de 
gemeente Goirle op de zogenaamde “Groene Kaart” gemarkeerd als “Beschermde 
boomzone”. Dit betekend dat het gehele terrein een “beschermde boomzone” is met 
waardevol particulier groen. Voor deze waardevolle beschermde boomzone geldt dat er altijd 
een kapvergunning (indien van toepassing) noodzakelijk is. 
 

 
Figuur 1 overzicht Groene kaart gemeente Goirle, terrein van Van Malsenstraat 1  
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4 Toekomstige nieuwbouw 
 
Op basis van de overzichtstekening (bijlage 2) zijn de toekomstige woningen en de geplande 
rooilijn ingetekende. De rooilijn van de toekomstige woningen is gepland op circa 4,5 meter 
afstand van het hart van de stam van lindeboom nr. 1. 
De kroon van de boom bevindt zich in noordwestelijke richting op een afstand van circa 6,5 
meter gemeten vanuit het hart van de boom. Op 10 meter afstand van het hart van de bomen 
wordt tot een diepte van 1,5 m-mv nog wortelactiviteit waargenomen. 
 
Conform de Bomenposter “werken rondom bomen” dient, omdat de bomen in noordelijke 
richting een eenzijdige wortelontwikkeling hebben, voor graafwerkzaamheden een afstand 
van 3,25 meter uit het hart van de stam te worden aangehouden. Daarbij wordt aangegeven 
dat de kwetsbare zone zich op een afstand van 1,5 meter rondom de kroonprojectie van een 
boom bevindt. 
 
Dit betekend dat werkzaamheden buiten de 1,5 meter uit de kroon van de boom in principe 
mogelijk moeten zijn. Voor de bouw van de woningen wil dit dus zeggen dat de rooilijn in 
noordwestelijke richting op een afstand van circa 8 meter uit het hart van de stam moet 
komen te liggen willen de bomen op deze standplaats duurzaam behouden kunnen blijven. 
 
Aanvullend dient men rekening te houden met de benodigde infrastructuur zoals het leggen 
van kabels en leidingen en de aanleg van een (verharde) inrit naar de garage of de woning. 
Door de aanleg van deze verhardingen wordt de noodzakelijke plantspiegel van de bomen 
verkleind. Mede vanwege het feit dat beide bomen al geruime tijd in dit gebied staan, en hier 
hun wortels ontwikkeld hebben is een ruime plantspiegel noodzakelijk. 
 
In de bebouwde kom met relatief weinig ruimte, wordt over het algemeen te dicht in de buurt 
van de kroon van een boom gebouwd. Door de korte afstand zal de boom voor de bewoners 
op termijn “overlast” veroorzaken in de vorm van lindebladluis, bladval, takbreuk en 
overhangende takken. Een verzoek om de bomen te snoeien zal onvermijdelijk zijn. De kroon 
van de boom kan dan niet meer vrij uitgroeien, zoals zichtbaar is bij lindeboom nr. 1. 
 
Geadviseerd wordt om de rooilijn te verplaatsen en zodanig rekening te houden met de aan 
te leggen infrastructuur dat de lindebomen er geen of zo weinig mogelijk hinder van 
ondervinden. 
 
Indien men met de bovenstaande maatregelen rekening houdt kunnen de bomen op hun 
huidige standplaats duurzaam behouden blijven. 
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5 Aanvullende maatregelen 
 
Indien tijdens de bouw van de woningen geen aanvullende beschermende maatregelen 
genomen worden zal dit zeker van invloed zijn op de aanwezige bomen. 
De beste oplossing is om volledig bij de boom uit de buurt te blijven, maar gezien het feit dat 
woningbouw in de nabijheid plaatsvindt dienen preventieve beschermende maatregelen 
getroffen te worden tijdens de bouwwerkzaamheden. 
Indien men voorafgaand en tijdens de bouw de bomen afdoende beschermd en op cruciale 
momenten een erkende European Treeworker inschakelt zal schade aan de bomen en 
bodem tot een aanvaardbaar minimum beperkt blijven, indien men zich tevens houd aan de 
onderstaande aanbevelingen: 
 
- Afhankelijk van de omvang en de kroon van de boom wordt geadviseerd om binnen 

een afstand van 1,5 meter uit de kroon van de boom geen werkzaamheden te 
verrichten. Het beste is om niet binnen de kroonprojectie te komen, waardoor takken 
en wortels beschermd zijn; 

- Er mag hier geen materiaal worden opgeslagen. Het gebied zal door middel van een 
doelmatig hekwerk afdoende moeten worden afgezet. Opslag van bouwmaterialen 
onder de kroonprojectie zal zeker een negatieve invloed uitoefenen op de verdichting 
van de bodem; Grondophoging op de wortels kan zelfs voor korte tijd verstikking tot 
gevolg hebben; 

- Laat de bovengrond ongemoeid. In de bovenste decimeters bevinden zich de meeste 
wortels; 

- Indien ten behoeve van de bouw grondwater onttrokken wordt zal nader bekeken 
moeten worden of dit van invloed is op de bomen en of specifieke maatregelen 
noodzakelijk zijn; 

- Verhogen of verlagen van de grondwaterstand kan onherstelbare schade toebrengen 
met name in het groeiseizoen. 

- Indien noodzakelijk dient bij het ontgraven van een putwand deze doelmatig te worden 
afgedekt om verdroging en afkalving van de bodem ter plaatse van de bomen te 
voorkomen door middel van een folie of worteldoek; 

- De graafwerkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden dat bodemstructuur-
bederf te allen tijde voorkomen wordt; 

- Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, met name in de beginfase is 
toezicht van een European Tree Worker noodzakelijk; 

- De voorschriften opgenomen in bijlage (werken rondom bomen en tien geboden voor 
bouw of aanleg bij bomen) dienen te worden nageleefd. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 
Op het terrein aan de Van Malsenstraat 1 te Goirle is op basis van de uitgevoerde Boom 
effect analyse woningbouw mogelijk. De rooilijn ligt nu op circa 4,5 meter vanaf het hart van 
de stam. 
Voor de toekomstige bouwactiviteiten dient echter een minimale afstand van circa 8 meter uit 
het hart van de stam aangehouden te worden. Alleen op deze manier hebben de bomen nog 
voldoende ruimte voor hun toekomstige groei en kunnen ze duurzaam behouden blijven op 
hun huidige standplaats. 
 
Het verharde oppervlak zal door de aanleg van woningen met tuin, terras, parkeerplaatsen en 
dergelijke vergroot worden waardoor de bomen hun voedingstoffen elders moeten halen. 
Men dient er voor te zorgen dat de bomen hun noodzakelijk boomspiegel behouden, en dat 
het boomspiegel niet gebruik gaat worden voor bv een oprit naar de garage. 
 
Tijdens de bouwwerkzaamheden is het van belang dat de bodem tegen bodemstructuur-
bederf (verdichting) beschermd wordt.



 

 

 

 

 

 
 
 
 

BIJLAGE 1 
Locatie aanduiding op topografische ondergrond 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 
Overzichtstekening 
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BIJLAGE 3 
Tabel twee lindebomen 

  



Terrein Van Malsenstraat 1 Goirle

Nr. Boom Omtrek  in cm Diameter in cm Leeftijd Hoogte Kroondiameter in m Conditie

Toekomst 

verwachting

BTF (Boom techn. 

functionaliteit Onderhoudsstaat Maatregelen en urgentie

1 Hollandse Linde 207 66 50-75 19 10 8 8 8 8 Stamlot door derden reeds verwijderd. Jaarlijkse controle en stamlot laten verwijderen door ETW.

2 Hollandse Linde 213 68 50-75 19 11 8 8 8 8 Erg veel stamlot aanwezig. Dit stamlot dient verwijderd te worden door een ETW. Jaarlijks onderhoud opnemen.

Korte toelichting terminologie Handboek Bomen 2014 
Conditie score Toekomstverwachting score Boomtechnische functionaliteit score Onderhoudsstaat score Beheerbaarheid score

optimaal 10 nvt  - optimaal 10 nvt  - nvt  -

goed 8 goed 8 goed 8 aanvaardbaar boombeeld 8 goed 8

voldoende 6 voldoende 6 voldoende 6 regulier boombeeld 6 voldoende 6

onvoldoende 4 onvoldoende 4 onvoldoende 4 achterstallig onderhoud 4 onvoldoende 4

slecht 2 slecht 2 slecht 2 verwaarloosbaar onderhoud 2 slecht 2

afgestorven 0 onhoudbaar 0 onhoudbaar 0 onherstelbaar onderhoud 0 onhoudbaar 0

Conditie: Gezondheid, actueel

Toekomstverwachting: Technische levensduur (boombeoordeling)

BTF: Beoordeling en functionaliteit van de soort, keuze, beplantingsstructuur, ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot de bestaande groei - en standplaats

Onderhoudsstaat: Boombeeld, snoei

Beheerbaarheid: Mate waarin specifieke maatregelen noodzakelijk en uitvoerbaar zijn gerelateerd aan beheerperiode van tenminste 15 jaar



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4 
Foto’s van de boorprofielen 

  



 

 

 

       
Boring B01     Boring B02 
 
 

        
Boring B03     Boring B04 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
Boorprofielen 

  



Projectlokatie: Van Malsenstraat te Goirle

Boring: B01

Datum: 26-06-2017

0

-50

-100

-150

gazon0

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

-110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, geelbruin, 
Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, licht grijsgeel, 
Edelmanboor

-150

Boring: B02

Datum: 26-06-2017

0

-50

-100

-150

-200

gazon0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-30

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

-80

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

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, licht grijsgeel, 
Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, grijsroest, 
Edelmanboor

-160

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: B03

Datum: 26-06-2017

0

-50

-100

-150

gazon0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor-35

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

-80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor-110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, licht grijsgeel, 
Edelmanboor

-140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-150

Boring: B04

Datum: 26-06-2017

0

-50

-100

-150

gazon0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor-35

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

-80

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

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, licht grijsgeel, 
Edelmanboor

-140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, licht witgrijs, 
Edelmanboor

-150



 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 6 
Bomenposter werken rond bomen (Bron: Norminstituut bomen) 

Tien geboden voor aanleg of bouw bij bomen (Bron: Bomenstichting) 



WERKEN ROND BOMEN
BOMENPOSTER

OPSLAG, PARKEREN
EN TRANSPORT

iÚ

Voor opstêq, parkeren eñ lârrsport gelde¡
rèndvcorwaêrden brnn-ân dê kwetsbare
boorzone. Brjvoorbeetd het plêètsen van

drukverdelencie ûJptaten

(Ð Rêndvoorwêarden moele¡ wcrderì

!ilgewerkt ¡ een goedgekeurd werkpiênL

GRAVEN, OPHOGEN
EN ANDERE BODEM.
BEWERKINGEN

Omn*"*

G&um

KWETSBARE
BOOMZONE

Stam ø M¡n¡mðle Eraôfðlstand
vãnuit het hârt ven de
stâmvoet

Q Werkzaamheden en de opslag van mate¡iaal en materieel
zijn binnen de KWETSBARE B00MZ0NE alteen toegêsteãn
MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan).

RANDVOORWAARDEN EN EISEN
I Ptaats een niet-verplaêtsbarefys¡eke bescherm¡ng rond de boom

(vanaf l0 cm tot m¡nimaat2 m boven het maaivetd) en markeer
deze als beschermd boomgebied.

2 Binnen eLke kwetsbare boomzone z¡¡n de uitvoer¡ng van werk-
zêamheden en de opslêq vên mêteriêêl en mater¡eelatleen
toegestaan mettoestemming v¡ê een door de opdrêchtgeverot
directie goedgekeurd Werkptan.

3 Binnen elke kwetsbare boomzone getden randvoorwaêrden die

u¡tgewerkt moeten z¡in in het goedgekeurde Werkplan. Deze
randvoorwaarden worden ¡n de regel opgestetdêan de hêndvan
een Bomen Efect Anatyse (BEA).

4 Het Werkplan vermeldt gedetailteerd (per boom) wanneei op

wetkew¡jze, volgenswelke randvoorwaarden en metwelk
mðter¡eeten welke hutpmiddelen werkzaamheden binnen de
kretsbêre boomzone moeten worden u¡tgevoerd.

5 Werkzaêmheden mogen de duurzame instandhouding van de
boom noo¡t in gevaarbrengen.

ó Grêafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn
uitstu¡tend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde
Werkplên.

LEIDRAAD M¡NIMALE GRAAFAFSTANDEN (INDICAIIEF)

BRONBEMALING EN
VERANDERINGEN IN
GRONDWATERSTAND

ems,*""."

Voor bronbemat¡ngen en ver3ndenngen rô de
gro¡dwðlersta¡ìd gelden zowet binnen ôts Ðuten
de kwetsbêre boomzore rêndvoorwâârden
Bijvocrbeeld het loepêssen van een gesloten

bronbemali¡q.

e Rândvoorwaèrden moeten worden
uitqewerkt rn een gcedqeke!rd Werkpiênl

VLOEISTOFFEN
EN GASSEN

Bodemv.eemde gassen erì vloeistcfien ku¡nen
grote sch¿de yeroorzâken aãn de grcerpi¿ats

vðn -oen boom.

Ho!d gêssen en vloerstolfc¡. r¡âêr ook
aenentroten5 pr {wêlerràf/cerer. op grote

aisla¡d van de kwetsbðre boomzone!

sN0Et-
WËRKZ,AAMHEDEN
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o

N

Eed¡¡dige wortetontwikkeling
oI sheerstaande boom
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,r

e
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Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen 
 

 

 

1. Bescherm de stam en de wortels 
 
Plaats voor de aanvang van de werkzaamheden vaste bouwhekken rond de 
boom, tenminste ter grootte van de kroonprojectie.  
Bescherm bij beperkte werkruimte in ieder geval de boomspiegel. Doe dit altijd in 
overleg met de boombeheerder en/of een vakkundig boomverzorger. 

 

2. Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom 
Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst 
worden. De opslag van bouwmaterialen is in deze zone eveneens verboden. Dit 
leidt namelijk tot beschadiging van de wortels en het verdicht de bodem, wat het 
afsterven van wortels tot gevolg heeft. 

 

3. Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie 
Blijf met bouwmachines uit de buurt van de bomen om bodemverdichting te 
voorkomen. Wanneer het onvermijdelijk is dat over de boomwortels gereden 
moet worden: plaats rijplaten. 

 

4. Verstoor de bovengrond niet 
Handhaaf de bestaande maaiveldhoogte. Binnen de kroonprojectie niets 
ontgraven. Ophoging alleen onder de strikte voorwaarde van voldoende 
beluchting van de wortels. 

 

5. Voorkom beschadiging van de wortels 
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie, maar werk zoveel mogelijk 
handmatig. Hak nooit wortels door van meer dan vijf centimeter dik. 

 

6. Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan 
Leg kabels en leidingen niet dichter dan twee meter langs bomen. Pas zo 
mogelijk sleufloze technieken toe, dat wil zeggen: gestuurd boren onder het 
wortelpakket door in plaats van een sleuf graven. Maak gebruik van kabelgoten 
en mantelbuizen. 



 

 

 

 

7. Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk 
Verhoging van de grondwaterstand leidt tot wortelsterfte vanwege een 
zuurstoftekort. Zorg bij stijging van het grondwaterniveau voor een damwand 
buiten de kroonprojectie of pomp het water weg. Let bij grondwaterverlaging op 
uitdroging. Bij noodzakelijke bronbemaling altijd damwanden plaatsen. 

 

8. Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen 
Gooi nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of kalk bij bomen. 

 

9. Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren 
Zaag nooit zelf zomaar takken of wortels af. Alleen een deskundige kan 
beoordelen op welke wijze snoei verantwoord is. 

 

10. Plaats geen dichte verharding over de wortels 
Onder beton en asfalt ontstaat een tekort aan water en zuurstof, waardoor 
wortels afsterven. 

 
Overleg altijd met de boombeheerder en/of de vakkundig boomverzorger, 
indien er knelpunten zijn bij het uitvoeren van deze tien geboden!  
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