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Kernkwaliteiten Toelichting uit de Omgevingsvisie 2014 – Provincie Drenthe toelichting   

in hfdst. 

Economie en bedrijvigheid Om werkgelegenheid te behouden en nieuwe te creëren, streven wij naar 
de ontwikkeling van een dynamische, vitale en zichzelf vernieuwende 
regionale economie. Bedrijvigheid in Drenthe is van grote 
maatschappelijke en economische betekenis vanwege de werkgelegenheid 
en de vitaliteit van het platteland en de steden. Wij achten bedrijvigheid 
van provinciaal belang en benoemen dit tot een kernwaarde. 

1, 3.2 en 6 

Recreatie en Toerisme Vrijetijdseconomie is een belangrijke economische pijler voor Drenthe. 
Drenthe moet aantrekkelijk blijven voor recreanten en toeristen. Van 
provinciaal belang is het verbeteren en vernieuwen van het bestaande 
aanbod van verblijfs- en dagrecreatie en van de toeristisch-recreatieve 
infrastructuur. 

2.4 

Landschap De verschillende Drentse landschapstypen en de diversiteit in 
landschapstypen zijn voor ons van provinciaal belang. De provincie richt 
zich op het in stand houden van het landschap als economisch, ecologisch 
en cultureel kapitaal. Onze ambitie is een Drents landschap waarin de 
verscheidenheid in landschapstypen en -onderdelen zich blijvend 
manifesteert. De verschillende landschapstypen en de diversiteit in 
landschapstypen zijn voor ons van provinciaal belang. Landschapstypen 
met de bijbehorende landschapskenmerken willen we in samenhang 
behouden en versterken. Daarmee wordt gestreefd naar een Drents 
landschap waarin het grondgebruik, het type natuur en het 
landschapsbeeld passen bij de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
landschap. Vanuit dat perspectief wil de provincie keuzes voor nieuwe 
ontwikkelingen in het landschap blijvend mogelijk maken. 

3.1 

Zorgvuldig ruimtegebruik In Drenthe kunnen mensen nog ruimte beleven. Dat willen we bewaken, 
ook wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zorgvuldig ruimtegebruik is 
van provinciaal belang. 

3.1 

Multifunctionaliteit Op veel plekken in de provincie komen verschillende gebruiksfuncties 
samen. Een goede verweving van deze functies is van provinciaal belang. 
Het gaat ons hierbij om het verbinden van stad en land, het verweven van 
landbouw, natuur en water in het landelijk gebied en het benutten van de 
kernkwaliteiten voor de plattelandseconomie. 

3.1 

Wonen Wij streven naar aantrekkelijke, gevarieerde en leefbare woonmilieus die 
voorzien in de woonvraag. Het maken van bovenlokale afspraken hierover 
is van provinciaal belang. Gemeenten werken hun aandeel in het 
woonaanbod en de woonmilieus uit in de gemeentelijke structuurvisies of 
woonplannen. Zij houden daarbij rekening met de huidige kernenstructuur 
in de gemeente en de behoefte aan verschillende woonmilieus. 

3.2 

Wonen 
art. 3.24 POV 

Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied gelegen buiten het 
bestaand stedelijk gebied kan alleen voorzien in nieuwe woningbouw 
indien deze woningbouw past binnen de afspraken die de woonregio en de 
provincie hebben gemaakt over de woningbouw-programmering en het 
gestelde in de woonvisie en als in het desbetreffende ruimtelijk plan wordt 
onderbouwd dat deze woonvisie voldoende actueel is. 

3.2 

Zorg – toelichting vanuit 
Sociale beleidsvisie Provincie 
Drenthe 

Door de ontgroening en vergrijzing in Drenthe gaat de vraag naar zorg 
toenemen, terwijl de (potentiële) werknemers in de zorg afnemen. 
Hierdoor ontstaat discrepantie, maar dit biedt tegelijkertijd ook kansen 
voor de Drentse economie. Wij willen gaan inzetten op innovaties in de 
thuistechnologie, waardoor mensen met een hulpvraag (langer) zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Ook biedt dit kansen aan bedrijven om tot 
ontwikkeling en onderzoek van thuistechnologie te komen, waardoor er 
werkgelegenheid ontstaat voor gekwalificeerde jongeren in Drenthe.  

3.2 

Milieu Wij streven naar een gezonde en veilige leefomgeving voor mens, plant en 
dier. Het beschermen van de kwaliteit van milieu en leefomgeving is veelal 
op Europees en nationaal niveau geregeld. Daarbij zijn diverse taken en 
verantwoordelijkheden bij de provincies neergelegd. Deze taken, gericht 
op het beschermen van de kwaliteit van lucht, water en bodem en het 
verbeteren van de verkeersveiligheid, waterveiligheid en externe 
veiligheid, zijn daarmee van provinciaal belang. 

4 

Duurzaamheid Onze ambitie is een betrouwbare en betaalbare energievoorziening met 
een beperkte uitstoot van broeikasgassen. We streven naar een duurzame 
energiehuishouding in 2050. Dit vraagt om een overgang van het gebruik 
van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Van provinciaal belang is 
het benutten van de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en -
distributie, onder andere door het bieden van voldoende mogelijkheden 
voor ruimtelijke ontwikkelingen. Ook het besparen van energie, het 
zorgvuldige gebruik van de ondergrond voor de energiewinning, de opslag 
van CO2, groengas, aardgas en de energie-infrastructuur zijn van 
provinciaal belang. 

4.1 
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Wonen op het erf bij Huis te Zeijen, t€ Zetjen

Een pilot
Dit rapport is een verslag van een oplossing naar een vraag hoe nieuwbouw in het buitengebied in de
provincie Drenthe en in de gemeente Tynaarlo vorm te geven. Het Project is in deze tijd zeer relevant
en daarom als pilot aangewezen. Het streven is naar een goede stedenbouwkundige en
landschappelij ke in passing.

Greet Bierema van Buro Greet Bierema uit Nijeholtpade is gevraagd om te assisteren. Zlj heeft zich
als landschapsarchitect onder anderen gespecialiseerd in boerenerven en is als zodanig gevraagd voor
deze case. Deelnemers aan de pilot zijn de twee opdrachtgevers en initiatiefnemers Bert Pathuis en

Marja Takens van Pathuis en Partners, architect Jan Willem de Reus van KR8architecten, Peter
Wienia en Harry van der Meer van de provincie Drenthe en van de gemeente Tynaarlo Rob Schreibers
en Delia Nijdam. De provincie is tevens opdrachtgever van deze pilot. Acht personen in totaal, wat een

prettig aantal is om uiteindelijk samen aan een tafel te schetsen. Want de werkwijze is als volgt: na
vooronderzoek en analyse van het landschap en het erfwerd een "keukentafelgesprek" belegd op 25
augustus 2015. Na de toelichting over het vooronderzoek werd er over het erf gelopen en vervolgens
geschetst. Samen het erf bezoeken, met de opgedane kennis in het achterhoofd, is een belangrijk
onderdeel van deze werkwijze. Het uiteindelijke plan is hiervan het resultaat.
Dit rapport heeft de vonn van een verslag, omdat voor de pilot de werkwijze net zo belangrijk is als
het plan.

Het project

Het project ooHuis te Zeijen" betreft een nieuw initiatief in Zeijen voor de toekomstige generatie
senioren. Het gaat uit van gezond en actiefvertoeven en is gebaseerd op het scheiden van wonen en
zorg. Op deze locatie wordt in samenwerking met thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen Thuiszorg
eeil nieuwe ondememing opgestart, waarbij wonen, welzijn, dienstverlening, zorg, dagbesteding en
toerisme onderdelen zijn van dit integrale concept. De bedoeling is om een groene omgeving te
creëren waar zelfstandig gewoond kan worden in l6 levensloopgeschikte wooneenheden en waarbij
een beroep op zorg en/of service gedaan kan worden. De bestaande boerderij Huis te Ze4en wordt
getransformeerd naar ontmoetingsplek, zorgsteunpunt in combinatie met een Bed & Breakfast
faciliteiten met beperkte horeca. De B&B-kamers zijn ook geschikt voor revalidatie en ziekenhuis
verplaatste zorg. Doel is het hele plan duurzaam en energie neutraal uit te werken.

2.
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Huis te Zeijen, te zien vanaf de openbare weg



De achtergrond

De geschiedenis van de ontginning van het Zeijerveld

De geschiedenis van de plek wordt enkel verteld in relatie tot de boerderij Huis te Zeijen. Ook wordt
kennis uit veldbezoek aan dit verhaal toegevoegd.

Op onderstaande historische kaart van 1895 is met een zwarte stip de locatie van de huidige boerderij
ingetekend. Die locatie bevindt zich aan een toen reeds aanwezige rechte maar doodlopende zandweg,
een kleine waterloop en een verhoging in het veld aan de rand van de Zrider Esch. Dat er water vanuit
het noorden naar het zuiden stroomde is in het geaccidenteerde terrein goed te begrijpen. In die
periode stond er geen bebouwing in het veld, deze concentreerde zich in de kern Zeijen. Ook op de

kaart uit 1925 is dit patroon te zien.

#H,"si**-r,

1 895

1925

De ontginning van het heideveld in een hoogveen-ontginningslandschap kwam tot stand door het
graven van kanalen richting Assen en door het verlengen van de reeds aanwezige weg naar het
zuidwesten. Deze weg, Minister Cremerstraat, viel samen met een zichtlijn op de toren van Vries. Op
de bijgevoegde kaart is te zien dat de ontginning plaats vond voor gemengde boerenbedrijven, maar
dat de percelen hoofdzakelijk bouwlanden werden. De nieuwe boerenerven werden dikwijls in een
cluster van twee erven gebouwd. In het geval van de boerderij Huis te Zeijen, kwam de Cremerhoeve
aan de overkant van de weg. De twee boerderijen bevinden zich als cluster midden in een afzonderlijk
deel van de gehele ontginning en werd omgeven door zeven ruime kavels. De geabstraheerde schets
laaÍ zien hoe het ontwerp van de ontginning was. De twee erven te samen moeten een cultuurschok te
weeg hebben gebracht voor Zeijen Zo groots waren de erven in de kern niet. De tekening van de
ontginning geeft weer dat de rechte lijn dominant is en dat het geaccidenteerd terrein geheel wordt
genegeerd en ook de geschiedenis van het esdorp Zeijen. De conclusie is dat de boerderij Huis te
Zeljen midden in de geschiedenis van het ontginningslandschap en overige ontginningslandschappen
staat en dat ontwikkelingen op het erf moeten gaan passen binnen deze geschiedenis.

q.
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De geschiedenis van het erf t' Huis te Zeijen

Om de geschiedenis van het erf te kunnen doorgronden worden achtereenvolgens belangrijke
wijzigingen in het landschap en op het erf beschreven, te zien op de historische kaaften uit 1930, 1960
en 1982 en een luchtfoto van Google earth uit 2A09 . De kaarten en de luchtfoto zijn ingekleurd.
Opnieuw wordt alleen die informatie opgeschreven wat van belang is voor de toekomstige
ontwikkeling op het erf Huis te Zeijen.

1930
Van de twee erven is het erf van de Cremerhoeve ruimer door een grote boomgaard met een kleine
weide aan de noordzijde van het boerenerf. De zeven genoemde gtote percelen zijn hoofdzakelijk
afgescheiden door een padenpatroon. Het erf Huis te Zeijen bevindt zich aan de zridzijde yar, zo 'rr
pad. De zeven percelen zijn onderverdeeld door sloten. De Minister Cremerstraat heeft een

laanbeplanting gekregen. Tegenover het open landschap rond Huis te Zeijen stond een meer besloten
landschap rond de Cremerhoeve met lijnbeplanting langs paden en sloten.
Op de vergroting van dezelfde kaart valt de ruime afstand op tussen de twee voorhuizen en de
openbare weg. Niet alleen de Cremerhoeve had een boomgaard en een kleine weide, ook Huis te
Zeijen. De boomgaard bevindt zich naast de voortuin en de weide achter de boerderij.

f, *



1960
Het kanalenpatroon is aangevuld met de Zeijeruiek. Het doorgaande padenpatroon op de twee
boerenbedrijven is gewijzigd in doodlopende paden. De voor de landbouw noodzakelijke
ontsluitingsweg is aan de noordzijde van het erf Huis te Zeqen afgesloten. De beplanting in het
landschap bij de Cremerhoeve is verwijderd en op het terrein van Huis te Zeijen juist toegenomen.
Aan de Minister Cremerstraat zijn enkele panden toegevoegd, waaronder kleine boerderijen en

arbeiderswoningen. Door de hoogte in het terrein geel te kleuren is te zien dat de bebouwing juist op

en aan de rand van het hoogste deel in het gebied staat.
Op de vergroting van die zelfde kaart uit 1960 valt het verschil in de richtingen in het landschap op.
De verkavelingsrichting is een andere dan die van het boerenerf Huis te Zeijen zelf.Deze boerderij
staat met de nok loodrecht op de Minister CremersÍaat en niet in de richting van de verkaveling. De
nieuwe route over het erf scheidt het erf in twee delen. Op de kaartzijn vier bomen getekend op het
voorerf, wat duidt op een voortuin met allure. Waarschijnlijk was er sprake van een Engelse
landschapstuin met gazoÍr en parkbomen. De huidige beuk en esdoorn en een hoogteverschil rond de

esdoorn wijzen in die richting. De breedte van het voorerf is gÍoter dan die van het achtererf door die
kleine richtingsverdraaiing. Vlak achter de boerderij stond een grote bijschur. Zo'n type schuur stond
ook aan de overkant en komt bij overige erven in het gebied voor.
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1982
In 1982 is te zien dat op de twee boerenbedrijven een vrijstaande ligboxenstal is gebouwd. De maat
van deze gebouwen is groot, maar past als massa bij de oorspronkelijke bebouwing. De dakhelling
wijkt echter af. Op het erf Huis te Zeijen staat de ligboxenstal in de zelfde lijn als het bijgebouw achter
de boerderij. De bijschuur was als eerste verbouwd tot stal, met een mestkelder er onder. De nieuwe
ligboxenstal staat dwars over de historische route heen. De uitbreiding van het erf is mogelijk
geworden doordat het slotenpatroon aan de noordzijde van het erf fundamenteel is gewijzigd. Dit hield
een vemriming van het erf in aan de noordzijde en een begrenzing aan de westzijde. De blauw
gestippelde lijn geeft aan hoe het vroeger was.
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2009
Een eerste belangrijke wijziging op het erf was de verbouw van de gehele boerderij tot woning met
kantoor aan huis en met de sloop van het bijgebouw direct achter de achterkant van de boerderij. De
mestkelder werd een vijver. Het terrein rond de boerderij werd geheel tuin, omgeven door
beukenhagen.
De tweede belangrijke wijziging was de voortzetting van de uitbreiding van het boerenerf tot aan de
nieuwe sloot. De ligboxenstal werd aan de noordoostzijde uitgebreid en een werktuigenberging verrees
aan de noordzijde. Al deze ontwikkelingen speelden zich af binnen het gebied achter, aan de
noordoostzijde van het voorhuis. Het gehele brede voorterrein werd grotendeels omgeven door hagen,

doorsneden door een nieuwe inrit naar het boerenerfdeel. De aanzetvan deze inrit was de historische
dam over de sloot die parallel aan de Minister Cremerstraat loopt. De gebouwen werden
landschappelijk ingepast met streekeigen bomen en struiken, waaronder eiken en wilgen. Helaas bleef
de wand van de voormalige ligboxenstal het geheel detoneren.
Ook de boerderij aan de overzijde van de weg werd in de breedte uitgebreid. Ook hier bleef het
voorterrein in principe grotendeels open en groen.

De meest markante gebouwen in het boerenervencluster Cremerhoeve - Huis te Zeijen bestaan nog
steeds. De rietendaken van de twee schuurdelen zijn dominant. De twee boerderijen zijn zeer de waard
om gezien te worden. Alle gebouwen op de twee erven staan haaks ten opzichte van elkaar. Dit
patroon past geheel in de ontginningswijze van het Zeijerveld.

9.
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Andere boerenerven in het Zeijerveld

Tijdens een rondrit langs de diverse boerenerven in het Zeijerveld vallen twee erven met name op. Het
zijn Anniehoeve en Oudveen. De twee boerderijen vertonen een sterke gelijkenis met 't Huis te Zeijen.
Ondanks de groei van de bedrijven en de toename in bebouwingzijn de basiskenmerken behouden en

zelfs versterkt. Alle bijgebouwen staan haaks ten opzichte van elkaar en hebben een kloeke massa.
Het materiaalgebruik versterkt de hiërarchie. Het hoofdgebouw is het belangrijkste pand en is als enige
in het geheel in baksteen gebouwd. Bij de overige gebouwen komt geheel of deels hout voor. Op de
luchtfoto van Anaiehoeve is de pleinruimte die is ontstaan door de bebouwing goed te zien. Het
voorterrein is breed waardoor het aanzicht van het voorhuis domineert. Het open voorterrein wordt
door bos aan weerszijden begrensd. Dit komt ook voor op de Cremerhoeve. De historische foto van
deze boerderij toont de trots.
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Anniehoeve
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Landgoed Zeijen

Door Bert Pathuis en Marja Takens is van hun 16 hectare land in eigendom 10 hectare ingericht als
landgoed. Voor opgaande beplanting betreft het één van de reeds eerder genoemde zeven percelen. De
zone langs de Minister Cremerstraat is buiten het landgoed gelaten en als weiland in gebruik. Het
toekomstige landhuis heeft een eigen inrit op enige afstand van de boerderij. Het erf Huis te Zeijen
krijgÍ alleen aan de westzijde een half gesloten bosrand. Vanuit het erf blijft er uitzicht mogelijk naar
het noorden, noordoosten, oosten, het zuiden en zuidwesten. Over de dam achter op het erfis een

verbinding te maken met het landgoed en het padenpatroon langs de Zeijerwiek. Deze koppeling is
van wezenlijk belang voor de toekomstige bewoners en bezoekers van het erf.

$



r?,



De OpgAVe De transformatie van het boerenerf

In de plannen wordt uitgegaan van de sanering van twee bijgebouwen en de herbouw van vier kamers
in een gebouw buiten de boerderij voor Bed & Breakfast, 16 levensloopgeschikte wooneenheden en

secundaire ruimten zoals energiegebouw, fietsenstalling en opslagruimte voor afval. Dit zal op het
huidige erf plaats vinden, waarbij enige uitbreiding van het terrein naar het zuiden mogelijk zot zijn.
Er zal worden geparkeerd op het erf.

Aansluiten op de kenmerken van het erf en de erven in het Zeiieweld

Uit de hieryoor geschreven analyse komt duidelijk naar voren dat het erf behoort bij het
ontginningslandschap en niet bij de boerderijen in Zeijen. Het erf is onderdeel van een cluster van

twee elen. Alle bijgebouwen staan haaks ten opzichte van elkaar en achter ( aan de westzijde van) het
voorhuis, De gebouwen hebben massa, zonder opsmuk en stralen de functie van oogstopslag, stal of
berging uit. De boerderij is het hoofdgebouw en alle andere gebouw-en zijn qua vormgeving, kleur en

materiaalgebruik daar ondergeschikt aan. Als dat niet zo is, dan vallen ze op. Het voorhuis straalt naar

de openbare weg uit. Over het erf liepen twee historische routes naar het achterland, waarvan er één is

verdwenen. Er is een markant hoogteverschil aanwezig aan de zuidwestzijde van het terrein, dat
behoort bij het geaccidenteerde landschap. In verband met de aanbouw achter de boerderij, dat al enige
jaren is gesloopt, is aan dit hoogteverschil meer toegevoegd. Dezehorizontale zone loopt vanaf de

achtergevel van de boerderij totaan de sloot door.
De voortuinen van de erven in het Zeijerueld hadden in opzet een tuin geinspireerd op de Engelse
landschapsstijl met gazon en parkbomen. Op twee erven, Mariahoeve en Cremerhoeve, werd en wordt
de voortuin expres geflankeerd door twee bospercelen. Dit versterkt de nadruk op het voorhuis. Het is

een middel om aan dit erf toe te voegen. Aan de zuidzijde van de boerderij staan twee eiken en een

solitaire kastanje die ook bij deze tuinstijl behoren. De leilinde, het bakhuis, de fruitbomen, de hagen

en het riet op het schuurgedeelte van de boerderij verwijzen naar de historische boerenerven in Zeijen.
De beplanting aan de noordzijde van het erf is ter camouflage van de bedrijfsgebouwen toegevoegd.
Daardoor is de erfinrichting in het geheel een mix van drie stijlen. De nieuwbouw is in deze huidige
erfueplanting zondetmeer in te voegen.
Het erf en de omgeving hebben door de jaren heen een dusdanige transformatie doorgemaakt dat het
uitzicht vanaf het erf naar alle zijden zeer positief is. Omdat dit voor wonen en recreëren van het
grootste belang is, biedt de gewenste nieuwe transformatie alle kansen.
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Aanbouwen bij boerderijen

Wanneer een B & B accommodatie aan de boerderij zou moeten worden toegevoegd, dan is de vraag
hoe dat qua logistiek de beste oplossing zou kunnen zijn. Om het gehele jaar door, bij wind en regen,

het ontbijt te kunnen aanbieden in het achterhuis van de boerderij, is een aanbouw de oplossing.
Daarom is voorafonderzocht hoe dat in het verleden gebeurde.

In het 'Pleatseboek' van ir. G.J. A. Bouma, uitgegeven in 1949, werd bij vergelijkbare boerderijen
aangegeven hoe dat gebeurde. In die tijd waren alle bedrijven nog gemengde bedrijven. De uitbreiding
hield een uitbreiding van de veestapel in en werd daarom altijd gekoppeld aan het stalgedeelte in de

boerderij. De aanbouw vond plaats haaks naast de boerderij Afhankelijk van de nok van de aanbouw
werd er een tussengangetje gemaakt. De aanbouw kreeg dezelfde vormgeving als de boerderij.
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Nieuwbouw

Schuurwoningen zijn in de huidige tijd een veelgebruikte bouwwijze . Deze type woning past zeer

goed op een boerenerf. Op de erven in het Zeijerveld komen in principe bijgebouwen voor met een

ruime maat. Daarom past de opgave voor een ruim aantal seniorenwoningen goed, als zij maar
gekoppeld worden en het resultaat grotendeels ook volume heeft. Schuurwoningen zijn niet perse

woningen met houten gevelbekleding, maar kunnen ook uit baksteen of uit een mix van baksteen en

hout bestaan. De kaphelling is met de komst van de eerste ligboxenstal geheel anders geworden dan

die van de historische bebouwing. Wï zijnhieraan gewend geraakt. Dit biedt goede kansen voor de

planvorming.
Omdat alle nieuwbouw zich afspeelt op het achtererf, passen er in het geheel geen tuintjes. De
gebouwen staan in principe in het gras of aan bestrating. De buitenruimte bij de woningen bestaat uit
een eenvoudig terras, met aan weerszijde een korte schutting die onderdeel is van de bebouwing. Zoals
we gewend zijn bij een balkon in een appartementencomplex.

Samen \ilonen biedt de beste kansen als men privacy heeft, en elkaar op kan zoeken naar behoefte.
Deze gedachte is een basis waarop de woningen onderling worden gesitueerd.

Het plan
Uit voorgenoemde basisinformatie en de rondwandeling over het erf was het eenvoudig om tijdens het
"keukentafelgesprek" samen een plan te maken. De tekst volgt de volgorde van het gesprek.

De locatie van een aanbouw aan de boerderij voor de vier B&B kamers blijkt mogelijk als de kap
gedraaid is ten opzichte van de kap ven de boerderij. De twee markante eiken en de kastanje kunnen
blijven staan. Het hoogteverschil in het terrein ter plekke vormt een uitdaging om het te behouden en
te versterken.

Om volume te maken was de bestaande stal een aangrijpingspunt, zowel qua locatie als opzet.

Wanneer diverse woningen aan weerszijden van een brede lichtstraat zijn gebouwd ontstaat
automatisch volume. Door de historische lijn en route over het erf in deze lichtstraat op te nemen

ontstaat een verankering op het erf. De rechte lijn loopt tussen de twee dammen aan weerszijden van
het erf. De lichtstraat is gesloten of open en kan zo ook dienst doen als gemeenschappelijke

buitenruimte. Als de lichtstraat van boven open is moet het volume wel dicht lijken aan de twee korte
zijden van het pand. Het uitzicht van de woningen is divers. De ruimte rond het pand is ruim genoeg

voor zo'n groot volume. De bestaande erfbeplanting blijft grotendeels dienstdoen.

De overige woningen vorïnen door hun situering en veel kleinere volume een wand voor een

rechthoekig binnenplein achter de achtergevel van de boerderij. Het plein heeft twee doorzichten op
het noorden en het zuiden. Deze twee zichtlijnen verankeren het plein met het landschap, via markante
bomen. Het plein is hoofdzakelijk bestraat, maar geen parkeerterrein. Ook hier bieden de

hoogteverschillen een uitdaging in de bebouwing en de terrein aansluiting.

Het parkeerterrein wordt als het ware verstopt in een bos, met streekeigen bomen en struiken aan de

rand. Dit terrein bevindt zich aan het begin van het e{ in het noordoosten. In deze verstophoek
worden ook de fietsen en de afualcontainers geplaatst. Bergingen en het energiegebouw worden
opgenomen in de bebouwing.

Het voorerf opent zich zoveel mogelijk naar de openbare weg, door enkele hagen te verwijderen. Op
het gazon zouden enkele nieuwe parkbomen passen.
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Het plan, zoals dat tijdens het keukentafelgesprek is gemaah



en twee karakterschetsen van de bebouwing
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Het Zeijerveld
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Vriesburgerweg 20
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 
In opdracht van Pathuis en Partners is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een verkennend bo-
demonderzoek uitgevoerd op de locatie Minster Cremerstraat 8 te Zeijen.  
 
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de geplande bestemmingswijziging 
van en bouwaanvraag voor het perceel.  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de kwali-
teit van de grond en het ondiepe grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2008”, voor het 
uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit 
Bodemkwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veld-
werk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 
2018”. 
 
Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele 
wijze in organisatorische, financiële of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activitei-
ten van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond wordt 
onderzocht. 

1.2. Opbouw 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
• vooronderzoek         (hoofdstuk 2); 
• onderzoeksprogramma        (hoofdstuk 3); 
• bodemgegevens         (hoofdstuk 4); 
• metingen en chemische analyses       (hoofdstuk 5); 
• samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,  
 conclusies en aanbevelingen       (hoofdstuk 6). 
 

2. VOORONDERZOEK 

2.1. Algemeen 
Ten behoeve van het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd (NEN 5725). 
In het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het vroegere en huidige gebruik van het 
terrein. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. 
Evenals het verzamelen van informatie over het toekomstige gebruik, bodemopbouw, geohydro-
logie en financieel/juridische aspecten. Op basis van de verzamelde gegevens kan een totaal-
beeld worden gevormd en conclusies worden getrokken over de afbakening van het geografi-
sche besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek, 
de onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties en de te 
hanteren onderzoekshypothese per deellocatie.  
 
De verzamelde informatie is opgesplitst in de volgende categorieën: 

o ligging en omgeving locatie (paragraaf 2.2) 
o historisch en huidig gebruik (paragraaf 2.3) 
o bodemkwaliteitskaart (2.4) 
o toekomstig gebruik (2.5) 
o financieel/juridisch (2.6) 
o bodemopbouw en geohydrologie (2.7) 
o onderzoekshypothese (2.8) 
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Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd: 
• locatie-inspectie (d.d. 16 november 2015); 
• informatie opdrachtgever; 
• regionale uitvoeringsdienst Drenthe; 
• internetsite Provincie Drenthe (bodeminformatie); 
• Luchtfoto Google Earth; 
• Grondwaterkaart van Nederland; 
• Topografische Atlas van Nederland (2002);  
• www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal van ca. 1815 tot heden); 
• kadastralekaart. 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is de internetsite van de provincie Drenthe geraad-
pleegd en zijn de beschikbare gegevens opgevraagd bij de regionale uitvoeringsdienst Drenthe. 
Tevens is door Klijn Bodemonderzoek een locatie-inspectie uitgevoerd waarbij onder andere is 
gelet op verdachte plekken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieopslag etc.), asbest op of in 
de bodem, asbestbeschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.  

2.2. Ligging en omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de zuidwestzijde van de dorpskern in de bebouwde kom 
van Zeijen. De omgeving van de onderzoekslocatie betreft voornamelijk bouw- en /of weilan-
den (agrarisch gebied).  
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Minster Cremerstraat 8 te Zeijen en is kadastraal bekend als 
Gemeente Vries, sectie U, nr. 1504 (ged.). Voor een topografisch overzicht van de locatie en 
omgeving verwijzen wij naar de tekening in bijlage 1, een tekening van de locatie is weergege-
ven in bijlage 5. 

2.3. Historisch en huidig gebruik 
De gehele kadastrale locatie aan de Minster Cremerstraat 8 te Zeijen heeft een oppervlakte van 
circa 3,5 hectare. Op het perceel bevinden zich een woning, een voormalige stal, schuur en een 
kapschuur. Het onbebouwde terreindeel rondom de woning is in gebruik als siertuin (voorzien 
van gras) met achter de woning een terras en is bestraat met tegels en klinkers. Naast de woning 
bevindt zich de oprit. Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van circa 10.000 m2 en be-
vindt zich ter hoogte van de bestaande woning, voormalige stal en kapschuur. Het perceel is tot 
1999 in gebruik geweest als boerderij met veehouderij. In 1999 is de bestemming gewijzigd 
naar wonen.  De voormalige stal c.q. melkschuur is voorzien van asbesthoudende golfplaten. 
Tevens heeft er tot 1999 een bovengrondse dieseltank naast de voormalige stal annex melk-
schuur gestaan. Uit gegevens verkregen van de regionale uitvoeringsdienst Drenthe en de inter-
netsite van de provincie Drenthe is gebleken dat over de aanwezigheid van ondergrondse op-
slagtanks of in het verleden uitgevoerde dempingen geen gegevens bekend zijn. Tevens is niet 
bekend of op de onderzoekslocatie in het verleden een bodemonderzoek is uitgevoerd. Op de 
locatie is, behalve de voormalige bovengrondse dieseltank, geen sprake van (voormalige)  punt-
bronnen en zijn er geen gegevens bekend over eventuele uitgevoerde verdachte (bodembedrei-
gende) activiteiten op het perceel die de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater 
nadelig kunnen hebben beïnvloed. 

2.4. Bodemkwaliteitskaart 
Uit de provinciale informatie is gebleken dat de bovengenoemde locatie binnen zone wonen van 
de bodemkwaliteitskaart ligt. In deze zone worden in de bovengrond licht verhoogde gehalten 
aan enkele zware metalen, PAK en EOX aangetroffen. 

2.5. Toekomstig gebruik van het terrein 
De bestemming van de onderzoekslocatie zal worden gewijzigd. Het voornemen is om 16 
grondgebonden wooneenheden en een B&B met 4 grondgebonden kamers te realiseren.  

2.6. Financieel/juridisch 
Op het perceel hebben, voorzover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem 
verontreinigd is geraakt. 
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2.7. Regionale opbouw en geohydrologie 
De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1:  Regionale bodemopbouw 

bodemlaag diepte 
[m-mv] 

bodem-  
samenstelling  

Formatie van Twente 
Formatie van Drente 
Formatie van Peelo 

0 - 1 
1 - 10 
10 - 45 

matig fijn zand 
matig grof tot matig fijn zand 

potklei 
 
Bodemopbouw 
Zeijen ligt op het Drentse Plateau. Ten noordoosten van Zeijen bevindt zich het Noordenveld. 
Het maaiveld van de locatie bevindt zich op 12,7 m+NAP.  
 
Vanaf het maaiveld worden het eerste en tweede watervoerende pakket aangetroffen. De dikte 
van deze pakketten bedraagt 10 meter. Vanaf NAP wordt de tweede scheidende laag aangetrof-
fen bestaand uit potklei-afzettingen van de Formatie van Peelo. De scheidende laag heeft een 
dikte van 35 meter. 
 
Grondwaterstroming 
De regionale grondwaterstroming is oost, met een verhang van 0,7 m/km. De grondwater-
stroming van het freatisch grondwater wordt mogelijk beïnvloed door grondwateronttrekkingen 
en diverse kanalen.  

2.8. Onderzoekshypothese 
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en 
laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opge-
steld. Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bo-
demverontreiniging op de te onderzoeken locatie. 
 
Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “niet-verdacht met een verdachte 
deellocatie” ten aanzien van bodemverontreiniging. Bij onverdachte locaties luidt de onder-
zoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de 
achtergrondwaarde (grond) en/of de streefwaarde (grondwater). Bij verdachte deellocaties luidt 
de onderzoekshypothese dat de bodem verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de 
achtergrondwaarde (grond) en/of de streefwaarde (grondwater). 
 
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “onverdacht met een 
verdachte deellocatie” uitgevoerd. Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
 
Op basis van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie onderverdeeld in twee deellocaties: 
 

1. voormalige bovengrondse dieseltank (ca. 50 m²), 
2. overig onverdacht terreindeel (ca. 10.000 m²). 
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3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 
 
Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.  
 

1.  voormalige bovengrondse dieseltank 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-
zoek (NEN 5740) waarbij de onderzoeksstrategie voor verdachte locaties met een plaatselijke 
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP) is gehanteerd. Dit, omdat de 
bodem ter plaatse van de voormalige tank mogelijk verontreinigd is met oliehoudende pro-
ducten. Volgens de NEN5740 wordt de eerdergenoemde hypothese aanvaard indien in de grond 
en/of het freatisch grondwater concentraties van één of meerdere onderzochte parameters wor-
den aangetroffen boven de achtergrond- of streefwaarden.  
 

2. onverdacht terreindeel 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-
zoek (NEN 5740) voor een onverdachte locatie (ONV). Volgens de NEN 5740 wordt de eerder-
genoemde hypothese aanvaard indien in de grond en/of het freatisch grondwater geen concen-
traties van onderzochte parameters worden aangetroffen boven de achtergrond- of streefwaar-
den. 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij Mi-
lieuhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk 
Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 
De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses 

(deel-)locatie oppervlakte monsternamepunten1) Chemische analyses 
 m2  grond2) grondwater3) 
     

overige terreindeel 10.000 14 boringen tot 0,5 m-mv 
4 boringen tot 2,0 m-mv 
2 boringen met peilbuis 

3 x NEN-bovengrond 
2 x NEN-ondergrond 

 
2 x NEN-grondwater 

     
vml. tanklocatie 50 2 boringen tot 1,05 m-mv 

1 boring met peilbuis 
1 x droge stof, vluchtige 

aromaten en minerale olie 
1 x vluchtige aromaten 

en minerale olie 
     

1) m-mv = meter minus maaiveld 
2) NEN-grond =  zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK -VROM  
3) NEN-grondwater = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 
   xylenen, naftaleen en styreen); minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen   
 
De posities van de monsternamepunten zijn in bijlage 5 weergegeven. 
 
De chemische analyses zijn conform het AS3000 protocol uitgevoerd door het milieulaboratori-
um van AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. beschikt over een accreditatie volgens NEN-
EN-ISO 17025. 
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4. BODEMGEGEVENS 

4.1. Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen 
Ten behoeve van het onderzoek is op 16 en 23 november 2015 een veldonderzoek uitgevoerd 
door A. Reit en J. Riemersma (erkend monsternemers volgens certificaat K44009). Het opge-
boorde materiaal is in het veld beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waar-
neembare verontreinigingen.  
 
Daarnaast is voor de opgeboorde grond een olie-op-water-test gedaan: via dompeling van een 
met olie verontreinigd grondmonster in water ontstaat er een zichtbare film op het water. De 
grootte en de kleurschakering hiervan kunnen een indicatie zijn voor de mate van olieverontrei-
niging.  
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen in de 
bodem. Naast een lichte bijmenging met puin in de opgeboorde bovengrond ter plaatse van bo-
ring 101 zijn er geen andere bijzonderheden in de bodem geconstateerd die kunnen duiden op 
een verontreiniging in de grond en/of het grondwater. De boorprofielen met veldwaarnemingen 
zijn opgenomen in bijlage 2. 

4.2. Samenstelling grondmengmonsters 
Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselec-
teerd voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangs-
punt gehanteerd dat een mengmonster kan worden samengesteld uit individuele grondmonsters, 
indien het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft. 
 
De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 3. 
 
Tabel 3: Samenstelling grond(meng)monsters 

Grond(meng)monster 
 

Samengesteld uit boringen Diepte (m-mv) Opmerking 

    
vml. Tanklocatie    

MM1 101+102+103 0,08-0,5 - 
    

overig terreindeel    
MM2 1+3+4+5+6+7 0,0-0,5 - 
MM3 2+8+9+20 0,08-0,5 - 

 17+18+19 0,0-0,5 - 
MM4 10+11+12+13+14+15+16 0,0-0,5 - 
MM5 1+2 0,5-2,0 - 
MM6 3+4+6 1,0-2,0 - 

 5 1,5-2,0 - 
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5. RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES 

5.1. Meetgegevens grondwater 
Voordat de peilbuizen zijn bemonsterd, is de waterstand in de peilbuizen gemeten. Tevens zijn 
het elektrisch geleidingsvermogen (EC), troebelheid (NTU) en de zuurgraad (pH) van het water 
bepaald. De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en gecon-
serveerd. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 4. De watermonstername is 
op  uitgevoerd door A. Reit (erkend monsternemer volgens certificaat K44009/05). 
 
Tabel 4: Meetgegevens grondwater  
Peilbuis Filterdiepte 

 
m-mv 

Waterstand 
 

m-mv 
Monster  

 
be-/onbelucht 

Toestro-
ming 

 
Afgepompt 

liter 
Troebel-
heid 
NTU 

 

elektrisch 
geleidingsver-

mogen 
µS/cm 

zuurgraad 
(pH) 

         
01 1,5-2,5 0,91 onbelucht goed 4 25,1 606 5,00 
02 1,5-2,5 0,75 onbelucht goed 4 38,7 805 4,9 
101 1,8-2,8 0,50 onbelucht goed 4 26,8 994 5,4 
         

 
De resultaten van deze metingen hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het on-
derzoeksprogramma. 

5.2. Analyseresultaten 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingscriteria zoals die door het Ministerie van 
VROM in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de circulaire bodemsanering in BoToVa 
is vastgesteld op 1 juli 2013. De Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa) is een instrument 
dat het toetsen aan bodemnormen uniformeert. Een toelichting op het toetsingskader is opgeno-
men in bijlage 4. De tabellen 5.1 t/m 5.3 geven een overzicht van de omgerekende analyseresul-
taten met de bijbehorende toetsingsresultaten van de grondmengmonsters (waarden kleiner dan 
de detectielimiet zijn niet omgerekend). In tabel 6 zijn de toetsingsresultaten van het grondwater 
weergegeven. In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grondmeng- en grondwatermonsters 
opgenomen. 
 
Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen 
voor barium in grond tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan 
barium worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte be-
oordelen aan de voormalige interventiewaarden. 
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Tabel 5.1: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
       
Monster MM1     
Samenstelling 101+102+103     
Traject (m-mv) 0,08-0,5     
   A ½(A+I) I 
      
Organische stof <1,0     
Fractie < 2 µm <1,0     
      
Droge stof (Ds)      
Droge stof 78,3     
      
Vluchtige Aromaten      
Benzeen <0,05 - <d 0,55 1,10 
Tolueen <0,05 - <d 16,0 32,0 
Ethylbenzeen <0,05 - <d 55,0 110 
2-Xyleen (ortho-Xyleen) <0,05 -    
Xyleen (som meta + para) <0,1 -    
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,55 -* <d 8,50 17,0 
      
Polyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

     

Naftaleen <0,05 -    
      
Minerale olie      
fractie C10-C12 <3 -    
fractie C12-C16 50,0     
fractie C16-C20 325     
fractie C20-C24 275     
fractie C24-C28 200     
fractie C28-C32 155     
fractie C32-C36 60,0     
fractie C36-C40 <5 -    
Totaal olie 1100 + 190 2595 5000 
- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde (½(A+I)) 
++ het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde  



                                                              Rapport 15KL363 10

Tabel 5.2: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
           
Monster MM2 MM3 MM4     
Samenstelling 1+3+4+5+6+7 2+8+9+17+18+19+ 

20 
10+11+12+13+14+ 

15+16 
    

Traject (m-mv) 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5     
       A ½(A+I) I 
          
Organische stof 6  6  6     
Fractie < 2 µm <1,0  <1,0  <1,0     
          
Droge stof (Ds)          
Droge stof 77,9  81,7  78,8     
          
Metalen          
Barium (Ba) <20 - <20 - <20 - 0,60 6,80 13,0 
Cadmium (Cd) <0,2 - <0,2 - <0,2 - 15,0 103 190 
Cobalt (Co) <3 - <3 - <3 - 40,0 115 190 
Koper (Cu) 10,9 - <5 - <5 - 0,15 - - 
Kwik (Hg) <0,05 - <0,05 - <0,05 - 50,0 290 530 
Lood (Pb) 20,5 - <10 - 19,1 - <d 95,0 190 
Molybdeen (Mo) <1,5 - <1,5 - <1,5 - 35,0 67,5 100,0 
Nikkel (Ni) <4 - <4 - <4 -    
IJzer (Fe) % ds <5         
Zink (Zn) 58,2 - <20 - 45,2 - 140 430 720 
          
Polyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

         

Naftaleen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Anthraceen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Fenanthreen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Fluorantheen 0,1  <0,05 - <0,05 -    
Benzo(a)anthraceen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Chryseen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Benzo(a)pyreen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Benzo(ghi)peryleen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - <0,05  <0,05 -    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - <0,05 - <0,05 -    
Som PAK (Factor 0,7) 0,42 - 0,35 - 0,35 - 1,50 20,8 40,0 
          
Polychloorbifenylen          
PCB 52 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 28 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 101 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 118 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 138 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 153 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
PCB 180 <0,001 - <0,001 - <0,001 -    
Som PCB (Factor 0,7) 0,0082 - 0,0082 - 0,0082 - 0,020 0,51 1,00 
          
Minerale olie          
fractie C10-C12 <3 - <3 - <3 -    
fractie C12-C16 <3 - <3 - <3 -    
fractie C16-C20 <4 - <4 - <4 -    
fractie C20-C24 <5 - <5 - <5 -    
fractie C24-C28 <5 - 11,7  <5 -    
fractie C28-C32 20,0  16,7  13,3     
fractie C32-C36 <5 - <5 - <5 -    
fractie C36-C40 <5 - <5 - <5 -    
Totaal olie <35 - <35 - <35 - 190 2595 5000 
- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde (½(A+I)) 
++ het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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Tabel 5.3: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
         
Monster MM5 MM6     
Samenstelling 1+2 3+4+5+6     
Traject (m-mv) 0,5-2,0 1,0-2,0     
     A ½(A+I) I 
        
Organische stof <1,0  0,9     
Fractie < 2 µm <1,0  1,5     
Carbonaten dmv asrest         
        
Droge stof (Ds) 81,5  84     
Droge stof        
        
Metalen <20 - <20 -    
Barium (Ba) <0,2 - <0,2 - 0,60 6,80 13,0 
Cadmium (Cd) <3 - 13,4 - 15,0 103 190 
Cobalt (Co) <5 - <5  40,0 115 190 
Koper (Cu) <0,05 - <0,05 - 0,15 - - 
Kwik (Hg) <10 - <10 - 50,0 290 530 
Lood (Pb) <1,5 - <1,5 - <d 95,0 190 
Molybdeen (Mo) <4 - 14,0 - 35,0 67,5 100,0 
Nikkel (Ni) <20 - <5     
Zink (Zn) 58,2 - <20 - 140 430 720 
        
Polyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

Naftaleen <0,05 - <0,05 -    
Anthraceen <0,05 - <0,05 -    
Fenanthreen <0,05 - <0,05 -    
Fluorantheen <0,05 - <0,05 -    
Benzo(a)anthraceen <0,05 - <0,05 -    
Chryseen <0,05 - <0,05 -    
Benzo(a)pyreen <0,05 - <0,05 -    
Benzo(ghi)peryleen <0,05 - <0,05 -    
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - <0,05 -    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - <0,05 -    
Som PAK (Factor 0,7) 0,35 - 0,35 - 1,50 20,8 40,0 
        
Polychloorbifenylen        
PCB 52 <0,001 - <0,001 -    
PCB 28 <0,001 - <0,001 -    
PCB 101 <0,001 - <0,001 -    
PCB 118 <0,001 - <0,001 -    
PCB 138 <0,001 - <0,001 -    
PCB 153 <0,001 - <0,001 -    
PCB 180 <0,001 - <0,001 -    
Som PCB (Factor 0,7) 0,025 -* 0,025 -* 0,020 0,51 1,00 
        
Minerale olie        
fractie C10-C12 <3 - <3 -    
fractie C12-C16 <3 - <3 -    
fractie C16-C20 <4 - <4 -    
fractie C20-C24 <5 - <5 -    
fractie C24-C28 45,0  <5 -    
fractie C28-C32 45,0  <5 -    
fractie C32-C36 <5 - <5 -    
fractie C36-C40 <5 - <5 -    
Totaal olie <35 - <35 - 190 2595 5000 
- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde (½(A+I)) 
++ het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde   
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Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing grondwatermonster (gehalten in µg/l, tenzij anders vermeld) 
       
Peilbuisnummer 01 02 101    
Filtertraject (m-mv) 1,5-2,5 1,5-2,5 1,8-2,8    
    S ½(S+I) I 
          
Metalen          
Barium 190 + 280 +   50 338 625 
Cadmium <0,2 - <0,2 -   0,4 3,2 6,0 
Cobalt <2 - 2,1 -   20 60 100 
Koper 8 - 2,4 -   15 45 75 
Kwik (niet vluchtig) <0,05 - <0,05 -   0,05 0,18 0,30 
Lood <2 - <2 -   15 45 75 
Molybdeen <2 - 3,1 -   5,0 153 300 
Nikkel 6,1 - 3,6 -   15 45 75 
Zink 110 + 53 -   65 433 800 
          
Vluchtige aromaten          
Benzeen <0,2 - <0,2 - <0,2 - 0,2 15 30 
Tolueen <0,2 - <0,2 - <0,2 - 7,0 504 1000 
ethylbenzeen <0,2 - <0,2 - <0,2 - 4,0 77 150 
ortho-xyleen <0,1 - 0,35  <0,1 -    
meta,para-xyleen <0,2 - 0,29  <0,2 -    
som xylenen factor 0,7 0,21 -* 0,64 + 0,21 -* 0,2 35 70 
Styreen <0,2 - <0,2 -   6,0 153 300 
          
Polyclische Aromatische Kool-
waterstoffen (PAK) 

         

Naftaleen 0,22 + 0,14 + 0,17 + 0,01 35 70 
          
VOCL          
1,1-dichloorethaan <0,2 - <0,2 -   7,0 454 900 
1,2-dichloorethaan <0,2 - <0,2 -   7,0 204 400 
1,1-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -   0,0100 5,0 10,0 
c 12-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -      
t 12-dichlooretheen <0,1 - <0,1 -      
dichloormethaan <0,2 - <0,2 -   0,01 500 1000 
som dichlethenen factor 0,7 0,14 -* 0,14 -*   0,0100 10 20 
1,1-dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -      
1,2-dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -      
1,3-dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -      
som dichlpropaan factor 0,7 0,42 - 0,42 -   0,8 40 80 
tetrachlooretheen (per) <0,1 - <0,1 -   0,0100 20 40 
tetrachloormethaan (tetra) <0,1 - <0,1 -   0,01 5,0 10,0 
111-trichloorethaan <0,1 - <0,1 -   0,0100 150 300 
112-trichloorethaan <0,1 - <0,1 -   0,0100 65 130 
trichlooretheen (tri) <0,2 - <0,2 -   24 262 500 
trichloormethaan (chloroform) <0,2 - <0,2 -   6,0 203 400 
vinylchloride (monochlooretheen) <0,2 - <0,2 -   0,0100 2,5 5,0 
tibroommethaan (bromoform) <0,2 - <0,2 -   - 315 630 
          
Minerale olie          
fractie C10-C12 <10 - <10 - <10 -    
fractie C12-C16 <10 - <10 - <10 -    
fractie C16-C20 <5 - <5 - <5 -    
fractie C20-C24 <5 - <5 - <5 -    
fractie C24-C28 <5 - <5 - <5 -    
fractie C28-C32 <5 - <5 - <5 -    
fractie C32-C36 <5 - <5 - <5 -    
fractie C36-C40 <5 - <5 - <5 -    
Totaal olie <50 - <50 - <50 - 50 325 600 
- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (S) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de streefwaarde (S) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef- en interventiewaarde (½(S+I)) 
++ het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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5.3. Toelichting analyseresultaten 
Op basis van de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt 
worden toegelicht: 
 
Grond 
Zintuiglijk is in de bovengrond ter plaatse van boring 101 een lichte bijmenging met puin waar-
genomen. 
 
Voormalige tanklocatie 
Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MM1), ten opzichte van de achter-
grondwaarde, verhoogde gehalten aan xylenen (som factor 0,7) en minerale olie aangetoond. 
 
Het licht verhoogde gehalte aan minerale olie ter plaatse van de voormalige bovengrondse op-
slagtank is vermoedelijk te wijten aan de uitgevoerde activiteiten (opslag en aftanken voertui-
gen) op het perceel.   
 
Gezien het feit dat ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank een licht verhoogd gehalte 
aan minerale olie is aangetroffen zou bij het ontstaan hiervan ná 1987 is in het kader van de Wet 
bodembescherming sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging. Een nieuw geval 
van bodemverontreiniging kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een calamiteit. Echter 
wordt verwacht dat de lichte grondverontreiniging met minerale olie voor 1987 is ontstaan om-
dat de tank en de bijbehorende activiteiten ter plaatse ver voor 1987 zijn gestart. Bij onderhavi-
ge locatie betreft het vermoedelijk een oud geval waardoor de zorgplicht (spoedige verwijdering 
van de verontreiniging) niet van toepassing is. 
 
Overige terreindeel 
Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM2, MM3 en MM4), ten opzichte 
van de achtergrondwaarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aange-
toond.  
 
Analytisch zijn in MM5 en MM6, mengmonsters van de ondergrond, ten opzichte van de 
achtergrondwaarde, verhoogde gehalten aan PCB (som factor 0,7) aangetoond.  
 
Gezien het feit dat de rapportagegrens voor PCB (som factor 0,7) in het laboratorium hoger 
liggen dan de geldende achtergrondwaarden in de grond, wordt voor het gehalte aan PCB (som 
factor 0,7), gemeten in de ondergrond van MM5 en MM6, een waarde gerapporteerd die hoger 
is dan deze achtergrondwaarde. Omdat echter voor de onafhankelijke PCB’s (PCB 28 t/m PCB 
180) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag er volgens het Ministerie van VROM vanuit 
worden gegaan dat het gehalte aan PCB (som factor 0,7) kleiner is dan de achtergrondwaarde. 
 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 
 
Grondwater 
Voormalige tanklocatie 
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 101, ten opzichte van de streefwaarde, 
verhoogde gehalten aan naftaleen en xylenen (som factor 0,7) aangetoond. 
 
Overige terreindeel 
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01, ten opzichte van de streefwaarde, 
verhoogde gehalten aan barium, zink, naftaleen, xylenen (som factor 0,7) en cis/trans-1,2-
dichloorethenen (som factor 0,7) aangetoond. 
 
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 02, ten opzichte van de streefwaarde, 
verhoogde gehalten aan barium, xylenen, naftaleen en cis/trans-1,2-dichloorethenen (som factor 
0,7) aangetoond. 
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De licht verhoogde gehalten aan barium en zink in het grondwater kan mogelijk worden toege-
schreven aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimenten. In de loop der 
tijd is het sedimentmateriaal verweerd waarbij het aanwezige barium en zink is uitgespoeld naar 
het grondwater, waar het momenteel als een van nature verhoogde achtergrondconcentratie 
wordt aangetroffen. 
 
De oorzaak van de lichte verhoogde gehalten aan naftaleen en xylenen is niet exact aan te ge-
ven.  
 
Gezien het feit dat de rapportagegrens voor xylenen (som factor 0,7) en cis/trans-1,2-
dichloorethenen (som factor 0,7) in het laboratorium hoger liggen dan de geldende streefwaar-
den in het grondwater, wordt voor het gehalte aan deze componenten een waarde gerapporteerd 
die hoger is dan deze streefwaarde. Omdat echter voor de onafhankelijke xylenen (m,p-xyleen 
en o-xyleen) en dichloorethenen (cis 1,2 en trans 1,2) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag 
er volgens het Ministerie van VROM vanuit worden gegaan dat het gehalte aan deze componen-
ten kleiner is dan de streefwaarde. 
 
De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke 
bodemtype. 
 
 
 

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1. Samenvatting 
In opdracht van Pathuis en Partners is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de loca-
tie Minster Cremerstraat 8 te Zeijen. In het uitgevoerde bodemonderzoek is door middel van de 
bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter 
plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen: 
• Zintuiglijk zijn er in de opgeboorde bovengrond ter plaatse van boring 101 lichte bijmengin-

gen met puin waargenomen; 
• Zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen; 

Voormalige tanklocatie 
• Analytisch is in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan minerale olie geconstateerd; 
• Analytisch is in het grondwater een licht verhoogd gehalte aan naftaleen geconstateerd. 

Overige terreindeel 
• Analytisch zijn in de bovengrond geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten 

geconstateerd; 
• Analytisch zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten 

geconstateerd; 
• Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde gehalten aan barium, zink, xylenen en/of 

naftaleen geconstateerd. 
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6.2. Conclusies en aanbevelingen 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese “niet verdachte locatie met een verdachte deellocatie”, formeel gezien niet 
juist is. Er zijn immers op het onverdachte deel van het perceel enkele licht verhoogde gehalten 
in het grondwater aangetroffen. De hypothese voor het verdachte deel kan worden gehandhaafd 
omdat ter plaatse licht verhoogde gehalten zijn (grond en grondwater) zijn aangetoond. 
 
De geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder het “criterium voor nader onderzoek” en 
vormen géén aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen 
belemmeringen ten aanzien van het gebruik van en de geplande aanvraag van een omgevings-
vergunning ten behoeve van de geplande bouwactiviteiten op het terrein. 
 
Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond, met uitzondering van de grond ter 
plaatse van de voormalige bovengrondse opslagtank, bij eventuele ontgravingswerkzaamheden, 
naar verwachting zonder beperkingen kan worden hergebruikt. Hierbij dient te worden opge-
merkt dat dit een indicatieve toetsing aan de Regeling en het Besluit Bodemkwaliteit betreft; het 
onderzoek is immers niet uitgevoerd conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. 

6.3. Slotopmerking 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en 
algemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder milieutech-
nisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is ernaar gestreefd om representatieve mon-
sters te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voor-
komen. Klijn Bodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit 
voort kan vloeien. 
 
Het uitgevoerde onderzoek is een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een be-
perkte geldigheid hebben. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kun-
nen vinden na uitvoering van een onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de 
locatie, aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van verontrei-
nigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. Naarmate de periode tussen uitvoe-
ring van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 
betracht moeten worden bij het gebruik van de gegevens. 
 
De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en 
derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten 
door verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor 
ons, of die wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.  



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 1: Ligging van de locatie en kadastrale kaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 15KL363

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 november 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:2500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1187&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1319&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1504&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=903&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1688&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1623&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1409&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1503&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1188&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=693&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1689&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1460&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1438&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1622&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1186&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1500&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRI00&sectie=U&perceelnummer=1501&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 15KL363

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VRIES U 1504
Minister Cremerstraat 8, 9491 TJ ZEIJEN
CC-BY Kadaster.



 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage 2: Boorprofielen en legenda 



Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

  Overig

A/a : Verharding

X/x : Lucht

W/w : Water

Y/y : Slib

Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Afdichtingen

Bentoniet

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363 Minster Cremerstraat 8

Zeijen
01 Deellocatie 16-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek B.V. Edelmanboor 0 cm t.o.v. maaiveld

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, licht humeus; Kleur: zwart
1.1

50-100; Matig fijn zand, licht humeus; Kleur: zwart
1.2

100-150; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: bruin
1.3

150-200; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: bruin
1.4

200-220; Matig fijn zand, matig grindig, matig siltig; Kleur: bruin1.5

220-250; Leem; Kleur: grijsblauw
1.6

0 cm-mv

Filter-
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 23-11-2015 Monsternemingsfilter
pH: 5 Grondwaterstand: 91 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 606 µS/cm Troebelheidmeting: 25,1 NTU 250 cm-mv 150-250 cm-mv
Temp.: Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363 Minster Cremerstraat 8

Zeijen
02 Deellocatie 16-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor 0 cm-mv

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Verharding; Klinker2.1

8-50; Matig fijn zand; Kleur: geelgrijs
2.2

50-100; Matig fijn zand; Kleur: geelgrijs
2.3

100-150; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: bruin
2.4

150-200; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: bruin
2.5

200-250; Leem; Kleur: grijsblauw
2.6

0 cm-mv

Filter-
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 23-11-2015 Monsternemingsfilter
pH: 4,9 Grondwaterstand: 75 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 805 µS/cm Troebelheidmeting: 38,7 NTU 250 cm-mv 150-250 cm-mv
Temp.: Zuurstofmeting:



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
03 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, licht humeus; Kleur: zwart
3.1

50-100; Matig fijn zand, licht humeus; Kleur: zwart
3.2

100-150; Leem, licht zandig; Kleur: grijsbruin
3.3

150-200; Leem, licht zandig; Kleur: grijsbruin
3.4

100 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
04 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, licht humeus; Kleur: zwart
4.1

50-100; Matig fijn zand, licht humeus; Kleur: zwart
4.2

100-150; Leem, licht zandig; Kleur: grijsbruin
4.3

150-200; Leem, licht zandig; Kleur: grijsbruin
4.4

100 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
05 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, licht humeus; Kleur: zwart
5.1

50-100; Matig fijn zand, licht humeus; Kleur: donkerbruin
5.2

100-150; Matig fijn zand, licht siltig; Kleur: bruin
5.3

150-200; Leem, licht zandig; Kleur: lichtgrijs
5.4

100 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
06 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, licht humeus; Kleur: zwart
6.1

50-100; Matig fijn zand, licht humeus; Kleur: zwart
6.2

100-150; Leem, licht zandig; Kleur: grijsbruin
6.3

150-200; Leem, licht zandig; Kleur: grijsbruin
6.4

100 cm-mv



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
07 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, licht humeus; Kleur: zwart
7.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
08 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Verharding; Klinkers8.1

8-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
8.2

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
09 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Verharding; Klinkers9.1

8-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
9.2

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
10 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
10.1



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
11 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
11.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
12 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
12.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
13 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
13.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
14 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
14.1



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
15 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
15.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
16 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
16.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
17 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
17.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
18 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
18.1



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
19 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
19.1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363grw Minster Cremerstraat 8

Zeijen
20 gehele terrein 23-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Verharding; Klinkers20.1

8-50; Matig fijn zand; Kleur: geel
20.2



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363 Minster Cremerstraat 8

Zeijen
101 Deellocatie 16-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor 0 cm-mv

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Verharding; Kei101.1

8-50; Matig fijn zand, licht humeus; puin (licht); Kleur: donkerbruin
101.2

50-100; Matig fijn zand; Kleur: grijs
101.3

100-150; Matig fijn zand; Kleur: grijsbruin
101.4

150-200; Matig fijn zand, matig humeus; Houtresten; Kleur: donkerbruin
101.5

200-250; Leem, licht humeus; Kleur: grijsblauw
101.6

250-280; Leem, licht humeus; Kleur: grijsblauw
101.7

0 cm-mv

Filter-
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 23-11-2015 Monsternemingsfilter
pH: 5,4 Grondwaterstand: 50 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 994 µS/cm Troebelheidmeting: 26,8 NTU 280 cm-mv 180-280 cm-mv
Temp.: Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363 Minster Cremerstraat 8

Zeijen
102 Deellocatie 16-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor 0 cm-mv

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Verharding; Klinker102.1

8-50; Matig fijn zand; Kleur: grijsbruin
102.2

50-100; Matig fijn zand; Kleur: donkerbruin
102.3

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
15KL363 Minster Cremerstraat 8

Zeijen
103 Deellocatie 16-11-2015

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek BV Edelmanboor 0 cm-mv

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Verharding; Klinker103.1

8-50; Matig fijn zand; Kleur: grijsbruin
103.2

50-100; Matig fijn zand; Kleur: donkerbruin
103.3

0 cm-mv



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 3: Analyserapporten 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

30.11.2015Datum
35005721Relatienr
544887Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   544887   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 15KL363grw Minster Cremerstraat 8 Zeijen
Opdrachtacceptatie 24.11.15
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
 Klijn
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

385929 385936 385944 385952

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

++ ++ ++ ++
77,9 78,8 84,0 81,7
<5,0 <5,0

6,0   0,9   

<1,0 1,5

++ ++ ++ ++

<20 <20 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<3,0 <3,0 3,8 <3,0

6,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

14 13 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 4,8 <4,0

27 21 <20 <20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,10 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,42   0,35   0,35   0,35   

<35 <35 <35 <35
<3 <3 <3 <3

x) x)

#) #) #) #)

Eenheid
1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1,

7.1>MM2
10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1,

16.1>MM4
3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.4, 6.3, 6.4>MM6 2.2, 8.2, 9.2, 17.1, 18.1, 19.1,

20.2>MM3

Opdracht   544887   Bodem / Eluaat

385929
385936
385944
385952

23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015

Monstername Monsteromschrijving

1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1>MM2
10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1>MM4
3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.4, 6.3, 6.4>MM6
2.2, 8.2, 9.2, 17.1, 18.1, 19.1, 20.2>MM3
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Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

385929 385936 385944 385952

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

<3 <3 <3 <3
<4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 7
12 8 <5 10
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 24.11.2015
Einde van de analyses: 30.11.2015

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1,
7.1>MM2

10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1,
16.1>MM4

3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.4, 6.3, 6.4>MM6 2.2, 8.2, 9.2, 17.1, 18.1, 19.1,
20.2>MM3

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   544887   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Kwik (Hg) Lood (Pb) Koper (Cu) Kobalt (Co) Cadmium (Cd)
Nikkel (Ni) Barium (Ba) Zink (Zn) Molybdeen (Mo) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   544887   Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 544887, Analysis No. 385929, created at 27.11.2015 11:03:54

Monsteromschrijving: 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1>MM2

[@ANALYNR_START=385929]
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Chromatogram for Order No. 544887, Analysis No. 385936, created at 27.11.2015 11:03:54

Monsteromschrijving: 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1>MM4

[@ANALYNR_START=385936]
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Chromatogram for Order No. 544887, Analysis No. 385944, created at 27.11.2015 10:41:32

Monsteromschrijving: 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.4, 6.3, 6.4>MM6

[@ANALYNR_START=385944]
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Chromatogram for Order No. 544887, Analysis No. 385952, created at 27.11.2015 11:03:55

Monsteromschrijving: 2.2, 8.2, 9.2, 17.1, 18.1, 19.1, 20.2>MM3

[@ANALYNR_START=385952]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

23.11.2015Datum
35005721Relatienr
543524Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   543524   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 15KL363 Minster Cremerstraat 8 Zeijen
Opdrachtacceptatie 18.11.15
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
 Klijn
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

379569 379573

-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

++ ++
78,3 81,5

++

<20
<0,20
<3,0
<5,0

<0,05
<10

<1,5
<4,0
<20

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35   

<0,050
<0,050
<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

#)

#)

Eenheid
101.2, 102.2,
103.2>MM1

1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4,
2.5>MM5

Opdracht   543524   Bodem / Eluaat

379569
379573

17.11.2015
17.11.2015

Monstername Monsteromschrijving

101.2, 102.2, 103.2>MM1
1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 2.5>MM5
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

379569 379573

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

<0,050

220 <35
<3 <3
10 <3
65 <4
55 <5
40 9
31 9
12 <5
<5 <5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,0049   #)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Begin van de analyses: 18.11.2015
Einde van de analyses: 23.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

101.2, 102.2,
103.2>MM1

1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4,
2.5>MM5

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   543524   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Kobalt (Co)
Barium (Ba) Kwik (Hg) Koper (Cu) Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen
Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting

Vaste stof

Opdracht   543524   Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 543524, Analysis No. 379569, created at 23.11.2015 12:42:15

Monsteromschrijving: 101.2, 102.2, 103.2>MM1

[@ANALYNR_START=379569]
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Chromatogram for Order No. 543524, Analysis No. 379573, created at 23.11.2015 12:10:55

Monsteromschrijving: 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 2.5>MM5

[@ANALYNR_START=379573]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

27.11.2015Datum
35005721Relatienr
544886Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   544886   Water

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 15KL363grw Minster Cremerstraat 8 Zeijen
Opdrachtacceptatie 24.11.15
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
 Klijn
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor
0,7)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

385926 385927 385928

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

190 280
<0,20 <0,20
<2,0 2,1

8,0 2,4
<0,05 <0,05
<2,0 <2,0
<2,0 3,1

6,1 3,6
110 53

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 0,29 <0,20
<0,10 0,35 <0,10

0,21   0,64 0,21   
0,22 0,14 0,17

<0,20 <0,20

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10

0,14   0,14   

0,21   0,21   

#) #)

#) #)

#) #)

Eenheid
01A-Peilbuis 1 02A-Peilbuis 1 101A-Peilbuis 1

Opdracht   544886   Water

385926
385927
385928

01A-Peilbuis 1
02A-Peilbuis 1
101A-Peilbuis 1

23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor
0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

385926 385927 385928

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20

0,42   0,42   

<0,20 <0,20

<50 <50 <50
<10 <10 <10
<10 <10 <10

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0

#) #)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Begin van de analyses: 24.11.2015
Einde van de analyses: 27.11.2015

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

01A-Peilbuis 1 02A-Peilbuis 1 101A-Peilbuis 1

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   544886   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

D
O

C
-1

3
-7

9
6

2
3

4
9

-N
L

-P
3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 4

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100: 

Protocollen AS 3100:  n)

Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Nikkel (Ni) Kobalt (Co) Cadmium (Cd) Kwik (Hg) Barium (Ba) Koper (Cu) Zink (Zn)
Tribroommethaan (bromoform) Dichloormethaan Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)
Tolueen 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen
1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Opdracht   544886   Water
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Chromatogram for Order No. 544886, Analysis No. 385926, created at 27-nov-2015 10:39:22

Monsteromschrijving: 01A-Peilbuis 1

[@ANALYNR_START=385926]
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Chromatogram for Order No. 544886, Analysis No. 385927, created at 27-nov-2015 10:39:22

Monsteromschrijving: 02A-Peilbuis 1

[@ANALYNR_START=385927]

D
O

C
-1

3
-7

9
6

2
3

6
6

-N
L

-P
2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 3

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


Chromatogram for Order No. 544886, Analysis No. 385928, created at 27-nov-2015 10:39:22

Monsteromschrijving: 101A-Peilbuis 1

[@ANALYNR_START=385928]
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Bijlage 4: Toetsingscriteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Toetsingscriteria 

Toetsingscritria grond 

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grondmonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

De resultaten  zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering per 
1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675. 

Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde achtergrond-, tussen- en 
interventiewaarden: 

Achtergrondwaarde  = Generieke achtergrondwaarde voor een schone, multifunctionele bodem 

Tussenwaarde           =  Toetsingswaarde voor (nader) onderzoek                                                                                                      
                           ((achtergrondwaarde+ Interventiewaarde) / 2) 

Interventiewaarde     =  Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek)    

 

Toetsingscriteria grondwater   

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mileubeheer.  

De toetsingswaarden zijn overgenomen uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 
27 juni 2013, Nr. 16675.                                                                 

Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde streef-, grens- en 
interventiewaarden: 

Streefwaarde             = Streefwaarde voor een schone, multifunctionele bodem 

Grenswaarde             =  Toetsingswaarde voor (nader) onderzoek                                                                                                    
                           ((achtergrondwaarde+ Interventiewaarde) / 2) 

Interventiewaarde     =  Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek)    

         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage 5: Overzicht posities monsternamepunten 



15KL363

Bodemonderzoek
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Overzicht posities monsternamepunten

10 m0 m 50 m

onderzoekslocatie

Legenda

boring

peilbuis

foto met nummerF1

8
ID

M
in

is
te

r C
re

m
er

st
ra

at

6

1

5

12

13
14

15

16

4

18

17

1928

9

7

3

11
10

20
vml tank

103
101 102

F1

F2

F3

F4

F6

F5

F7

F8

F9

kapschuur

schuur

paardenbak



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6: Foto’s 
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B i j l a g e  5 .  W a t e r t o e t s  

  



datum 28-10-2015
dossiercode    20151028-34-11829

Tekenen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Tynaarlo

Vragen:

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

2) Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee

3) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 750m2 binnen een uitbreidingsplan
of glastuinbouwgebied, danwel 2500 m2 in overige gebieden?
nee

4) Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee

5) Is er in in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee

6) Heeft het plan een permanente waterpeilverandering tot gevolg?
nee

7) Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe? Zo ja, met hoeveel m2?
0

8) Vind er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats?
nee

9) Vindt er als gevolg van het plan een tijdelijke of permanente lozing van water op het oppervlaktewater plaats?
nee

10) Is recreatief (mede)gebruik van waterhuishoudkundige infrastructuut in het plangebied onderdeel van de planvorming?
nee

De WaterToets 2014



datum 28-10-2015
dossiercode    20151028-34-11829

UITGANGSPUNTEN NOTITIE

Plan: Bestemmingsplan Huis te Zeijen

------------------------------------------------------------------------------

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving: De reeds bebouwde locatie ligt op circa 250 m van de bebouwde kom. Het voornemen behelst een
groene omgeving te creëren waar zelfstandig gewoond kan worden in 16 levensloopbestendige wooneenheden waarbij een
beroep op zorg en/of service gedaan kan worden. De bestaande boerderij Huis te Zeijen wordt getransformeerd tot een
ontmoetingsplek, zorgsteunpunt in combinatie met Bed & Breakfast faciliteiten en beperkte horeca. De acht B&B-kamers zijn
ook geschikt voor revalidatie en ziekenhuis verplaatste zorg. Het hele plan wordt duurzaam en energieneutraal uitgewerkt.
Oppervlakte plangebied: 9057 m2
Toename verharding in plangebied: 0 m2
Kaartlagen geraakt: Ja

------------------------------------------------------------------------------

Aanvrager / initiatiefnemer:

Naam: Marissa Plantenga
Organisatie: BugelHajema Adviseurs
Postadres: Vaart NZ 50
PC/plaats: 9401 GN Assen
Telefoon: 0592 - 31 62 06
Fax:
E-mail: projectassistent@bugelhajema.nl

Gemeente Tynaarlo

Contactpersoon: Dhr. B. (Bernard) Dijkstra
Telefoon: 0592-266662
E-mail: b.dijkstra@tynaarlo.nl

------------------------------------------------------------------------------

Waterbeleid

Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te toetsen op water. Het
doel van deze watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in
beschouwing worden genomen. De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij
aanwezige water, met het oog op de daarbij behorende belangen. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de
zorg voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan voor
de waterkwaliteit en verdroging onderzocht. De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied van de waterhuishouding zijn de
Vierde Nota Waterhuishouding, Anders omgaan met water: Waterbeleid 21e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn
ruimte voor de rivier en de nota Ruimte. In het Nationaal Bestuursakkoord Water worden de gezamenlijke uitgangspunten
geformuleerd voor een integraal waterbeleid in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid voor de te treffen waterhuishoudkundige
maatregelen gericht op: vasthouden, bergen en afvoeren van water ligt bij het waterschap (trits: kwantiteit) en het schoon
houden, scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit) ligt bij alle betrokkenen en het waterschap.

Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in provinciale beleidsplannen en
streekplannen, respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen. De provincie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling door
de gebieden te benadrukken die van nature het eerst onder water komen te staan bij hevige regenval of overstromingen. De
provincie wil dat deze gebieden gevrijwaard blijven van kapitaalintensieve functies.



Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is verwoord in het Waterbeheerplan 2010 - 2015 en in de Notitie Water en Ruimte
2013. De ruimtelijke zonering van de provincie heeft het waterschap vertaald naar een eigen zonering met water als
belangrijkste element. Het waterschap benadrukt in haar functiezonering de volgende aspecten: de hoogte van de waterpeilen
en het gewenste grondwaterregime (GGOR), een optimale wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit), de waterkwaliteit voor
verschillende functies en de inpassing van water in het landschap.

------------------------------------------------------------------------------

Geraakte kaarten in plangebied:

Ondiepe storende lagen

Hier komen ondiepe storende lagen voor. Deze lagen, die vaak uit klei of leem bestaan, zorgen ervoor dat hemelwater moeilijk
in de grond kan infiltreren. Hierdoor kan er wateroverlast ontstaan bij hevige neerslag. Deze locaties zijn zonder aanvullende
maatregelen ongeschikt voor bijvoorbeeld woningbouw.

------------------------------------------------------------------------------

WATERADVIES Waterschap Noorderzijlvest

De wijziging van de bestemming en/of de omvang van onderdelen in het plan hebben invloed op de waterhuishouding en/of
raken de belangen van het waterbeheer en/of die van de initiatiefnemer.

Gelijkblijvend/afname verhard oppervlak

Indien het verhard oppervlak in een ruimtelijk plan toeneemt met meer dan 750m2 is het vereist om de mogelijkheden voor
afkoppelen van regenwater te onderzoeken en vast te leggen.

Riolering

Bij de aanleg van riolering in een nieuw plan wordt uitgegaan van de aanleg van een gescheiden stelsel, daar waar het, gelet op
de aard van de aangesloten verharde oppervlakken en de mogelijke verontreiniging daarvan, verantwoord is. De initiatiefnemer
van een afkoppelproject dient aannemelijk te maken dat het omringende watersysteem over voldoende berging- en
afvoercapaciteit beschikt. Dit wordt in samenspraak met waterschap Noorderzijlvest vastgelegd. Tevens worden mogelijkheden
om water langer vast te houden, worden zoveel mogelijk benut.

Vervuiling verhard oppervlak

Het is alleen mogelijk om verhard oppervlak, aangemerkt als schoon, af te koppelen. Dit wordt in overleg met waterschap
Noorderzijlvest bepaald. Maatregelen om vervuiling te voorkomen dan wel te verminderen kunnen noodzakelijk zijn.
Voorbeelden hiervan zijn:

Voorbeelden beperken gebruik uitlogende materialen

● Uitlogende materialen voorzien van een coating
● Toepassen van olie-/ vetafscheiders bij wegen en parkeerplaatsen
● In sommige gevallen mag hemelwater van vervuild verhard oppervlak via een voorzuivering, zoals een bodempassage

(groenstrook), helofytenfilter of afscheider worden afgevoerd naar het oppervlaktewater of grondwater. Bij ernstiger
vervuild oppervlak dien een verbeterd gescheiden rioolsysteem te worden toegepast.

Nieuw stedelijk gebied

In nieuwe stedelijke gebieden dient het watersysteem zodanig aangelegd te worden dat wateroverlast voorkomen wordt. Door
de toename van het verharde oppervlak zal neerslagwater sneller tot afvoer komen. Dit veroorzaakt pieken in de waterafvoer.
Om het afwentelen van problemen te voorkomen dient de afvoer in de nieuwe situatie de huidige maatgevende afvoer niet te
overschrijden. Veelal kan wateroverlast voorkomen worden door voldoende bergingscapaciteit in het oppervlaktewatersysteem
te creëren, eventueel in combinatie met infiltratie in de bodem als het gebied hier de mogelijkheid voor heeft.

Bestaand stedelijk gebied



In bestaand stedelijk gebied is ruimte moeilijk te vinden. Bij herinrichting zal het als streefdoel worden ingebracht door het
waterschap in het planvormingsproces. Ruimte voor oppervlaktewater in stedelijk gebied is vaak duur. Inzetten op meervoudig
ruimtegebruik is daarom een mogelijkheid om te overwegen. Als dat niet voldoende ruimte oplevert zal buiten het stedelijk
gebied ruimte moeten worden gezocht ter compensatie. Uitgangspunt is het behoud van het watersysteem en het bergend
vermogen ervan in het stedelijk gebied. Binnen het bebouwde gebied mogen hiertoe geen watergangen worden gedempt, tenzij
er met het waterschap afspraken zijn gemaakt over compensatie van de afvoer en berging. Met het dempen van sloten,
aanleggen van dammen en lange duikers in plaats van een sloot moet kritisch worden omgegaan.

Goed omgaan met het relatief schone hemelwater biedt veel kansen. Zo kunnen we veel problemen in het stedelijk
watersysteem oplossen of voorkomen. Grondwateronttrekking voor drinkwater worden minder als men in stedelijk gebied meer
gebruik maakt van hemelwater. Bijvoorbeeld voor sproeien van tuinen of spoelen van toiletten vanuit een grijs watercircuit.

Grondwater

In nieuw bebouwd gebied wordt een minimale drooglegging voor woningen geadviseerd van 1,30 meter. Daarnaast dient
rekening gehouden te worden met een minimale ontwateringsdiepte van 0,70 meter. Bij kruipruimteloos bouwen kan een
kleinere drooglegging toegepast worden. In een ruimtelijk plan kan een variërende drooglegging gerealiseerd worden in overleg
met waterschap Noorderzijlvest. Bij gebieden die met enige regelmaat mogen inunderen kan een kleinere drooglegging
toegepast worden (groenstroken, ecologische zones). Op deze manier kan op creatieve wijze invulling gegeven worden aan de
vereiste waterberging (zie onderstaande tabel minimale droogleggingseisen). Als dit toegepast wordt dient dit in de
waterparagraaf vastgelegd te worden.
Droogleggingeisen:

● Woningen met kruipruimte
1,30 meter

● Woningen zonder kruipruimte
1,00 meter

● Gebiedsontsluitingswegen
0,80 meter

● Erftoegangswegen
0,80 meter

● Groenstroken / ecologische zones
0,50 meter

Invloed op de waterhuishouding

Het aanwezige oppervlaktewater dient niet alleen voldoende ruimte te hebben voor het afstromende hemelwater, maar ook aan
de inrichting dient aandacht te worden besteed. Voor een gezond watersysteem is de inrichting en het beheer van het
bestaande of nieuw te realiseren oppervlaktewater belangrijk. Bij oppervlaktewatersystemen in stedelijk gebied wordt daarom
gestreefd naar zo groot mogelijke eenheden.

------------------------------------------------------------------------------

BETROKKENHEID waterschap Noorderzijlvest

------------------------------------------------------------------------------

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap verder te betrekken en
rekening te houden met de in dit document aangegeven adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het
plan verder zal worden voorbereid en wat het uiteindelijk ontwerp/inrichting van het plangebied zal zijn. Bij eventuele
aanpassingen in het ontwerp en/of in de zienswijzen in relatie tot waterhuishoudkundige inrichting, adviseren wij de Digitale
Watertoets nogmaals uit te voeren. In ieder geval wil het waterschap betrokken blijven en geïnformeerd worden bij de verdere
planvorming van dit project. Graag het waterschap nader informeren over de verdere planuitwerking en eventueel een overleg
plannen met de aangegeven contactpersoon van het waterschap. De uitkomst van deze Watertoets is een jaar geldig.

Mocht u aanvullende informatie hebben met betrekking tot deze watertoets (schetsontwerpen, relevante documentatie enz.),
raden wij u deze per e-mail op te sturen naar advies@noorderzijlvest.nl onder vermelding van de unieke code, te vinden aan
het begin van deze notitie. Met de extra informatie kunnen we een nog beter passend advies geven over uw specifieke situatie.

Bij eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met het waterschap Noorderzijlvest, de heer E.W. Rittersma, tel. 
050-304 8337 (op donderdagen niet aanwezig) .



------------------------------------------------------------------------------

De WaterToets 2014
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A D V I E S B R I E F  A R C H E O L O G I E   

Betreft: Adviesbrief archeologie: Zeijen, Minister Cremerstraat 8 (Huis te Zeijen) 
Uw kenmerk:   
Ons kenmerk:  

14 oktober 2015, Lippenhuizen 

 

Pathuisen partners 
T.a.v. mevr. M. Takens 
Minister Cremerstraat 8  
9491 TJ Zeijen 

 
 
Geachte mevrouw Takens, 

Hartelijk dank voor uw offerte aanvraag voor een archeologisch verkennend booronderzoek op 
de locatie Minister Cremerstraat 8 te Zeijen (Gemeente Tynaarlo). Op basis van onze bevinden 
zijn wij niet tot een offerte gekomen, maar tot een adviesbrief. 

Inleiding 
De aanleiding van deze adviesbrief is de ontwikkeling van het perceel van boerderij met erf 
naar een woonvorm voor senioren. Op het perceel ligt de dubbelbestemming archeologie. Dit 
betekent dat bij plannen met een omvang groter dan 1.000 m2 dieper dan 30 cm-mv een 
archeologisch onderzoek verplicht is. Voor het opstellen van een offerte voor een verkennend 
booronderzoek zijn het Actueel Hoogtebestand Nederland en oude kaarten bestudeerd. Op 
basis daarvan is de volgende archeologische verwachting opgesteld: 

Korte Archeologisch Verwachting 
Het Huis te Zeijen is gebouwd tussen 1900 en 1930. Daarvoor maakte het plangebied deel uit 
van het Westerveld, een groot heide gebied ten zuiden van de Zuider Esch van Zeijen. De 
westzijde van het plangebied maakte deel uit van een moerassige laagte, een zijdalletje van 
het kleine diep (verder stroomafwaarts het ‘Oostervoortsche diep’ genoemd). Op basis van de 
landschappelijke ligging heeft het grootste deel van het plangebied een middelhoge tot hoge 
archeologische verwachting gekregen op de archeologische verwachtingskaart van de 
gemeenten Tynaarlo. De uiterste westzijde heeft een lage archeologische verwachting 
gekregen (zie afbeelding 2). 

AHN2-kaart 

Uit een hoogtekaart op basis van het AHN-2 blijkt dat slechts de oostzijde van het perceel ligt 
op een hoger gelegen rug (zie afbeelding 1). De westzijde van het perceel is opgehoogd, omdat 
het van oorsprong ligt in de moerassige laagte. De hoge- en middelhoge verwachting geldt 
derhalve alleen voor de oostzijde van het plangebied. Het beeld van de archeologische 
verwachtingskaart (zie afbeelding 2)kan ons inziens worden bijgesteld. De zone met een 
middelhoge tot hoge archeologische verwachting is aanzienlijk kleiner. De locatie ligt op een 
overgang van een hoge dekzandrug in het oosten naar een laagte in het westen. Deze 
overgangssituatie zijn aantrekkelijk geweest voor jagers en verzamelaars in de steentijd.  



 

 

ArGeoBoor  
Archeologisch vooronderzoek & advies 

Met name in de hooggelegen oostzijde van het plangebied  kunnen resten van jagers- en 
verzamelaars kampjes worden verwacht, maar ook resten uit jongere perioden zijn niet 
uitgesloten. De archeologische verwachting voor het westelijk deel van het plangebied wordt 
laag ingeschat. 

Bekende verstoringen 
Onder de bestaande stal ligt een kelder. De bodem is hier reeds verstoord is. De kans is groot 
dat in oostzijde van het perceel de bodem als gevolg van egalisatie ook deels verstoord is. In de 
westzijde van het perceel is de bodem juist opgehoogd. Hier is de kans groter op de 
aanwezigheid van intacte bodems, maar is de archeologische verwachting juist laag. 

 
Afbeelding 1. Plangebied op een kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland 2007-2012). 
 

 
Afbeelding2. Plangebied op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Tynaarlo. 
 
Samenvatting archeologische verwachting 
De archeologische verwachting ten westen van de stippellijn is laag en ten oosten van de 
stippellijn is hoog. 
 
 
 
 



 

 

ArGeoBoor  
Archeologisch vooronderzoek & advies 

Conclusie  
Op basis van de bestudeerde gegevens en voorziene ontwikkelingen wordt de kans klein 
geacht dat bij de voorziene ontwikkelingen archeologische resten worden geroerd. 
 
Advies 
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt voor de voorziene ontwikkelingen niet noodzakelijk 
geacht. Vindt in de toekomst ontwikkeling in de oostzijde van het perceel, op de 
oorspronkelijke hoogte plaats dan wordt aangeraden om een archeologisch verkennend 
booronderzoek uit te voeren naar de intactheid van de bodem en bij een intacte bodem naar 
de aanwezigheid van archeologische indicatoren ter plaatse. Voor de oostzijde van het perceel 
kan de dubbelbestemming archeologie gehandhaafd blijven. Voor de westzijde van het 
plangebied kan deze dubbelbestemming vervallen, omdat dit gedeelte ligt in een zone met een 
lage archeologische verwachting. 
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Lijst met aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid  

 

A a n  h u i s  v e r b o n d en  b e r o e p en  A a n  h u i s  v e r b o n d en  b e d r i j v en  

 

Accountant Lijstenmaker 

Belastingconsulent Ateliers voor kunst 

Psycholoog Schoorsteenveger 

Lesgevend beroep Glazenwasser 

Hypotheekadviseur Schoonmaker 

Juridisch adviseur Kapsalon 

Assurantiebemiddelaar Pedicure 

Verloskundige Manicure 

Logopedist Horlogemaker 

Gerechtsdeurwaarder Fietsenmaker 

Diëtiste Timmerman 

Organisatieadviseur Fotograaf 

Homeopaat Pottenbakker 

Paragnost Reisbureau (kleinschalig) 

Architect Hoedenmaker 

Tekenbureau Naaister 

Grafisch ontwerper Nagelstudio 

Kunstschilder Autorijschool 

Beeldhouwer Metselaar 

Therapeut Stukadoor 

Raadgevend ingenieur Loodgieter 

Makelaar Elektricien 

Huisarts Koeriersdienst 

Tandarts Schilder 

Dierenarts Schoonheidsspecialiste 

Notaris Bloemschikker 

Advocaat Computerservice 

Orthodontist TV/radio reparateur 

Acupuncturist Web designer 

Fysiotherapeut Binderij 

Redacteur Vervaardigen van sierraden 

Tolk Webwinkel (zonder toonbankfunctie) 

Tuinarchitect 

 

Deze lijst is niet limitatief. Voor beide categorieën geldt dan wel een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen beroeps/bedrijfsmatige activiteit, dat, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend 

in een hoofdgebouw en/of een daarbij behorend bijgebouw bestemd voor woondoeleinden. 
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01 01 - 

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 

T.B.V. DE LANDBOUW                     

014 016 4 

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 

15 10, 11 - 

VERVAARDIGING VAN 

VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                     

1581 1071 0 

Broodfabrieken, brood- en 

banketbakkerijen:                     

1581 1071 1 

- v.c. < 7500 kg meel/week, bij 

gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 

1593 

t/m 

1595 

1102 

t/m 

1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C   0   30   2 

18 14 - 

VERVAARDIGING VAN KLEDING; 

BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                     

182 141   

Vervaardiging van kleding en -

toebehoren (excl. van leer) 10 10 30     10   30   2 

20 16 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 

ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.                     

205 162902   

Kurkwaren-, riet- en 

vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 

22 58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 

REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                     

221 581   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

2222.6 18129   

Kleine drukkerijen en 

kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 

2224 1813   Grafische reproductie en zetten 30 0 10     10   30   2 

2225 1814   Overige grafische activiteiten 30 0 30     10   30 D 2 

223 182   

Reproductiebedrijven opgenomen 

media 0 0 10     0   10   1 

24 20 - 

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 

PRODUKTEN                     

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                     

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 

26 23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, 

AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

GIPSPRODUKTEN                     

262, 

263 

232, 

234 0 Aardewerkfabrieken:                     

262, 

263 

232, 

234 1 

- vermogen elektrische ovens totaal < 

40 kW 10 10 30     10   30   2 

30 

26, 28, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN 

KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                     

30 

26, 28, 

33 A 

Kantoormachines- en 

computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30     10   30   2 

31 26, 27, - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR.                     
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33 MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDH. 

316 293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30     10   30   2 

33 

26, 32, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 

OPTISCHE APPARATEN EN 

INSTRUMENTEN                     

33 

26, 32, 

33 A 

Fabrieken voor medische en optische 

apparaten en instrumenten e.d. incl. 

reparatie 30 0 30     0   30   2 

36 31 - 

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 

OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                     

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10     0   10   1 

362 321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10     10   30   2 

363 322   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 

45 

41, 42, 

43 - BOUWNIJVERHEID                     

45 

41, 42, 

43 3 

- aannemersbedrijven met werkplaats: 

b.o.< 1000 m² 0 10 30     10   30   2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 

MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS                     

501, 

502, 

504 

451, 

452, 

454   

Handel in auto's en motorfietsen, 

reparatie- en servicebedrijven 10 0 30     10   30   2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 

5020.5 45205   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 

503, 

504 453   

Handel in auto- en 

motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30     10   30   2 

505 473 0 Benzineservicestations:                     

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30     10   30   2 

51 46 - 

GROOTHANDEL EN 

HANDELSBEMIDDELING                     

511 461   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

5122 4622   Grth in bloemen en planten 10 10 30     0   30   2 

5134 4634   Grth in dranken 0 0 30     0   30   2 

5135 4635   Grth in tabaksproducten 10 0 30     0   30   2 

5136 4636   

Grth in suiker, chocolade en 

suikerwerk 10 10 30     0   30   2 

5137 4637   

Grth in koffie, thee, cacao en 

specerijen 30 10 30     0   30   2 

5138, 

5139 

4638, 

4639   

Grth in overige voedings- en 

genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 

514 

464, 

46733   Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30     10   30   2 

5156 4676   Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30     10   30   2 

519 

466, 

469   

Overige grth (bedrijfsmeubels, 

emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30     0   30   2 
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52 47 - 

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 

PARTICULIEREN                     

527 952   

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 

auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                     

641 

531, 

532   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C   0   10   1 

70 41, 68 A 

Verhuur van en handel in onroerend 

goed 0 0 10     0   10   1 

71 77 - 

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 

MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN                     

711 7711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 

714 772   

Verhuurbedrijven voor roerende 

goederen n.e.g. 10 10 30     10   30 D 2 

72 62 - 

COMPUTERSERVICE- EN 

INFORMATIETECHNOLOGIE                     

72 62 A 

Computerservice- en 

informatietechnologie-bureaus e.d. 0 0 10     0   10   1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                     

731 721   

Natuurwetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 

732 722   

Maatschappij- en 

geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 

74 

63, 69 

t/m 

71, 73, 

74, 77, 

78, 80 

t/m 82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                     

74 

63, 69 

t/m 

71, 73, 

74, 77, 

78, 80 

t/m 82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 

kantoren 0 0 10     0   10 D 1 

7481.3 74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C   10   30   2 

7484.4 82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10     0   10   1 

90 

37, 38, 

39 - MILIEUDIENSTVERLENING                     

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                     

9002.2 382 A7 

- verwerking fotochemisch en galvano-

afval 10 10 30     30 R 30   2 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                     

9301.2 96012   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30     30 R 30   2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 

 


