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1 Inleiding 

In opdracht van de heer R. Beks heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van het perceel Peizerweg 8 te Bunne. 
 
De aanleiding voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen eigendomsoverdracht. 
De bestaande bebouwing zal (deels) worden gesloopt en er zal nieuwbouw plaatsvinden van een woning. Het doel 
van het bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 
grondwater ter plaatse van de locatie. Tevens is aan de hand van de analyseresultaten van de grond de 
toepasbaarheid van de grond indicatief bepaald.  
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SIKB 2000 en de 
bijbehorende protocollen 2001 en 2002. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het procescertificaat 
’Veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek’ en staat geregistreerd als Kwalibo-erkend bedrijf (erkend 
bodemintermediair). De certificering van de BRL SIKB 2000 en het bijbehorende keurmerk zijn niet van toepassing op 
het indicatieve asbestonderzoek. 
 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) de 
eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek. MUG Ingenieursbureau heeft 
het bodemonderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de resultaten te 
verbinden conclusies. 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725:2009. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie 
over het voormalige, huidige en toekomstige bodemgebruik van de onderzoekslocatie en haar directe omgeving, 
alsmede informatie over de financieel-juridische situatie (standaard vooronderzoek). 
 
In afwijking op NEN 5725:2009 zijn de regionale bodemopbouw en geohydrologie (tot 10 m-mv) niet opgenomen, 
omdat dit gezien de aanleiding en doelstelling van het onderzoek geen relevante informatie oplevert. 
 
De bij het vooronderzoek verzamelde informatie kan worden gebruikt voor het opstellen van een adequate 
onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het 
bodemonderzoek. De informatie ten behoeve van het vooronderzoek is verzameld aan de hand van de volgende 
bronnen. 
 
Tabel 2.1  Overzicht geraadpleegde bronnen 

Bron Contactpersoon 

Bodemloket - 

Bodeminformatiesysteem Provincie Drenthe Mevrouw M. Tamminga (RUD Drenthe) 

www.topotijdreis.nl - 

Luchtfoto’s (Google Earth) - 

Opdrachtgever De heer R. Beks 

Het kadaster - 

Bodemarchief gemeente Tynaarlo Mevrouw M. Tamminga (RUD Drenthe) 

 

2.2 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie betreft het perceel Peizerweg 8 te Bunne. De gegevens van de onderzoekslocatie zijn 
weergegeven in de volgende tabel. 
 
Tabel 2.2  Overzicht locatiegegevens 

Adres Plaats Huidige  

bestemming 

Toekomstige 

bestemming 

Grondverzet verwacht 

Peizerweg 8  Bunne Woonhuis met tuin en 
loods 

onbekend nee 

Kadastrale 
gemeente 

Sectie Nr. Oppervlakte 

perceel 

Oppervlakte 

onderzoekslocatie 

Gebruik 

onderzoekslocatie 

Coördinaten 

X/Y 

Vries Y 163 4480 m2 1750 m2 Loods en erf 231810 /571064 

 
De onderzoekslocatie beperkt zich tot een deel van de voormalige showroom, voormalige werkplaats, voormalige 
opslagloods en het erf. Het onbebouwde deel van de locatie is grotendeels verhard met klinkers. 
 
Bijlage 1 toont de globale topografische situering van de onderzoekslocatie en bijlage 2 een overzicht van de 
onderzoekslocatie. De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 3.  
 



 

projectnummer 51141717 
20 juni 2017 

pagina 3 van 10 

2.3 Historische gegevens en uitgevoerde bodemonderzoeken 

Op het perceel van Peizerweg 8 te Bunne is in 1936 een smederij opgericht. In 1965, 1990 en 2004 zijn  aanpassing 
op het hinderwet- of wet milieubeheer vergunning geweest. Het bedrijf is uitgegroeid tot landbouw-, mechanisatie- 
en installatiebedrijf. In 1956 is een vergunning verleend voor een benzinepompinstallatie aan de weg met 
ondergrondse benzinetank van 6000 l. In 1968 is een extra pomp en ondergrondse tank met 6000 l superbenzine 
geplaatst. In 1985 is een ondergrondse tank van 4000 l met superbenzine in gebruik genomen. In 1992 is het bedrijf 
gestopt met het benzinestation middels de SUBAT-regeling. In 1997 is een sanering uitgevoerd en zijn de tanks en 
verontreinigde grond verwijderd. Er is geen restverontreiniging achtergebleven.  
 
Uit het bodeminformatiesysteem van het bodemloket blijkt dat op de locatie eerder de volgende onderzoeken zijn 
uitgevoerd.  
 
Tabel 2.3  Overzicht eerder uitgevoerde onderzoeken 

Onderzoek Locatie Datum Uitgevoerd door  Rapportkenmerk 

Nader onderzoek Peizerweg 8 
Bunne 

31-3-2003 Wietsema & Partners VN29084A 

Verkennend 
bodemonderzoek 
NEN5740 

Peizerweg 8 
Bunne 

19-11-2002 Wietsema & Partners VN29084 

Verkennend 
bodemonderzoek 
NEN5740 

Peizerweg 8 
Bunne 

10-10-2001 Ecoreest 010916 

 
Uit de resultaten van het nader onderzoek blijkt dat op het achterterrein plaatselijk lichte verontreinigingen met PAK 
en minerale olie zijn aangetroffen. De matige en sterke verontreinigingen met zink, PAK en minerale olie uit de 
eerdere onderzoeken zijn slechts plaatselijk op het achterterrein aangetroffen. Geconcludeerd kan worden dat er 
geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging (< 25 m

3
 grond sterk verontreinigd).  

 

2.4 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van bovenstaande gegevens wordt vooralsnog geconcludeerd dat op de locatie (bedrijfs)activiteiten of 
calamiteiten hebben plaatsgevonden waardoor de bodem op de locatie verontreinigd is geraakt. De locatie wordt 
derhalve als verdacht beschouwd op het voorkomen van een bodemverontreiniging.  
 
Op basis van bovenstaande gegevens worden de in de volgende tabel weergegeven deellocaties onderscheiden. 
 
Tabel 2.4  Overzicht deellocaties 

Deellocatie  Omschrijving  Hypothese   Verdachte parameters 

 

A vml. ondergrondse tank*  Verdacht Minerale olie/aromaten 
B smeerkelder  Verdacht NEN-parameters 
C wasplaats Verdacht Minerale olie, PAK, zink 
D  slibput + olieafscheider Verdacht NEN-parameters en aromaten 
E overig terrein onverdacht  

*de voormalige ondergrondse tank(s) was/waren op het naastgelegen terreindeel aanwezig. Ter verifiëring van beïnvloeding van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem wordt onderzoek verricht op de grens van de onderzoekslocatie. 

 
Een aantal van de bovengenoemde deellocaties is nog niet eerder onderzocht. Daarnaast zijn de bedrijfsactiviteiten 

na het laatste bodemonderzoek voortgezet.  
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3 Opzet en uitvoering van het bodemonderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Het verkennend bodemonderzoek is ter plaatse van het overig terrein verricht conform de strategie voor een 
onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL), zoals vermeld in NEN 5740:2009/A1:2016. Voor de verdachte 
deellocaties zijn de onderzoeksstrategieën ‘VEP-OO’ en ‘VEP’ gehanteerd. In de volgende tabel is een overzicht 
weergegeven van de uitgevoerde werkzaamheden.  
 
Tabel 3.1  Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Deel- 

locatie 

 Omschrijving  Strategie  Boringen    Boringen met  

 peilbuis 

 Analyses grond  Analyses grondwater 

A vml. ondergrondse 
tank 

VEP-OO* 2 tot 2,0 m-mv         

 

1 tot 1,5 m-gws 2  x m.o en btexn 

  

 1 x m.o en btexn 

B smeerkelder VEP 2 tot 0,5 m-mv         

 

1 tot 1,5 m-gws 1 x standaardpakket  
 grond 

  

 1 x standaardpakket 
 grondwater 

C wasplaats VEP 3 tot 0,5 m-mv         

1 tot 2,0 m-mv 

1 tot 1,5 m-gws 2 x standaardpakket  
 grond 

  

 1 x standaardpakket 
 grondwater 

D slibput+olieafscheider VEP 2 tot 2,0 m-mv         

 

1 tot 1,5 m-gws 1  x m.o en btexn 
1 x asbest in grond 
1 x materiaalmonster 
asbest 

  

 1 x m.o en btexn 

E overig terrein ONV 6 tot 0,5 m-mv         

1 tot 2,0 m-mv 

1 tot 1,5 m-gws  2 x standaardpakket  
 grond 

  

 1 x standaardpakket 
 grondwater 

VEP:   strategie voor een ‘verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijk kern’ 

VEP-OO:   strategie voor ‘een ‘verdachte locatie met één of meer ondergrondse opslagtanks´ 

ONV:   strategie voor een ‘onverdachte locatie’ 

* De ondergrondse tanks, en de vul- en ontluchtingspunten zijn niet meer aanwezig, strategie gebaseerd op VEP-OO 

standaardpakket grond:  zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7, som) 
standaardpakket grondwater  zware metalen (9), minerale olie, vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen 

m.o., btexn: minerale olie en vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethyleen, xylenen en naftaleen) 

 

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden en analyses 

Deze werkzaamheden zijn verricht op 17 mei 2017 door de heren S. Meijer en B.O. Roelfzema, gekwalificeerde 
veldmedewerkers voor protocol 2001 van MUG Ingenieursbureau. Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is er 
een KLIC-melding verricht ter bepaling van de ligging van kabels en leidingen op de onderzoekslocatie.  
 
Voorafgaand aan het verrichten van de boringen is de onderzoekslocatie visueel geïnspecteerd conform NEN 5725 
en NEN 5740. Hierbij is eveneens gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld. De 
uitgevoerde werkzaamheden en analyses zijn gebaseerd op de bovengenoemde onderzoeksstrategie. De 
opgeboorde grond is bemonsterd per de te onderscheiden bodemlaag, in trajecten van maximaal 0,5 m. Afhankelijk 
van de bodemopbouw en de veldwaarnemingen is eventueel een kleiner monstertraject gekozen. 
 



 

projectnummer 51141717 
20 juni 2017 

pagina 5 van 10 

3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem beoordeeld op 
kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform 
NEN 5104. Tevens zijn het maaiveld en de opgeboorde grond geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte 
materialen.  
 
Tijdens het veldwerk deden zich geen bijzonderheden voor. De globale bodemopbouw van de locatie is afgeleid uit 
de uitgevoerde boringen en is weergegeven in de volgende tabel. 
 
Tabel 3.2  Globale bodemopbouw van de locatie 

 Diepte (m-mv)   Omschrijving 

 0,0-1,0 Matig fijn, zwak siltig, zand 

 1,0-1,7 

1,7-2,3 

2,3-2,8 

zeer fijn, sterk siltig zand 

uiterst zandig leem 

matig fijn, zwak siltig 

 
In de opgeboorde grond zijn de in onderstaande tabel weergegeven bijzonderheden waargenomen. 
 
Tabel 3.3  Zintuiglijk afwijkingen 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

04 2,00 0,30-0,50 - volledig baksteen 
06 2,70 0,40-0,60 - volledig baksteen 
11 0,50 0,08-0,50 - menggranulaat 
12 0,50 0,08-0,15 - grind met asfaltbrokjes 
13 2,70 0,08 - 0,40 Zand resten baksteen, grind en asfaltbrokjes 
14 0,50 0,08 - 0,50 Zand resten puin 
18 2,00 0,20 - 0,80 Zand matig puinhoudend, geen olie-water reactie 
  0,80 - 1,40 Zand resten puin, geen olie-water reactie 
19 2,80 0,09 - 0,70 Zand matig puinhoudend, geen olie-water reactie 
20 2,00 0,09 - 0,60 Zand zwak puinhoudend, asbestverdacht materiaal, 

geen olie-water reactie 

 
Verspreid over het terrein zijn resten baksteen en plaatselijk lagen met bakstenen aangetroffen. Ook zijn twee 
boringen (05 en 07 gestaakt op bakstenen, danwel baksteenresten. Daarnaast is ter plaatse van de boringen 19 en 
20 puin aangetroffen en tevens in de puinhoudende bodemlaag ter plaatse van boring 20 asbestverdacht materiaal. 
 
Op basis van bijlage E van de NEN 5725 is de kans op het voorkomen van asbest in (ongedefinieerd) gemengd 
bouwpuin (bouw- en sloopafval) groot. Ook kan asbest in mindere mate in betonpuin voorkomen (met name 
betonpuin afkomstig van funderingen). De aangetroffen bakstenen en baksteenresten zijn duidelijk visueel 
herkenbaar als eenduidig materiaal, namelijk baksteen, en niet als gemengd materiaal. Op basis van het gestelde in 
bijlage E van de NEN 5725 kan worden gesteld dat deze lagen op basis daarvan niet asbestverdacht zijn. Wel zijn de 
puinhoudende lagen asbestverdacht, specifiek de laag waarin asbestverdacht materiaal is aangetroffen. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de 
boorprofielen, die zijn opgenomen in bijlage 4. 
 

3.4 Veldmetingen grondwater 

24 mei 2017 is het grondwater bemonsterd door de heer S.J. Veenstra, een gekwalificeerd veldmedewerker voor 
protocol 2002 van MUG Ingenieursbureau. De grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend 
vermogen (EC) en de troebelheid (NTU) zijn tijdens de grondwatermonsterneming in het veld gemeten. De gegevens 
van de veldmetingen zijn opgenomen in de volgende tabel. 
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Tabel 3.4  Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 1,90 - 2,90 1,10 4,1 1166 302 
06 1,70 - 2,70 1,10 4,7 476 153 
13 1,70 - 2,70 1,00 4,4 655,8 38,4 
19 1,80 - 2,80 1,00 4,0 981 90,7 
23 1,80 - 2,80 1,00 3,9 987,8 142 

 

Tijdens het bemonsteren van het grondwater zijn geen afwijkingen geconstateerd. De gemeten waarden komen van 
nature voor in de regio waar de onderzoekslocatie zich bevindt. 
 
De gemeten waarden in het veld wijken niet noemenswaardig af van waarden zoals deze van nature worden 
gemeten. Wel is de gemeten NTU-waarde (mate van troebelheid) verhoogd. Deze NTU-waarde heeft  een 
signalerende functie. In troebel water kunnen mogelijk onterecht hoge concentraties in het grondwater worden 
gemeten. Er is geen normatieve grens voor de NTU vastgesteld. De gemeten waarde heeft in onderhavig geval wel 
aanleiding gegeven om extra controlestappen uit te voeren.  
 
Hieruit blijkt dat de monsterneming van het grondwater conform NEN 5744 en bij een constante EC is uitgevoerd. 
Verder zijn er geen noemenswaardige verontreinigingen in het grondwater gemeten. De hoge NTU-waarde heeft 
geen negatieve invloed op de kwaliteit van het onderhavige onderzoek. Herbemonstering van het grondwater is niet 
noodzakelijk. De gemeten concentraties in het grondwater geven een juist beeld. 
 

3.5 Monsterneming en analyses 

Op basis van de grondsoorten en zintuiglijke waarnemingen zijn monsters geselecteerd voor analyse. De 
mengmonsters van de grond zijn in het laboratorium samengesteld. Ter plaatse van de verdachte locaties waar is 
geanalyseerd op minerale olie en aromaten (BTEXN) is bemonsterd met behulp van steekbussen (ongeroerde 
monsters). 
 
Het asbestverdachte materiaal ter plaatse van boring 20, alsmede de asbestverdachte puinhoudende grond, zijn 
geanalyseerd op asbest. 
 
De grond- en grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses zijn 
uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium Eurofins Omegam  
te Amsterdam.  
 
De samenstelling van de mengmonsters en de uitgevoerde analyses zijn weergegeven en toegelicht in tabel 4.1 
(paragraaf 4.2).  
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4 Resultaten 

4.1 Toetswijze en terminologie 

Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming wordt in 
deze rapportage de volgende terminologie gebruikt. 
 
Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft, volledig te herstellen. 
 
Streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft, volledig te herstellen. 
 
Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Volgens 
de Wet bodembescherming is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als meer dan 25 m

3
 bodemvolume 

grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond. Voor grondwater geldt dat als in 
meer dan 100 m

3
 bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden, er sprake is van een geval van ernstige 

verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van de sanering is in deze gevallen onder andere afhankelijk van 
de actuele risico’s van de ernstige verontreiniging in de bodem ten aanzien van de volksgezondheid, het ecosysteem 
en verspreiding via het grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico’s, dan zijn saneringsmaatregelen niet 
spoedeisend. 
 
Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond zijn de resultaten in deze rapportage 
tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Aangezien er geen partijkeuring conform het 
Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van deze toetsing niet dezelfde rechten worden 
ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd. 
 
Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa): de kwaliteit van de bodem is in het onderhavige onderzoek bepaald 
door de individuele meetwaarden om te rekenen naar standaardbodem op basis van de gemeten percentages lutum 
en organische stof. Hierna zijn deze ‘gestandaardiseerde waarden’ getoetst aan de normwaarden uit de Regeling 
bodemkwaliteit. 
 

4.2 Getoetste analyseresultaten grond en grondwater 

De volgende tabellen geven een overzicht van de analyseresultaten die zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve toetsing aan de Regeling 
bodemkwaliteit (generieke kader) weergegeven. In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen en in bijlage 6 de 
getoetste analyseresultaten met de bijbehorende toetsingswaarden.  
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Tabel 4.1  Getoetste analyseresultaten grondmonsters 

Analyse- 
monster 

Boringen 
(m-mv) 

Locatie Analyse > AW 
(+index) 

> I (+index) Indicatieve toetsing Bbk 

01-1 01 (1,10 - 1,30) Vml. 
Ondergrondse 
tank 

Aromaten + olie 
(incl DS/OS) 

- - Altijd toepasbaar (obv m.o. 
en vluchtige aromaten) 

03-1 03 (1,00 - 1,20) Vml. 
Ondergrondse 
tank 

Aromaten + olie 
(incl DS/OS) 

- - Altijd toepasbaar (obv m.o. 
en vluchtige aromaten) 

19-1 19 (1,00 - 1,20) Slibput en 
olieafscheider 

Aromaten + olie 
(incl DS/OS) 

- - Altijd toepasbaar (obv m.o. 
en vluchtige aromaten) 

MM1 21 (0,10 - 0,50) 
22 (0,10 - 0,50) 
23 (0,10 - 0,60) 

Smeerkelder NEN-gr - - Altijd toepasbaar 

MM2 04 (0,08 - 0,30) 
06 (0,08 - 0,40) 
07 (0,08 - 0,45) 
08 (0,08 - 0,50) 

Wasplaats NEN-gr - - Altijd toepasbaar 

MM3 04 (0,80 - 1,20) 
06 (0,60 - 1,10) 

Wasplaats NEN-gr - - Altijd toepasbaar 

MM4 09 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
12 (0,15 - 0,50) 
15 (0,08 - 0,20) 
16 (0,08 - 0,50) 

Overig terrein NEN-gr - - Altijd toepasbaar 

MM5 13 (1,50 - 2,00) 
15 (0,80 - 1,30) 

Overig terrein NEN-gr - - Altijd toepasbaar 

NEN-gr:  zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7, som) 

Met 9:  9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, en zink) 

> AW:  meer dan achtergrondwaarde 

> I:  meer dan interventiewaarde 

Index :  (GSSD - AW)/(I - AW) 

(Index > 0,0):  gehalte boven achtergrondwaarde 

 
Uit tabel 4.1 blijkt dat in de onderzochte boven- en ondergrondmengmonsters ter plaatse van de voormalige 
smeerkelder, voormalige wasplaats en het overige terrein geen verhoogde gehalten zijn aangetoond ten opzichte 
van de achtergrondwaarden. 

 

Ter plaatse van de voormalige ondergrondse tank en slibput/olieafscheider zijn geen verhoogde gehalten aan  
minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond.  

 
Tabel 4.2  Analyseresultaten grondwatermonster 

Peilbuis Locatie Filterdiepte 
(m-mv) 

> S (+index) > I (+index) 

01 Vml. 
Ondergrondse 
tank 

1,90 - 2,90 - - 

06 Wasplaats 1,70 - 2,70 Barium [Ba] (0,16) - 
13 Overig terrein 1,70 - 2,70 Barium [Ba] (0,12) - 
19 Slibput en 

olieafscheider 
1,80 - 2,80 Naftaleen (-) - 

23 Smeerkelder 1,80 - 2,80 - - 

NEN-gw:  zware metalen (9), minerale olie, vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen 

Met 9:  9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, en zink) 

> S:  meer dan streefwaarde 

> I:  meer dan interventiewaarde 
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Uit tabel 4.2 blijkt dat in het grondwater ter plaatse van de wasplaats en het overig terrein een licht verhoogde 
concentratie aan barium is gemeten. In het grondwater ter plaatse van de slibput en olieafscheider is een licht 
verhoogde concentratie aan naftaleen gemeten.  
 

4.3 Asbest 

Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat het aangetroffen plaatmateriaal 10-15%  chrysotiel (wit asbest) bevat 
(hechtgebonden). In de fijne fractie (< 16 mm) van de grond is analytisch 120mg/kg ds. Chrysotiel (hechtgebonden 
asbest) aangetoond. In de onderliggende bodemlagen zijn zintuiglijk geen asbesthoudende danwel asbestverdachte 
materialen aangetroffen. 
 
Een overzicht van de analyseresultaten en indicatieve toetsing is weergegeven in de volgende tabel. De 
analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. De berekende gehalten aan asbest zijn weergegeven in bijlage 7.  
 
Tabel 4.3  Analyseresultaten 

Deel- 

locatie 

Boring Traject 
(m-mv) 

berekende 

gehalten (> 16 mm) 
Analyse grond 

(< 16 mm) 

Totaal concentratie  

aan asbest 

Slibput+olieafscheider 20 0,1-0,6 421 mg-kg ds 120 mg-kg ds. 541 mg-kg ds 

 
Het indicatieve gehalte aan asbest (totaal gewogen ds.) in de grond is berekend op  541 mg/kg d.s. en ligt boven  de 
hergebruiksnorm. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van de heer R. Beks heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van het perceel Peizerweg 8 te Bunne. 
 
De aanleiding voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen eigendomsoverdracht. 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater 
ter plaatse van de locatie. Tevens is aan de hand van de analyseresultaten van de grond de toepasbaarheid van de 
grond indicatief bepaald.  
 
Op basis van het vooronderzoek zijn de onderstaande deellocaties te onderscheiden. 

 

Tabel 5.1  Overzicht deellocaties 

Deellocatie  Omschrijving  Hypothese   Verdachte parameters 

 

A vml. ondergrondse tank*  Verdacht Minerale olie/aromaten 
B smeerkelder  Verdacht NEN-parameters 
C wasplaats Verdacht Minerale olie, PAK, zink 
D  slibput + olieafscheider Verdacht NEN-parameters en aromaten 
E overig terrein onverdacht  

*de voormalige ondergrondse tank(s) was/waren op het naastgelegen terreindeel aanwezig. Ter verifiëring van beïnvloeding van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem wordt onderzoek verricht op de grens van de onderzoekslocatie. 

 
In de onderzochte grondmonsters van zowel het overige terrein als de verdachte deellocaties zijn geen verhoogde 
gehalten aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarden. Ook de tijdens voorgaand onderzoek aangetroffen 
matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen zijn niet reproduceerbaar gebleken. 
 
Ter plaatse van boring 20 is een puinhoudende grondlaag aangetroffen met asbestverdacht materiaal. Uit de 
analyses blijkt dat het materiaal asbesthoudend is (10-15% chrysotiel, hechtgebonden). Daarnaast blijkt dat de 
grond zelf eveneens asbest bevat. Het gehalte aan asbest in de grond (totaal gewogen gehalte) is berekend op 541 
mg/kg d.s. en overschrijdt hiermee de interventiewaarde / hergebruiksnorm die is vastgelegd op 100 mg/kg d.s. 
Opgemerkt dient te worden dat het indicatief onderzoek betreft en het gehalte dan ook als indicatief dient te 
worden beschouwd. 
 
In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 06, 13 en 19 zijn licht verhoogde concentraties aan barium en/of 
naftaleen aangetroffen. In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 01 en 23 zijn geen verhoogde concentraties 
ten opzichte van de streefwaarde gemeten. 
 
Het aangetroffen asbest ter plaatse van boring 20 vormt een belemmering voor de overdracht en de geplande sloop- 
en nieuwbouwactiviteiten. Mogelijk is er asbest aanwezig in een gehalte boven de interventiewaarde/ hergebruiks-
norm en daarmee sprake van een geval van ernstige verontreiniging. Om de ernst en de omvang van de asbest-
verontreiniging vast te stellen, dient er nader onderzoek naar asbest in bodem te worden uitgevoerd conform de 
NEN 5707. Tot dat er asbestonderzoek is uitgevoerd mogen er in de puinhoudende grond ter plaatse van de 
boringen 19 en 20 geen werkzaamheden plaatsvinden. 
 
Op basis van de overige resultaten bestaan er, op milieuhygiënische gronden, geen bezwaren tegen de overdacht en 
de geplande sloop- en nieuwbouwactiviteiten. 
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de onderzoeksresultaten 
van dit onderzoek. Dit verkennend bodemonderzoek schetst een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te houden met mogelijk plaatselijk voorkomende 
(zintuiglijke) afwijkingen.
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Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VRIES  Y  163 15-5-2017
 Peizerweg 8  9496 PC BUNNE 11:38:01
Uw referentie: 51141717
Toestandsdatum: 12-5-2017

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VRIES Y 163
 Grootte: 44 a 80 ca
 Coördinaten: 231810-571064
 Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
 Locatie: Peizerweg  8   
 9496 PC  BUNNE
 Peizerweg  8  A 
 9496 PC  BUNNE
 Ontstaan op: 14-3-2013
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75260     d.d. 22-5-2013 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Top Holding Bv
 Peizerweg  8   
 9496 PC  BUNNE
 Zetel: BUNNE
 KvK-nummer: 04078110 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  62641/176      d.d. 14-3-2013 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VRIES  Y  163

Einde overzicht

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



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 51141717

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 mei 2017
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 1:1000

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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Omgevingskaart Klantreferentie: 51141717

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VRIES Y 163
Peizerweg 8, 9496 PC BUNNE
CC-BY Kadaster.
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Boring: 01

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

150

200

250

1

klinker0
-5

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

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijszwart, Edelmanboor

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingeel, Edelmanboor, geroerd

-130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-170

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

-290

Boring: 02

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

150

200

1

klinker0
-5

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

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijszwart, Edelmanboor-80

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

-130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor-200

Boring: 03

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

150

200

1

klinker0
-3

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

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijszwart, Edelmanboor-80

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

-120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-150

Leem, uiterst zandig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor-190

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

-200

Boring: 04

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0
-8

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

-30

Volledig baksteen, River
-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijszwart, Edelmanboor

-80

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

-120

Leem, uiterst zandig, sporen roest, 
geen olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-180

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

-200
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Boring: 05

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

1

klinker0
-8

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

-45

Edelmanboor, gestaakt op baksteen

-47

Boring: 06

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

150

200

250

1

MM1 asbest

3

4

5

klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-40

Volledig baksteen, resten puin, 
River

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker bruinzwart, Edelmanboor

-110

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

-200

Leem, uiterst zandig, geen 
olie-water reactie, licht grijsblauw, 
Edelmanboor

-210

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor-270

Boring: 07

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

1

klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witgrijs, 
Edelmanboor-45

Edelmanboor, gestaakt op baksteen

-47

Boring: 08

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

klinker0
-8

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

-50
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Boring: 09

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Edelmanboor

-50

Boring: 10

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Edelmanboor

-50

Boring: 11

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

1MM2 menggr

klinker0
-8

River, menggranulaat

-55

Gestaakt op menggranulaat

-56

Boring: 12

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

klinker0
-8

Edelmanboor, grind+asfaltbrokjes
-15

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

-50
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Boring: 13

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0
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100

150

200
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1MM1 asbest

2

3

4

klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
Edelmanboor, resten baksteen, 
grind en asfaltbrokjes-40

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

-100

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

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-200

Leem, uiterst zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-230

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-270

Boring: 14

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

1MM1 asbest

klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten puin, zwak 
grindhoudend, donker grijszwart, 
Edelmanboor-50

Boring: 15

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer
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klinker0
-8

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

-20

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

-80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-130

Leem, uiterst zandig, licht 
grijsblauw, Edelmanboor

-180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor-200

Boring: 16

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

klinker0
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruingeel, Edelmanboor

-50
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Boring: 17

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

klinker0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal bruinzwart, 
Edelmanboor, geroerd

-50

Boring: 18

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

150

200

2
MM3 asbest

3
1

4

klinker0
-8

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

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijszwart, 
Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
puin, geen olie-water reactie, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-140

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-190

Leem, uiterst zandig, geen 
olie-water reactie, licht grijsblauw, 
Edelmanboor

-200

Boring: 19

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

150

200

250

2
MM3 asbest

3

1

4

5

beton0

Kernboor
-9

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-170

Leem, uiterst zandig, geen 
olie-water reactie, licht grijsblauw, 
Edelmanboor

-230

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

-280

Boring: 20

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer
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100

150

200

2Asbestpl.MM4 asbest

3

1

4

5

beton0

Kernboor
-9

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
resten asbest, geen olie-water 
reactie, donker grijszwart, 
Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijszwart, Edelmanboor

-120

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

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 51141717

Projectnaam: Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te Bunne

Opdrachtgever: Dhr. R. Beks

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 6 / 6

getekend volgens NEN 5104

Boring: 21

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

beton0

Kernboor
-9

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor-50

Boring: 22

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

beton0

Kernboor
-9

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin, Edelmanboor-50

Boring: 23

Datum: 17-05-2017

Boormeester: S. Meijer
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50
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200

250

1
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4

beton0

Kernboor
-9

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelgrijs, 
Edelmanboor, geroerd

-160

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-200

Leem, uiterst zandig, geen 
olie-water reactie, licht grijsblauw, 
Edelmanboor

-250

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

-280



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

Bijlage 5 Analysecertificaten 



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. mevrouw D. Lewerissa
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Ons kenmerk : Project 669942
Validatieref. : 669942_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SMXT-SPRU-FXVW-WULS
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 8 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 26 mei 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 77,3 85,2 85,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,0 0,7 0,3

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S o-xyleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 < 0,10 < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 0,10

Tabel 1 van 4

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

Project code : 669942
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5426678 = 01-1
5426679 = 03-1
5426680 = 19-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017
Ontvangstdatum opdracht : 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017
Startdatum : 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017
Monstercode : 5426678 5426679 5426680
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 91,8 84,3 84,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,5 0,7 0,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7,7 4,9 5,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,8 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,11 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,26 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,12 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,15 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,08 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,12 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,09 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,10 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 1,1 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

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

Tabel 2 van 4

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

Project code : 669942
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5426681 = MM1
5426682 = MM2
5426683 = MM3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017
Ontvangstdatum opdracht : 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017
Startdatum : 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017
Monstercode : 5426681 5426682 5426683
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,6 84,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,6 0,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,2 6,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 25
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

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

Tabel 3 van 4

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

Project code : 669942
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5426684 = MM4
5426685 = MM5

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/05/2017 17/05/2017
Ontvangstdatum opdracht : 18/05/2017 18/05/2017
Startdatum : 18/05/2017 18/05/2017
Monstercode : 5426684 5426685
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

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

Project code : 669942
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5426678
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : 01-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5426679
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : 03-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5426680
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : 19-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5426681
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : MM1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5426682
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : MM2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5426683
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : MM3
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5426684
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : MM4
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5426685
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : MM5
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 8 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5426678 01-1 01 1.1-1.3 0098789DI

5426679 03-1 03 1-1.2 0049186KM

5426680 19-1 19 1-1.2 0098795DI

5426681 MM1 21 0.1-0.5 2416456AA
22 0.1-0.5 2417404AA
23 0.1-0.6 2416432AA

5426682 MM2 04 0.08-0.3 2416426AA
06 0.08-0.4 2416447AA
07 0.08-0.45 2416443AA
08 0.08-0.5 2416446AA

5426683 MM3 04 0.8-1.2 2416422AA
06 0.6-1.1 2416445AA

5426684 MM4 09 0-0.5 2416438AA
10 0-0.5 2416458AA
12 0.15-0.5 2416431AA
15 0.08-0.2 2417411AA
16 0.08-0.5 2416836AA

5426685 MM5 15 0.8-1.3 2416459AA
13 1.5-2 2416996AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 669942
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 669942
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: SMXT-SPRU-FXVW-WULS Ref.: 669942_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. mevrouw D. Lewerissa
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Ons kenmerk : Project 671556
Validatieref. : 671556_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : TTKT-XMOD-AUUJ-GXLR
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 mei 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 0,03
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l 0,3 < 0,2
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Tabel 1 van 3

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

Project code : 671556
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5430766 = 01
5430769 = 19-19-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/05/2017 24/05/2017
Ontvangstdatum opdracht : 24/05/2017 24/05/2017
Startdatum : 24/05/2017 24/05/2017
Monstercode : 5430766 5430769
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TTKT-XMOD-AUUJ-GXLR Ref.: 671556_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 140 120 50
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 5,8 < 2
S koper (Cu) µg/l < 2 < 2 < 2
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3 4,6 3,9
S zink (Zn) µg/l 16 15 19

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l 0,3 < 0,2 < 0,2
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tabel 2 van 3

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

Project code : 671556
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5430767 = 06-1-1
5430768 = 13-13-1
5430770 = 23-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017
Ontvangstdatum opdracht : 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017
Startdatum : 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017
Monstercode : 5430767 5430768 5430770
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TTKT-XMOD-AUUJ-GXLR Ref.: 671556_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

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

Project code : 671556
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: TTKT-XMOD-AUUJ-GXLR Ref.: 671556_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5430766
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : 01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: TTKT-XMOD-AUUJ-GXLR Ref.: 671556_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5430769
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : 19-19-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 2 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: TTKT-XMOD-AUUJ-GXLR Ref.: 671556_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5430767
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : 06-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 3 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: TTKT-XMOD-AUUJ-GXLR Ref.: 671556_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5430768
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : 13-13-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 4 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: TTKT-XMOD-AUUJ-GXLR Ref.: 671556_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5430770
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Uw referentie : 23-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 5 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: TTKT-XMOD-AUUJ-GXLR Ref.: 671556_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5430766 01 01 1.9-2.9 0291293YA

5430769 19-19-1 19 1.8-2.8 0291285YA

5430767 06-1-1 06 1.7-2.7 0291302YA
06 1.7-2.7 0204582MM

5430768 13-13-1 13 1.7-2.7 0291278YA
13 1.7-2.7 0204561MM

5430770 23-1-1 23 1.8-2.8 0291294YA
23 1.8-2.8 0204531MM

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 671556
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: TTKT-XMOD-AUUJ-GXLR Ref.: 671556_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 671556
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: TTKT-XMOD-AUUJ-GXLR Ref.: 671556_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. mevrouw D. Lewerissa
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Ons kenmerk : Project 677013
Validatieref. : 677013_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RHPU-WIEK-TMEL-RKDU
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 19 juni 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 5444491
Uw referentie : 20-MM asbest
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/05/2017

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.P.
Datum geanalyseerd : 19-06-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003) (S).

Massa aangeleverde monster : 3250 g
Droge massa aangeleverde monster : 2571 g
Percentage droogrest : 79,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 2125,1 86,9 3,7 0,18 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 48,4 2,0 5,8 11,98 10 8,0
1-2 mm 30,7 1,3 7,9 25,73 5 17,9
2-4 mm 27,1 1,1 27,1 100,00 8 151,5
4-8 mm 39,7 1,6 39,7 100,00 8 715,9
8-16 mm 58,1 2,4 58,1 100,00 1 1321,6
>16 mm 115,1 4,7 115,1 100,00 0 0,0
Totaal 2444,2 100,0 257,4 32 2214,9

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 3,4 1,5 7,1 3,4 1,5 7,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 3,6 1,4 8,5 3,6 1,4 8,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 7,7 6,2 9,3 7,7 6,2 9,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 37 29 44 37 29 44 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 68 54 81 68 54 81 0,0 0,0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 120 92 150 120 92 150 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 120 0,0 120
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 120 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 120 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

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

Project code : 677013
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: RHPU-WIEK-TMEL-RKDU Ref.: 677013_certificaat_v1



Monstercode : 5444491
Uw referentie : 20-MM asbest
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/05/2017

Asbestonderzoek - productidentificatie

product 1
zeeffractie

(mm)
materiaal gebondenheid asbestsoort percentage

(m/m %)

0,5-1 mm cement, vlakke
plaat

hecht chrysotiel 10-15

1-2 mm cement, vlakke
plaat

hecht chrysotiel 10-15

2-4 mm cement, vlakke
plaat

hecht chrysotiel 10-15

4-8 mm cement, vlakke
plaat

hecht chrysotiel 10-15

8-16 mm cement, vlakke
plaat

hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

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

Project code : 677013
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: RHPU-WIEK-TMEL-RKDU Ref.: 677013_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als
onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek
geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de
opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf
heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins
Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit
alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Uw referentie : 20-MM asbest
Monstercode : 5444491

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5707
(2003).

Tabel 3 van 3

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

Project code : 677013
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: RHPU-WIEK-TMEL-RKDU Ref.: 677013_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5444491 20-MM asbest 20 0.1-0.6 0258421DD

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 677013
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: RHPU-WIEK-TMEL-RKDU Ref.: 677013_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5707 (2003)

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 677013
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: RHPU-WIEK-TMEL-RKDU Ref.: 677013_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. mevrouw D. Lewerissa
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Ons kenmerk : Project 677020
Validatieref. : 677020_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WYTH-GHWS-GUHX-OIAK
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 19 juni 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 5444513
Uw referentie : 20-materiaal
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/05/2017

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : C.S.
Datum geanalyseerd : 15-06-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 31,1 g
Droge massa aangeleverde monster : 26,1 g
Percentage droogrest : 83,92 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 26,1 hecht chrysotiel 10-15 1 3262,5 0,0

Totaal 26,1 1 3262,5 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 3300 0,0 3300
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 3300 0,0

Totaal massa asbest: 3300 mg

Tabel 1 van 2

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

Project code : 677020
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WYTH-GHWS-GUHX-OIAK Ref.: 677020_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als
onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek
geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de
opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf
heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins
Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit
alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 677020
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: WYTH-GHWS-GUHX-OIAK Ref.: 677020_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5444513 20-materiaal 20 0.1-0.6 2416941AA

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 677020
Project omschrijving : 51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: WYTH-GHWS-GUHX-OIAK Ref.: 677020_certificaat_v1



 

Bijlage 6 Getoetste resultaten grond en 
grondwater 



Toetsdatum: 26 mei 2017 11:55BoToVa 3.0.0Toetsversie

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

Toetsing

669942Certificaten

51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 teProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01-1Monsteromschrijving

5426678Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.0% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@77.377.3%droge stof

Minerale olie

500190190-< 82< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

10.20.2-< 0.12< 0.05mg/kg dsbenzeen

1.250.20.2-< 0.12< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

1.250.20.2-< 0.12< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.12< 0.05mg/kg dso-xyleen

< 0.23< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

1.250.450.45-< 0.350.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5426678:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

03-1Monsteromschrijving

5426679Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.285.2%droge stof

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

10.20.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

1.250.20.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

1.250.20.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dso-xyleen

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

1.250.450.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5426679:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

19-1Monsteromschrijving

5426680Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.385.3%droge stof

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

10.20.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

1.250.20.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

1.250.20.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dso-xyleen

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

1.250.450.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5426680:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM1Monsteromschrijving

5426681Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

257.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@91.891.8%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 32< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-104.8mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 6.1< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 6< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 26< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5426681:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM2Monsteromschrijving

5426682Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

254.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.384.3%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 40< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 5.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 6.6< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 29< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.110.11mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.260.26mg/kg dsfluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.150.15mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.090.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.10.1mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-1.11.1mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5426682:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM3Monsteromschrijving

5426683Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

255.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.684.6%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 37< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 5.2< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 6.4< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 6< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 28< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5426683:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM4Monsteromschrijving

5426684Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

253.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.682.6%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 47< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 6.5< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 6.6< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 30< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 68< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5426684:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM5Monsteromschrijving

5426685Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

256.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.384.3%droge stof

Metalen ICP-AES

@6125mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 4.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 6.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-84mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 27< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5426685:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 26 mei 2017 11:54BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

669942Certificaten

51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 teProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01-1Monsteromschrijving

5426678Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.0% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@77.377.3%droge stof

Minerale olie

50002595190-< 82< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.12< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.12< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.12< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.12< 0.05mg/kg dso-xyleen

< 0.23< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

178.7250.45-< 0.350.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

03-1Monsteromschrijving

5426679Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.285.2%droge stof

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dso-xyleen

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

19-1Monsteromschrijving

5426680Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.385.3%droge stof

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dso-xyleen

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM1Monsteromschrijving

5426681Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

257.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@91.891.8%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 32< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-104.8mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.1< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 6< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 26< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM2Monsteromschrijving

5426682Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

254.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.384.3%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 40< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 5.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.6< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 29< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.110.11mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.260.26mg/kg dsfluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.150.15mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.090.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.10.1mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.11.1mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM3Monsteromschrijving

5426683Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

255.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.684.6%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 37< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 5.2< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.4< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 6< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 28< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM4Monsteromschrijving

5426684Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

253.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.682.6%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 47< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.5< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.6< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 30< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 68< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM5Monsteromschrijving

5426685Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

256.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.384.3%droge stof

Metalen ICP-AES

@6125mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 4.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-84mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 27< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 15 juni 2017 13:36BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

671556Certificaten

51141717-Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 teProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

01Monsteromschrijving

5430766Monsterreferentie

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-0.3µg/ltolueen

< 0.1µg/lo-xyleen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 5430766:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

06-1-1Monsteromschrijving

5430767Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.8 S140µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-16µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-0.3µg/ltolueen

< 0.1µg/lo-xyleen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5430767:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

13-13-1Monsteromschrijving

5430768Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.4 S120µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-5.8µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-4.6µg/lnikkel (Ni)

800432.565-15µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lo-xyleen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5430768:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

19-19-1Monsteromschrijving

5430769Monsterreferentie

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.013.0 S0.03µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lo-xyleen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5430769:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

23-1-1Monsteromschrijving

5430770Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-50µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-3.9µg/lnikkel (Ni)

800432.565-19µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lo-xyleen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 5430770:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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Bijlage 7 Resultaten asbest 



Projectnummer 51141717

Projectnaam

Datum veldwerk

Sleuf/gat en traject boring 20

REKENBLAD

Analyse materiaalmonster 20 - materiaal

%k,ch percentage Chrysotiel in materiaal % 12,5 - 10 15

%k,a percentage Amosiet in materiaal % 0 - 0 0

%k,cr percentage Crocidoliet in materiaal % 0 - 0 0

traject m-mv 0,1 - 0,6

Ns dichtheid grond kg/l 1,6 1,7 1,5

%E inspectiecoefficient sleuf % 85 80 90

RESULTATEN ASBEST VELD > 20 mm

schouwen

lengte sleuf m 0,12

diepte traject m 0,5

breedte sleuf m 0,12

Vsleuf volume sleuf m
3

0,0072 0,0072 0,0072

aantal stukjes asbest na harken 1 1 1

Mk gewicht gevonden asbest na harken g 26 26,1 26,1

Mlok drooggewicht totale monster kg 9,1 9,7 8,5

Cm,ch gehalte aan Chrysotiel >20 mm mg/kg ds 421,17 336,94 509,15

Cm,a gehalte aan Amosiet >20 mm mg/kg ds 0,00 0,00 0,00

Cm,cr gehalte aan Crocidoliet >20 mm mg/kg ds 0,00 0,00 0,00

Cm,harken gehalte aan totaal asbest >20mm mg/kg ds 421,17 336,94 509,15

RESULTATEN ASBEST LAB. < 20mm
analyse

Mva massa monster in behandeling kg 3,25

Ma massa monster na drogen kg 2,571

werkelijke percentage ds % 79,1

gehalte aan totaal asbest < 16mm in fractie mg/kg ds 120 92 150

Cm,analyse gehalte totaal asbest < 16mm in bodem mg/kg ds 120,00 92,00 150,00

RESULTATEN TOTAAL ASBEST GEWOGEN IN GROND

Cm,harken gehalte aan totaal asbest >20 mm (harken) mg/kg ds 421,17 336,94 509,15

Cm,analyse gehalte aan totaal asbest < 16mm (lab.) mg/kg ds 120,00 92,00 150,00

asbest in bodem totaal gewogen mg/kg ds. 541,17 mg/kg ds 428,94 mg/kg ds 659,15 mg/kg ds

Resultaat asbest in bodem totaal gewogen 541 mg/kg ds.

17 mei 2017

Peizerweg 8 te Bunne

ondergrens bovengrensresultaat



 bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne
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 bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne

Bijlage 2  Nader asbestonderzoek Peizerweg 8 te Bunne
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1 Inleiding 

In opdracht van de heer R. Beks heeft MUG Ingenieursbureau een nader bodemonderzoek (naar asbest in puin) 
uitgevoerd ter plaatse van het perceel Peizerweg 8 te Bunne.   
 
Aanleiding 
Voor de locatie geldt een voornemen tot eigendomsoverdracht. Een deel van de bestaande bebouwing zal worden 
gesloopt en vervolgens zal er een woning worden gebouwd. Ten behoeve van de voorgenomen eigendoms-
overdracht en de sloop- en nieuwbouwactiviteiten is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd  
(MUG Ingenieursbureau, projectnummer 51141717, 20 juni 2017). 
 
Uit de resultaten van het bovengenoemde bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van een aantal boringen puin is 
aangetroffen. In de puinhoudende grond ter plaatse van boring 20, die zich inpandig bevindt ter plaatse van een 
betonvloer, is asbesthoudend materiaal aangetroffen. De puinhoudende grond bevat eveneens asbest. Indicatief is 
het gehalte aan asbest vastgesteld op 541 mg/kg ds, waarmee het gehalte boven de interventiewaarde/ 
hergebruiksnorm ligt. 
 
De bovengenoemde resultaten vormen de aanleiding tot de uitvoering van een nader onderzoek naar asbest in 
bodem. Tijdens het graven van de sleuven en inspectiegaten is gebleken dat op een deel van de onderzoekslocatie 
sprake is van puinlagen (> 50% puin). Ter plaatse van deze delen van de onderzoekslocatie is geen sprake van 
bodem. 
 
Doelstelling 
Het doel van het nader onderzoek naar asbest in bodem is het vaststellen van het exacte gehalte aan asbest en 
daarmee eveneens het doen van een uitspraak over de omvang van de verontreiniging. 
 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen deel uit te maken van de organisatie van de eigenaar van de 
onderzoekslocatie en/of opdrachtgever van het onderzoek. MUG Ingenieursbureau heeft het onderzoek als 
onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
De werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeren van het veldwerk en de monsterneming van de grond en het 
slib zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 
2001  en 2018. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het procescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygiënisch 
(water)bodemonderzoek' en is in het bezit van een Kwalibo-erkenning (erkend bodemintermediair). De certificering 
van de BRL SIKB 2000 en het bijbehorende keurmerk zijn niet van toepassing op het onderzoek van de puinlagen. 
 
In de onderhavige rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de 
resultaten te verbinden conclusies. 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Algemeen 

Om een juiste hypothese en bijbehorende onderzoeksstrategie vast te kunnen stellen, is een vooronderzoek 
uitgevoerd. Ten behoeve van het vooronderzoek is informatie verzameld op basis van NEN 5725 ‘Standaard 
vooronderzoek’.  
 
Als basis van het vooronderzoek is het onderzoek van 20 juni 2017 aangehouden. Na dit onderzoek zijn geen 
aanwijzingen dat in die tussentijd verontreinigingen zijn ontstaan. Om deze reden is er geen aanvullend 
vooronderzoek uitgevoerd. 
 
In afwijking op NEN 5725:2009 is de hydrologie (tot 10 m-mv) niet opgenomen in het onderhavige onderzoek omdat 
dit gezien de doelstelling van het onderzoek geen relevante informatie oplevert. 

2.2 Locatiegegevens en huidig gebruik 

De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel gelegen aan Peizerweg 8 te Bunne. Op het terrein staan 
diverse gebouwen, waaronder een loods met stallingruimte en een slibput met olieafscheider. Ter plaatse van de 
stallingsloods met slibput en olieafscheider is tijdens het voorgaande bodemonderzoek asbest aangetroffen. De 
onderzoekslocatie beperkt zich tot dit deel van het perceel en heeft een oppervlakte van circa 340 m

2
. De loods is 

voorzien van een betonvloer. Het buitenterrein is verhard met klinkers. Kadastraal staat de onderzoeklocatie bekend 
als gemeente Vries, sectie Y, nummer 163. 

 
De X- en Y-coördinaten van het globale middelpunt van de locatie zijn: X = 231.760 en Y = 571.068. In bijlage 1 is de 
situering van de onderzoekslocatie weergegeven. In bijlage 2 is een overzicht van de onderzoekslocatie 
weergegeven. 

2.3 Voorgaand bodemonderzoek en verontreinigingssituatie 

Op de locatie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd: ‘Verkennend bodemonderzoek Peizerweg 8 te Bunne’ 
(MUG Ingenieursbureau, projectnummer 51141717, 20 juni 2017). Uit de resultaten van dit bodemonderzoek blijkt 
dat, behoudens de asbestverontreiniging, geen noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetroffen in de grond 
en het grondwater. In de grond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen. 
Het grondwater bevat ten hoogste licht verhoogde concentraties aan barium en naftaleen. 
 
Ter plaatse van de boringen 14, 18, 19 en 20, direct onder het beton danwel de klinkers, is puin (ongedefinieerd, 
gemengd puin) aangetroffen. Daarnaast zijn op diverse plaatsen (boringen 04, 06, 11 en 13) bakstenen en 
baksteenresten aangetroffen. De boringen 05 en 07 zijn gestaakt op bakstenen. Op basis van bijlage E van NEN 5725 
zijn de lagen met bakstenen niet als asbestverdacht beschouwd (visueel eenduidig materiaal, namelijk bakstenen, en 
geen asbestverdachte materialen). Ongedefinieerd puin is in principe wel asbestverdacht. 
 
Ter plaatse van boring 20 zijn asbesthoudende materialen aangetroffen in de puinhoudende grond  
(0,09-0,80 m-mv). Uit analyse blijkt dat het materiaal daadwerkelijk asbesthoudend is (10-15% chrysotiel, 
hechtgebonden). In een monster van de betreffende puinhoudende grond is eveneens asbest aangetroffen 
(chrysotiel, hechtgebonden). Het totaal gewogen gehalte is indicatief vastgesteld op 541 mg/kg ds en overschrijdt 
daarmee de interventiewaarde/hergebruiksnorm.  
 
Vanwege de zintuiglijke waarnemingen (hoofdzakelijk grind en ander soort puin) is het aangetroffen puin ter plaatse 
van boring 14 vooralsnog niet als asbestverdacht beschouwd. 

  



 

projectnummer 51172317 
1 augustus 2017 

pagina 3 van 6 

3 Uitvoering van het onderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de strategie Nader onderzoek asbest, vaststellen gemiddeld gehalte per RE, 
volgens NEN 5707. Ter plaatse van de gaten waar puinlagen zijn aangetroffen (geen sprake van bodem) is het 
onderzoek uitgevoerd conform NEN 5897. 
 
Omdat de onderzoekslocatie circa 340 m

2
 groot is, wordt de onderzoekslocatie zelf als één ruimtelijke eenheid (RE) 

beschouwd (maximale grootte van een RE is 1000 m
2
). 

 
Per RE worden normaal gesproken vijf proefsleuven van minimaal 2,0 x 0,3 m

1
 gegraven tot het ongeroerde 

bodemprofiel. Op basis van een kleinschalige onderzoekslocatie (< 1000 m
2
) mag het aantal te graven sleuven 

bepaald worden conform tabel 6 in paragraaf 6.4.4 van NEN 5707. Dit resulteert in drie proefsleuven. 
 
Twee van de proefsleuven zijn geprojecteerd in de loods, waar een betonvloer aanwezig is. Conform NEN 5707/ 
NEN5897 zijn deze twee proefsleuven ieder vervangen door twee grote kernboringen met een doorsnede van 35 cm 
(0,35 m

1
) waarin vervolgens inspectiegaten zijn gegraven (in totaal vier kernen met inspectiegaten). Deze 

inspectiegaten zijn met een grote diameter boor doorgezet tot in het ongeroerde bodemprofiel. 
 
Ter verifiëring van de asbestverdachtheid van de puinhoudende grondlaag ter plaatse van boring 14, is een 
aanvullende inspectiegat gegraven  
 
Omdat de locatie geheel verhard is met klinkers en/of beton heeft er geen maaiveldinspectie kunnen plaatsvinden.  
 
De opgegraven grond en puin is gelijkmatig uitgespreid per 0,5 m

1
. Per 0,5 m

1
 is 50 kg monstermateriaal verzameld. 

Dit is voorbehandeld door harken en zeven (20 mm). De grove materialen (groter dan 20 mm) zijn beoordeeld op 
het voorkomen van asbestverdachte materialen. De aangetroffen asbestverdachte materialen zijn verzameld, geteld 
(aantal stukjes), gewogen (gewicht van de stukjes) en bemonsterd. Van het gezeefde grond en puin (kleiner dan  
20 mm) is een monster samengesteld van ten minste 9 kg. 
 
De verzamelde materiaalmonsters zijn geanalyseerd op asbest. Van de samengestelde grond- en puinmonsters 
(kleiner dan 20 mm) zijn op basis van de waarnemingen vijf geselecteerd voor analyse op asbest. 

3.2 Uitgevoerde veld- en laboratorium werkzaamheden 

De werkzaamheden zijn 5 juli 2017 verricht door de heer P. Lindeboom van MUG Ingenieursbureau. De heer  
P. Lindeboom is gecertificeerd voor protocol 2018. De uitgevoerde werkzaamheden en analyses zijn gebaseerd op 
de bovengenoemde onderzoeksstrategieën.  
 
In de volgende tabel is een overzicht weergegeven van de samengestelde (grond-/puin-/materiaal)monsters en de 
bijbehorende analyses. 
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Tabel 3.1  Overzicht (grond/puin)monsters en uitgevoerde analyses 

Monster Traject 
(m-mv) 

Asbestverdachte  
materialen 
aangetroffen 

Analyse 

SL01 0,20-0,50 nee Asbest in grond 

Gat 02 0,20-0,50 nee Asbest in grond 

Gat 03 en Gat 04 0,20-1,20 

0,80-1,60 

nee 

nee 

Asbest in puin 

Asbest in grond 

Gat 05 en Gat 06 0,20-0,50 Ja (3 stukjes) Asbest in puin 

Asbest in materiaal 

 
De grondmonsters zijn voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses zijn uitgevoerd door het door 
de Raad van Accreditatie geaccrediteerde Testlaboratorium Eurofins Omegam te Amsterdam. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in de bijlage 4. 

3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem beoordeeld op 
kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform 
NEN 5104. Tevens zijn het maaiveld en de opgeboorde grond geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte 
materialen.  
 
Bodem 
Vanaf het maaiveld tot de maximale boordiepte van 2,0 m-mv bestaat de bodem uit zand. 
 
Ter plaatse van de gaten 03 t/m 06 is vanaf 0,20 m-mv tot maximaal 1,20 m-mv (gat 03) een puinlaag aanwezig. De 
bovengrond ter plaatse van SL01 bestaat uit zand en is sterk puinhoudend. De bovengrond van gat 02 is zwak 
puinhoudend.  
 
Ter plaatse van gat 06 (0,2-0,5 m-mv) is in het puin asbesthoudend materiaal aangetroffen.  
 
Voor het overige zijn op het maaiveld en in de grond  en het puin zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de 
boorprofielen, die zijn opgenomen in bijlage 3. 
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4 Resultaten 

4.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn getoetst aan de hergebruiksnorm. Voor de toetsing van het 
gehalte aan asbest zijn de streefwaarde en de interventiewaarde gelijkgesteld op 100 mg/kg d.s. (hergebruiksnorm). 
Het gehalte aan asbest wordt bepaald door de amfibole concentratie (amosiet en crocidoliet) te vermenigvuldigen 
met een factor 10 en deze op te tellen bij de serpentijnconcentratie (chrysotiel). 

4.2 Resultaten 

Een overzicht van de analyseresultaten is weergegeven in de volgende tabel. De analysecertificaten zijn opgenomen 
in bijlage 4. De berekende gehalten aan asbest zijn weergegeven in bijlage 5. 
 
Tabel 4.1  Analyseresultaten 

Sleuven Traject 
(m-mv) 

berekende 

gehalten (> 20 mm) 
Analyse grond/puin 

(< 20 mm) 

Totaal concentratie  

aan asbest 

SL01 0,20-0,50 - - - 

Gat 02 0,20-0,50 - - - 

Gat 03 en Gat 04 0,20-1,20 

0,80-1,60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Gat 05 en Gat 06 0,20-0,50  70,85 mg/kg ds 39,65 mg/kg ds 110 mg/kg ds 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

Algemeen 
In opdracht van de heer R. Beks heeft MUG Ingenieursbureau een nader bodemonderzoek (asbest) uitgevoerd ter 
plaatse van het perceel Peizerweg 8 te Bunne.   
 
De aanleiding van dit onderzoek werd gevormd door de voorgenomen eigendomsoverdracht van de locatie. Tijdens 
eerder bodemonderzoek is indicatief asbest vastgesteld in de bodem. 
 
Het doel van het nader onderzoek naar asbest is het vaststellen van het exacte gehalte aan asbest en daarmee 
eveneens het doen van een uitspraak over de ernst van de verontreiniging. 
 
Resume onderzoeksresultaten 
Ter plaatse van gat 06 (0,2-0,5 m-mv) is in de puinlaagasbesthoudend materiaal aangetroffen. Analytisch is 
aangetoond dat het asbestgehalte de hergebruiksnorm van 100 mg/kg d.s overschrijdt (gemeten 110 mg/kg d.s.). 
Ter plaatse van de overige gaten en de inspectiesleuf is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen. Op basis 
van onderhavig onderzoek, alsmede de resultaten van het verkennend onderzoek wordt waargenomen dat onder de 
gehele beton verharding een puinlaag aanwezig is die verontreinigd is met asbest (heterogeen aanwezig). De 
omvang, op basis van een oppervlakte van 340 m

2
 en een globale diepte van gemiddeld 0,6 m-mv, ingeschat op  

200 m
3
.  

 
Na kadastrale splitsing zal op onderhavige onderzoekslocatie circa 160 m

3
met asbest verontreinigd puin aanwezig 

zijn en zal op het ‘nieuwe’ aangrenzende kadastrale perceel circa 40 m
3
met asbest verontreinigd puin aanwezig zijn. 

De verontreiniging is aanwezig in de puinlaag  onder een betonvloer. Er is derhalve sprake van de aanwezigheid van 
een asbesthoudende afvalstof. Om de verontreiniging in een puinlaag aanwezig is  geen sprake van een 
bodemverontreiniging.  
 
Conclusie en aanbeveling 
In verband met de aanwezigheid van een betonvloer zijn op dit moment zijn geen specifieke verspreidings- en 
blootstellingsrisico’s en gelden er formeel geen gebruiksbeperkingen voor de onderzoekslocatie. 
 
Indien ter plaatse graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden, dient hiervoor een Plan van Aanpak opgesteld te 
worden. Het Plan van Aanpak dient goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag (gemeente Tynaarlo). Het 
vrijkomende materiaal dient conform geldende regelgeving en onder de juiste veiliheidsmaatregelen (3T) te worden 
afgevoerd naar een erkende verwerker. 

 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de onderzoeks-
resultaten van dit onderzoek. Dit onderzoek schetst een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
vrijkomende grond- en materiaalstromen. Bij graaf- en grondverzetwerkzaamheden dient men rekening te houden 
met plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen.
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Projectcode: 51172317

Projectnaam: NO Peizerweg 8 te Bunne

Pagina 1 / 1

getekend volgens NEN 5104

Sleuf: Gat 02

Deellocatie: -Gat 02

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 0,40

Sleufbreedte: 0,40

0

50

1

2

klinker0

Graafmachine-10

Zand, matig fijn, licht geelgrijs, 
Graafmachine, opgebracht 
straatzand

-20

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, zwak puinhoudend, 
donker grijsbruin, Graafmachine, 
metsel puin

-50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, donker zwartbruin, 
Graafmachine

-80

Sleuf: Gat 03

Deellocatie: -Gat 03

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

200

12

3

beton0

Graafmachine-12

Zand, matig fijn, licht geelbeige, 
Schep, opvul zand

-17

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, donker bruinrood, 
Schep

-120

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Schep

-160

Zand, matig grof, zwak 
leemhoudend, licht blauwgrijs, 
Schep

-200

Sleuf: Gat 04

Deellocatie: -Gat 04

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

150

12

3

beton0

Graafmachine-12

Zand, matig fijn, licht geelbeige, 
Schep, opvul zand

-17

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, donker bruinrood, 
Schep-80

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Schep

-160

Sleuf: Gat 05

Deellocatie: -Gat 05

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

12

beton0

Graafmachine-12

Zand, matig fijn, licht geelbeige, 
Schep, opvul zand

-17

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, donker bruinrood, 
Schep

-40

Schep, obstakel, beton

-41

Sleuf: Gat 06

Deellocatie: -Gat 06

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 0,00

Sleufbreedte: 0,00

0

50

100

124

3

beton0

Graafmachine-12

Zand, matig fijn, licht geelbeige, 
Schep, opvul zand

-17

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, donker bruinrood, 
Schep, obstakel, beton

-50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Schep-100

Sleuf: SL01

Deellocatie: -SL01

Datum: 05-07-2017

Boormeester: Pieter Lindeboom

Sleuflengte: 2,60

Sleufbreedte: 0,40

0

50

1

2

klinker0

Graafmachine-10

Zand, matig fijn, licht geelgrijs, 
Graafmachine, opgebracht 
straatzand

-20

Zand, matig fijn, sterk 
puinhoudend, licht bruingrijs, 
Graafmachine, baksteen, witte 
kalksteen

-50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, donker zwartbruin, 
Graafmachine

-80



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Analyse certificaat

V190617_1

26-07-2017Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1707-2402
51172317
MUG Ingenieursbureau b.v.
Postbus 136
9350  AC LEEK
18-07-2017

Monsternummer: 17-148815

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1707-2402_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

26-07-2017
Opdrachtgever
106225401

0022501mg, 0258120dd

NO Peizerweg 8 te Bunne
Gat 05-1, Gat 06-1, Gat 05-2, Gat 06-2 (0,2-0,5)

MMpuin gat 05-06

Puin

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Nat ingezet gewicht (kg) 25,157

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 48

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5897, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 3,393 1,670 3 100,0 266,5 - 38,2 174,8 130,0 304,8
#4-8 mm 1,059 0,627 4 100,0 101,6 - 13,8 63,2 52,2 115,4
#2-4 mm 0,643 0,008 40 100,0 6,4 - - - 6,4 6,4
#1-2 mm 0,886 0,040 40 20,0 32,0 - - - 32,0 32,0
#0,5-1 mm 5,748 0,120 30 5,0 96,0 - - - 96,0 96,0
#< 0,5 mm 9,650 0,000 0 - LB>3 - - - - LB
#Totaal 21,378 2,465 117 502,6 - 52,1 238,0 316,6 554,6

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 24 - 2,4 11 15 26
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 16 - 1,4 8,3 9,1 17
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 32 - 3,5 14 22 36

Droge stof 85,0 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15% Crocidoliet 2 - 5%

Plaatmateriaal; Chrysotiel 15-30%

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V190617_1

26-07-2017Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 17-148815

Rapportnummer: 1707-2402_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1707-2402

51172317

MUG Ingenieursbureau b.v.

Postbus 136

9350  AC LEEK

18-07-2017

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-07-2017
Opdrachtgever
106225401

0022501mg, 0258120dd

NO Peizerweg 8 te Bunne
Gat 05-1, Gat 06-1, Gat 05-2, Gat 06-2 (0,2-0,5)
MMpuin gat 05-06
Puin

Asbest in puin

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 51172317

Inspectiegat/sleuf: GAT 05 06

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:

lengte sleuf/gat 0,6 m

breedte sleuf/gat 0,6 m

diepte sleuf/gat 0,3 m

volume sleuf/gat 96,1 liter

Volume geïnspecteerd 115,32 liter

Monster gezeefd over 2 cm? ja

Percentage fijne fractie (<2 cm) 82,6 %

Dichtheid 1,8 kg/dm3

%droge stof (lab) 85 %

Massa droge stof geïnspecteerd 176,4 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST

materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht 
stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram)

Soort 1 3 chrysotiel 12,5 H 12,50 70,85 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00

hechtgebonden 70,85 hechtgebonden

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden

totaal serpentijn >2 cm 70,85 totaal amfibool >2 cm

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg):

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST

hechtgebonden serpentijn 11,00 hechtgebonden amfibool

niet hechtgebonden serpentijn 13,00 niet hechtgebonden amfibool

totaal serpentijn <2 cm 24,00 totaal amfibool <2 cm

bovengrens 32,00 bovengrens

ondergrens 16,00 ondergrens

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,83 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn:

gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 19,82 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg):

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 110,49

  - waarvan hechtgebonden asbest 79,93

  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 30,56

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 110

Bovengrens gewogen toetswaarde 140

Ondergrens gewogen toetswaarde 81

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool

** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)

100



gehalte asbest 
(mg/kg ds)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,85

0,00

2,40

2,40

3,50

1,40

0,83

1,98

39,65

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds
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1 Inleiding 

In opdracht van De heer R. Beks en mevrouw L. Lageveen heeft BügelHajema Adviseurs b.v. een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd naar geluidsbelasting op de te realiseren woning in het kader van 

het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne in de gemeente Tynaarlo. De Wet 

geluidhinder beschouwt een woning als een geluidsgevoelig gebouw. Daarom dient er een toetsing 

plaats te vinden aan de eisen uit de Wet geluidhinder.  

 

Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een woning of 

een geluidgevoelig object gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. De Peizer-

weg kent ter plaatse van het voornemen een maximum snelheid van 30 km/uur en kent daarmee in 

de zin van de Wet geluidhinder geen zone en zou akoestisch onderzoek achterwege kunnen blijven. 

Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening en omdat de weg is uitgevoerd in klinkerver-

harding is toch besloten akoestisch onderzoek te verrichten.  

 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevel van de te realiseren wo-

ning en deze te toetsen aan de Wet geluidhinder. Toetsing van de karakteristieke geluidwering voor 

het vaststellen van de binnenwaarde van de woning valt buiten het kader van dit onderzoek. 

 

Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden in overeenstemming met het “Reken- en meetvoor-

schrift geluid 2012” (RMG 2012). 

De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de voorliggende rapportage. 
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2 Situatie 

Het initiatief heeft betrekking op de locatie gelegen op het perceel Peizerweg 8a in Bunne in de ge-

meente Tynaarlo. Voor deze locatie wordt een plan voorbereidt waarbij de realisatie van een woning 

mogelijk wordt gemaakt. De volgende afbeelding geeft de voorgenomen situering van de te realise-

ren woning. 

 

 

Figuur 1. Locatie in rood weergegeven 
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3 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een (spoor)weg de LAeq over 

alle perioden van 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur te worden bepaald. De 

Lden is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidbelasting in genoemde dag-, 

avond- en nachtperiode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘energetische’ middeling. Een en 

ander volgens de formule: 

 

 

 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels 

van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

 

De definitie van een gevel luidt: 

‘De bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of onderwijsgebouw scheidt van de bui-

tenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen 

en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het ver-

schil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB’. 

 

De berekende geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een 

halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal zoals aangegeven in artikel 1.3.1 

van het RMG 2012. 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Zones 

De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde zonerings-

plichtige wegen. In principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve: 

- wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a); 

- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b). 

 

Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door 

het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 74 van 

de Wet geluidhinder. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wet geluidhinder 

door middel van akoestisch onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie. 

 

Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
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verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 

langs die autoweg of autosnelweg.’ 

 

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of 

autosnelweg.’ 

 

In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen. 

 

Tabel 1. Zonebreedtes wegverkeer 

Aard gebied Aantal rijstroken Zonebreedte ter weerszijden van de weg 

stedelijk 1 of 2 200 m 

 3 of meer 350 m 

buitenstedelijk 1 of 2 250 m 

 3 of 4 400 m 

 5 of meer 600 m 

 

De situatie is binnenstedelijk gelegen. 

De langs de locatie en binnen de bebouwde kom gelegen weg, de Peizerweg, kent een maximum 

snelheid van 30 km/uur. Formeel behoeft in het kader van de Wet geluidhinder geen onderzoek 

plaats te vinden. Gelet op het beleid van de gemeente Tynaarlo, in het kader van een goede ruimtelij-

ke ordening en op basis van jurisprudentie wordt deze weg betrokken in het akoestisch onderzoek. 

Aangetoond moet worden of ten gevolge van deze weg sprake is van een acceptabel woon‐ en leef-

klimaat. Bij gebrek aan een wettelijk kader wordt bij de beoordeling van deze wegen aangesloten bij 

de normstelling die de Wgh kent voor gezoneerde wegen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

wordt als richtwaarde beschouwd. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt als maximaal 

aanvaardbare waarde beschouwd.  

3.1.2 Binnenwaarde 

Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden ge-

troffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidswering van de uitwendige schei-

dingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidgevoelige bebouwing is dit geregeld in 

het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie die de 

scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidshinder 

in het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uit-

wendige scheidingsconstructie en 33 dB. 

3.1.3 Dove gevels 

Gevels die geen te openen delen bevatten, zijn niet geluidsgevoelig en worden dove gevels genoemd. 

Voor dergelijke gevels hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. Wel moet bij de bouw de 

geluidwering van de gevels zodanig zijn dat de wettelijke maximale binnenwaarden worden geres-

pecteerd. 
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3.1.4 Aftrek artikel 110g 

Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal af-

nemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden 

gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden wor-

den getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt: 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of hoger is geldt een aftrek van: 

- 4 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 3 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen lager is 

dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. 

 

Voor de beoordeling van de 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing 

is rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Uit diverse onderzoeken
1
 blijkt dat bij rustig rijdend 

verkeer (dus niet versnellend naar 50 km/uur of meer) bij een snelheid van 30 km/uur het rolgeluid 

van de banden dominant is, net als bij gezoneerde wegen uit de Wet geluidhinder. 

In de berekeningen heeft daarom dienovereenkomstig een aftrek plaatsgevonden.  

 

Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een 

gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 

3.2 Cumulatie 

De beoordeling van de geluidssituatie vindt afzonderlijk plaats voor de onderscheidbare zonerings-

plichtige wegen. Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag echter niet leiden tot een onaan-

vaardbare situatie (art 110f Wgh).  

Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumulatie in-

dien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden. Voorgeschre-

ven wordt verder dat moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met samenloop 

bij de te treffen maatregelen. Hiermee wordt rekening gehouden in die zin dat de cumulatie wordt 

betrokken bij het beoordelen van de gevelwering van de geluidgevoelige bebouwing. 

 

 

                                                                 

1
 Zie o.a. “Praktijkreeks Geluid en Omgeving – Wegverkeerslawaai, Auteurs: W. Schoonderbeek, C. Padmos en H. 

van Leeuwen, Sdu–uitgevers, Den Haag 2014” waar op pagina 53, tabel 3.2 staat dat het omslagpunt waarbij rolge-

luid dominant wordt, optreedt bij een snelheid van 15 tot 25 km/uur bij personenwagens. Dit is gebaseerd op 

meerdere onderzoeken. 
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4 Rekenmethode 

Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder dient plaats te vinden overeenkomstig 

het RMG 2012, de regeling als bedoeld in artikel 110d en e (Wgh). Bijlage III bij dit voorschrift geeft 

twee rekenmethoden weer: 

- Standaard Rekenmethode I, gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie waarbij de weg 

bij benadering recht is en de invoergegevens zoals de verkeersintensiteiten en de hoogtever-

schillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen.  

- Standaard Rekenmethode II, bedoeld voor de meer complexe situaties die niet voldoen aan de 

randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.  

De onderhavige situatie is te complex om met rekenmethode I te kunnen berekenen. Dit maakt het 

gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk. 

 

Voor het uitvoeren van de methode II berekeningen van het wegverkeer is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Winhavik versie 8.51. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermodel 

worden rijlijnen ingebracht, reflecterende bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen en eventueel 

schermen. De rijstroken zelf, de zijwegen, waterpartijen en andere verharde oppervlakken zijn be-

schouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend. 

Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten en rekenparameters gehanteerd: 

− aantal reflecties:   maximaal 1 stuks; 

− openingshoek:   2 graden; 

− bodemfactor:   0 (harde bodem), vervolgens zijn alle bodemoppervlakten in het reken-

model geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor. 

 

De aftrek op grond van artikel 110g Wgh en het Europees bronbeleid op de berekende geluidsbelas-

ting is in het rekenmodel verdisconteerd in de groepsreductie. Op de gevel van de betreffende ge-

luidgevoelige bebouwing liggen de waarneempunten op verschillende hoogten afhankelijk van de 

hoogte van het betreffende gebouw en of het een geluidsgevoelige functie betreft (1,8 en 4,5 meter 

boven maaiveld). 

 

De invoergegevens van het opgestelde Standaard Rekenmethode II rekenmodel, alsmede de grafi-

sche weergaven daarvan zijn als bijlagen bij dit onderzoek toegevoegd. De rekenresultaten worden 

besproken in hoofdstuk 6. 
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5 Uitgangspunten 

5.1 Fysieke gegevens 

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever ver-

strekte ondergronden. De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrek-

king tot terreingesteldheid en gebouwen zijn met behulp van Google Streetview geïnventariseerd dan 

wel door opdrachtgever aangeleverd. 

5.2 Verkeersgegevens 

Van de Peizerweg zijn geen verkeersgegevens beschikbaar.  De Peizerweg is echter een weg met een 

beperkte verkeersfunctie. Berekend is daarom bij welke verkeersintensiteit op de Peizerweg de ten 

hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB wordt overschreden. Dit is het geval indien de ver-

keersintensiteit de 2.000 mvt/etmaal overschrijdt. Deze gegevens zijn opgenomen in onderstaande 

tabel. 

Per wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen dag-, 

avond- en nachturen. Daarnaast is de verdeling van de aantallen en snelheden per voertuigcategorie 

van belang. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld: 

- lichte motorvoertuigen (personenauto’s en bestelauto’s); 

- middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen); 

- zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger, 

trekkers met oplegger); 

- motoren. 

Voor deze waarden is een standaard verdeling aangehouden. 

 
Tabel 2. Maximale verkeersintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak 

Wegvak Wegdek- Etm. int. snelheid Periode % Samenstelling verkeer 

 type 2028 in km   % lmv %mzv %zwv 

Peizerweg klinkers (keperverband 2.000 30 dag 7,00 93 5 2 

    avond 2,50    

    nacht 0,75    
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6 Berekening en toetsing 

6.1 Berekening  

De berekende geluidsbelasting op de gevels van het betreffende gebouw zijn weergegeven in bijlage 

1 en in onderstaande afbeelding en tabel. De geluidsbelastingen in de onderstaande tabel zijn inclu-

sief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB.  

 

 

Figuur 2. Waarneempunten 

 
Tabel 3. Geluidsbelasting in dB per waarneempunt per bouwlaag incl. aftrek ogv art. 110g Wgh 

Waarneempunt Bouwlaag 

  1 

1.1 44 dB 

1.2 48 dB 

1.3 48 dB 

1.4 46 dB 

 

6.2 Toetsing 

Uit de berekeningen blijkt dat de te realiseren woning een te hoge geluidsbelasting kennen indien de 

verkeersintensiteit op de Peizerweg de 2.000 mvt/etmaal overschrijdt. Echter gelet op het feit dat 

deze weg een beperkte verkeersfunctie heeft (ontsluiting Bunne), de verkeersintensiteiten op de 
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omliggende provinciale wegen geen aanleiding geven om deze weg als sluiproute te nemen mag 

worden aangenomen dat deze verkeersintensiteit binnen de looptijd van het bestemmingsplan niet 

wordt overschreden. 

6.3 Cumulatie 

Omdat er alleen sprake kan zijn van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meer-

dere bronnen wordt overschreden, vindt geen cumulatie plaats zoals genoemd in paragraaf 3.2. 
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7 Samenvatting en conclusie 

In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Peizerweg op de gevels van de te realiseren woning 

aan de Peizerweg 8a te Bunne in de gemeente Tynaarlo.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de te realiseren woning voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft het 

wegverkeerslawaai vanwege de Peizerweg.  

De Wet geluidhinder verzet zich niet tegen de komst van deze woning. Ook is er geen sprake van een 

aantasting van het woon- en leefmilieu in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

 



 

 

Bijlagen 
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BIJLAGE 1 – REKENBLADEN AKOESTISCH ONDERZOEK 
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Opbouw model 
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Waarneempunten 
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Invoergegevens en rekenresultaten 
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datum 15-1-2018
dossiercode    20180115-34-16832

STANDAARD WATERPARAGRAAF

(KORTE PROCEDURE)

Plan: Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne

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

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving: Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne
Oppervlakte plangebied: 3871 m2
Toename verharding in plangebied: 0 m2
Kaartlagen geraakt: Nee

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

Aanvrager / initiatiefnemer:

Naam: Gijs Textor
Organisatie: Bügel Hajema
Postadres: Vaart NZ 48-50
PC/plaats: 9401 GN Assen
Telefoon:
Fax:
E-mail: g.textor@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 Waterbeheerprogramma 2016- 2021 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:

Er zijn geen kaarten geraakt binnen het plangebied.

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

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.

Lozing op het oppervlaktewater

In het kader van de Waterwet is het verboden stoffen in een oppervlaktewaterlichaam te brengen tenzij hiervoor een
watervergunning of vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene regels. Veel activiteiten vallen onder algemene regels
waardoor geen watervergunning nodig is, en veelal met een melding kan worden volstaan. Het is verstandig hierover vooraf
contact met het waterschap op te nemen via vergunningen@noorderzijlvest.nl. Tevens kan een vergunningcheck worden
gedaan bij het Omgevingsloket Online: www.omgevingsloket.nl

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

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 info@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 8911.

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

De WaterToets 2017
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Gemeente Tynaario 
De heer E.G. Zijlstra 
Postbus 5 
9480 AA VRIES

Waterschap Noorder2 ijlvest

i:ig(. kCiiHLri gein, ,

3 APR 2018

Team üroningen 
Ons kenmerk

30 maart 2018 
7/18/m34S2

Contactpersoon Edwin Rittersma 
Uw e-mail van 28 maart 2018 
Uw kenmerk 
Bijlage(n)

Onderwerp: Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a, Bunne

Geachte heer Zijlstra,

Van u ontvingen wij dit bestemmingsplan voor met verzoek om een vooroverlegreactie.
Graag voldoen wij aan uw verzoek. Hierbij ontvangt u onze reactie.

Instemming
Het waterschap stemt in met dit ontwerpbestemmingsplan.
Er is een afname aan verharde oppervlakken. Versnelde afvoer van hemelwater neemt daarom 
ook af. Dat heeft een gunstig effect op het oppervlaktewatersysteem.
Wij gaan ervan uit dat in de nieuwe situatie het schone hemelwater wordt afgevoerd naar 
aanwezige watergangen en dat het afvalwater wordt afgevoerd naar de riolering.
Eén en ander is conform onze Beleidsnotitie Water en Ruimte. Graag een verwijzing daarnaar in 
paragraaf 4.8 Water van de Toelichting.
Op de Verbeelding en de Regels hebben wij geen op- of aanmerkingen.

Hebt u hierover nog vragen? Neemt u gerust contact op met Edwin Rittersma, telefoonnummer 
050-304 8337, e-mailadres e.w.rittersma@noorderziilvest.nl.

Met vriendelijke groet.

Willem Mutter,
manager Watersystemen en Waterveiligheid 
namens het Dagelijks Bestuur van 
het waterschap Noorderzijlvest

Stedumermaar 1 
9735 AC Groningen 
Telefoon: (050) 304 89 11

Banknummer: NL73NWAB0636755592 BIC: NWABNL2G

Postbus 18 
9700 AA Groningen 
Fax: (050) 304 82 26

BTW-identificatienummer: NL8081.74.071.8.01

E-mail: infoianoorderzijlvest.nl 
Internet: www.noorderzijlvest.nl 
Twitter: (Snoorderzijlvest 
Kvk-nummer: 50130994
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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 reproduktie en zetten 30 0 10     10   30   2 

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

223 182   

Reproduktiebedrijven 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, A Kantoormachines- en 30 10 30     10   30   2 
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33 computerfabrieken incl. reparatie 

31 

26, 27, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 

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 Benzineservisestations:                     

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 tabaksprodukten 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 10 10 30     10   30   2 
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goederen 

519 

466, 

469   

Overige grth (bedrijfsmeubels, 

emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30     0   30   2 

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-bureau's 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, 

69tm71, 

73, 74, 

77, 78, 

80tm82 - 

OVERIGE ZAKELIJKE 

DIENSTVERLENING                     

74 

63, 

69tm71, 

73, 74, 

77, 78, 

80tm82 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 
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L i j s t  m e t  a an v a a r d b a r e  v o r m en  v a n  aan  h u i s  v e r b o n d en  b e d r i j v i g h e i d  

 

 

Aan huis verbonden beroepen Aan huis verbonden bedrijven 

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/radioreparateur 

Acupuncturist Webdesigner 

Fysiotherapeut Binderij 

Redacteur Vervaardigen van sieraden 

Tolk Webwinkel (zonder toonbankfunctie) 

Tuinarchitect 

 

Deze lijst is niet limitatief. Voor beide categorieën geldt dat een naar de aard met bovenstaande 

activiteiten gelijk te stellen beroepsactiviteit, dan wel bedrijfsmatige activiteit kan worden toegestaan.  
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