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Landschappelij ke inpassing
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Inleiding
Na sloop van een voormalig boerderijtje met aangebouwd bijgebouw en een grote loods op
Groningerstraat 5A, wordt het mogelijk om de kavel her in te richten en er twee woningen te
bouwen.
Dit rapport richt zich op die herinrichting, waarbij de locatie van de twee woningen wordt
aangegeven. Vanuit de locatie komen vervolgens enkele richtlijnen waar de woningen aan
zouden moeten gaan voldoen. De woningen worden daarom niet gelijk, maar beide wel
dtturzaam gebouwd.
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Landschappelijke analyse
De Groningerstraat ligt op de rand van het Drents Plateau. Na de bestudering van de
historische kaarten uit 1900. 1925 en 1950 is het volgde te beschrijven. In 1900 concentreerde
de bebouwing zich tussen de twee scherpe bochten van de Groningerstraat. Het zandpad
Hoogeweg, over de open es, kwam schuin op de GroningersÍraat aan. Voor i925 is de
bebouwing aan weerszijden van de Groningerweg toegenomen, in de voÍn van lintbebouwing
aan weerszijden van de straatweg. Zowel boerderijen als woningen, er is geen eenduidige
rooilijn. De Hoogeweg is afgebogen en heeft in de bocht bebouwing, die echter bij 1950 weer
mist. Het boerderijtje op nummer 50 is in 1950 geflankeerd door twee andere erven.
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HisÍorische kaarten uit 1900, 1925 en 1950
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De topografische kaarten uit 1970, 1985 en 2015 laten zien dat de het agrarisch bedrijf aan de
noordzijde van nuÍnmer 50, nufllmer 52, is gegroeid. Het boerderijtje is vervangen door een
grote, streekeigen, boerderij met veel volume en een markant voorhuis. Achter deze boerderij
is een bijgebouw .verÍezen. De kaart van 1985 laat zien dat achter nuÍrmer 50 een breder pand
is gebouwd. Een ontsluitingsroute vanaf de Hoogeweg bediende de erven 50 en 52.In de
bocht van de Hoogeweg staan twee panden. Voor 2015 is de agrarische functie van nuÍnmer
52 gewljzigd in een woonbestemming, het bijgebouw is verwijderd en vervangen door een
kleinere en het erf is niet meer aangesloten op de Hoogeweg. De openheid is gebleven.
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De huidige situatie
Enkele foto's laten de huidige situatie zien.Daarop worden de drie panden op een rij
zichtbaar aan de Groningerstraat, de locatie van de woning met bijgebouwen op nummer 48,
de ruimte tussen nummer 48 en 50, 50 en 52, en de boerderij op nummer 52. Ook de panden
aan de Hoogeweg en het achterpad zijn gefotografeerd. Het blijkt dat met name de grote
dwarsgeplaatste schuur een grote dissonant in het landschapspatroon is.
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De herindeling

Bij de planvorming van de herindeling zijn de volgende kenmerken van het terrein in zrln
omgeving als uitgangspunten gekozen:
o De gevarieerde lintbebouwing aan de Groningerstraat
o Ruimte tussen de drie panden 48,50 en 52 aan de westzijde van de Groningerstraat
o De markante boerderij op nummer 52
o Het huidige bebouwingspatroon achter de Groningerstraat aan de Hoogeweg
o Boerderijen haaks op de weg
o Het hoogteverschil in het terrein en het glooiende open landschap aan de westzijde
o Eén inrit en het onverharde achterpadnaar de bocht in de Hoogeweg
Het wonen op de locatie zal gaanvragen om:
o Energie neutraal bouwen betekent zon in huis op het zuiden en gesloten op het
noorden
o Zonnepanelen op het dak op het zuiden
o Uitzicht in de woningnaar drie zijden, waaronder'straaizicht' en'eszicht'
o Privacy onderling, ten opzichte van de buren en de buren ten opzichte van de
nieuwbouw
De locatie van de twee woningen
De oorspronkelijke ruimte tussen de nummers 52, 50 en 48 wordt als zeer waardevol
beoordeeld en daarom gehandhaafd. De eerste nieuwe woning aan de Groningerstraat komt
daarom nagenoeg op de huidige locatie van het voormalige boerderijtje. Door de woning iets
meer naar het westen te bouwen wordt het uitzicht op de es vergroot en tevens het aanzicht op
de woonboerderij op nummer 52.
De tweede woning komt op de locatie van de huidige schuur, aan de westzijde van het
onverharde pad. Door de woning aan de noordzijde van het terrein te bouwen 'kijken' de
woningen langs elkaar heen op de straat en de es. De tweede woning moet gaan aansluiten bij
de twee huidige woningen aan de Hoogeweg.
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De verknveling
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Voor het behoud van het uitzicht is het noodzakelijk dat de eerste woning vrij en
onbelemmerd uitzicht krjgt naar de es en dat de tweede woning vrij en onbelemmerd uitzicht
krjgt op de Groningerstraat. Het gaat om twee open weiden. Daarvoor zullen harde
afspraken moeten worden gemaakt. De twee weiden zljnÍeven belangrijk voor de buren en
voor doorzicht vanaf de bocht in de Hoogeweg. De weide op de es behoort bij de eerste
woning en de weide tussen 50 en 52bij de woning op de es. De huidige kavel wordt daarvoor
in twee nagenoeg gelijke kavels verdeeld, parallel naast elkaar en haaks op de
Groningerstraat. De eerste woning moet zo meer naar het zuiden komen te staan.
De nokrichting van de twee woningen volgt de verkavelingsrichting. Deze richting sluit zeer
goed aan bij de wens om zoÍr op de lange gevel te verkrijgen. Het uitzicht op het westen,
zuiden en oosten is door deze richting goed mogelijk. De gesloten noordzijde van de eerste
woning komt aan de zon- enuitzichtzijde van nuÍrmer 52 en de gesloten noordzijde van de
tweede woning grenst aan een bestaande houtsingel van erf nummer 52.
De twee woningen gaan gebruik maken van één inrit. De huidige inrit wordt iets verplaatst
naar het noorden, ter hoogte van de voormalige voortuin. Hier staan geen eiken. De
ontsluitingsroute gaat vervolgens langs de noordzijde van de eerste woning, het
hoogteverschil volgend naar de tweede woning. De weg krtjgt het uiterlijk van een
landbouwontsluitingsweg; een zo groen mogelijk uiterlijk. Deze weg is grotendeels
gemeenschappelijk. Er zal worden geparkeerd aan de oostzijde van beide woningen. Het
zandpad kan niet gebruikt worden door de bewoners van de noordelijk kavel.
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De bebouwing

in verband met de verschillende locaties van de twee woningen, zullen ze een uiterlijk krijgen
die in de context past. Het volume aan de Groningerstraat is rrlzig en die op de es wordt laag,
zoals de twee bestaande woningen in de bocht
In beide gevallen gaat het om een type schuurwoning. Dit type past tussen de bestaande
bebouwing aan de rand van de es. De kleuren zijn ingetogen.
De terreininrichting
Het glooiende hoogteverschil ll,ordt weer hersteld. Deze is deels afgegraven ter hoogte van de
oostzijde van het achterpad.
Er zullen drie houtsingels staan langs een gedeelte van de drie grenzen van de twee nieuwe
kavels. De drie singels zorgen voor privac,v en camouflage en een goede verankering van de
woningen in het terrein. De twee staan zo niet kaal in de ruimte. De singel aan de noordzijde
is reeds aanwezig op erf nummer 52. De tweede singel staat tussen de eerste en de tweede
woning. De derde singel aan de zmdzljde komt aan de noordzijde van de gesloten zijde van de
bijgebouu,en van nummer 48. In de singel staan met name streekeigen struiken, zoals
hazelaar. krent, veldesdoorn, hulst, Gelderse roos er1 één van de twee bestaande berken.
Langs de weide aan de Groningerstraat komt aan de noordzijde een beukenhaag en langs de
eigen weg een rij linden of hoogstamfruitbomen. De parkeerplaatsen bij de twee woningen
worden door hagen omgeven. zodaÍ de auto's vanaf de straat niet opvallen.
De vier markante en grote eiken In een grasberm langs de Groningerstraat krijgen meer
allure. In verband met het hoogteverschil zal de aft'oer van regenwater worden geleid naar een
greppel aan de n'estzijde van de berm met de vier eiken. Deze was er oorspronkelijk ook.
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Beukenhaag
ca. 120 cm hoog

Impressie van een (bloemen)weide / grasveld, zoals bij beide woningen zal worden
toegepast. Natuurlijk en open karakter dat
aansluit op het landschap. Hier
en daar een solitaire boom.

ca. 17.857

Rij met hoogstam fruitbomen langs de oprit

Doorzichten

Open weide
Vrij uitzicht op
Groningerstraat

ca. 3.797

Bestaande houtsingel

4x hoogstam
Fruitbomen

ca. 7.581

grind

Greppel

Beukenhaag
ca. 120 cm
hoog

grind
Houtsingel

4x Eiken
aanwezig

Beukenhagen als lijnen in het landschap

Uitzicht
Siergrassen /
Kleine boom

Berk aanwezig

Beukenhaag
ca. 120 cm hoog

Open weide

Vrij uitzicht op de Es

Uitzicht

Plantenborders rondom de woningen / terrassen
gevuld met siergrassen en
vaste planten.

Landschappelijke
houtsingel
met inheemse struiken;
Hazelaar, Krent, Veldesdoorn,
Hulst, Sering, Gelderse Roos

Hagen en siergrassen als basis

Tuinontwerp
Groningerstraat 50, Midlaren
Datum: 14 september 2017
Formaat A3 - Schaal 1:500
In samenwerking met: JK Houses, Westerbroek

Impressie landschappelijke houtsingel

Sobere inrichting rondom woningen met sterke uitzichten

Combinaties grote tegels, grind/split en hout
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Ecologische

inventarisatie

Groningerstraat

50 Midlaren
Opdrachtgever: Jack Koster bouwkundig ontwerp en tekenburo
Onderwerp:

Ecologische inventarisatie Groningerstraat 50, Midlaren

Datum:

14-09-2018

projectnummer: 247.64.50.00.00

KADER
Dhr. J. Koster is voornemens om het erf van Groningerstraat 50 in Midlaren te herontwikkelen. Om
de uitvoerbaarheid van het project te toetsen is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd.
Het doel hiervan is: nagaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming
1

(Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is
het projectgebied ten behoeve van de inventarisatie op 21 augustus 2018 bezocht door een ecoloog
van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden waren circa 24 C, bewolkt, droog en weinig
wind.
PROJECTGEBIED
Het projectgebied ligt in het landelijk gelegen dorp Midlaren. In het projectgebied is bebouwing aanwezig in de vorm van een woonhuis, met een hieraan gekoppelde (kleine) schuur en garage. Daarnaast is een grotere schuur aanwezig met opgeslagen goederen. Groenstructuren in het projectgebied bestaan uit tuinbeplanting (veelal struiken), enkele bomen, een grasperceel en ruigtezones.
Daarnaast omvat het projectgebied verharding en enkele stapels met opgeslagen goederen. In het
projectgebied ontbreekt permanent oppervlaktewater.
De beoogde plannen bestaan in de eerste plaats uit het slopen van alle bebouwing en het verwijderen van diverse groenstructuren. Vervolgens worden twee nieuwe woningen met tuin en daaromheen diverse groenstructuren (bomen, hagen, grasveld) gerealiseerd.
Op de volgende pagina geven enkele foto’s een impressie van het plangebied op 21 augustus 2018.

1

De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming
van (Europese) natuurgebieden.

Projectgebied gezien vanaf de Groningerstraat (vanuit het noorden).

Achterzijde van het projectgebied (vanuit het zuidwesten).

Schuur (grote), gezien vanuit het zuiden.

Soortenbescherming
Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

datum 14-09-2018

projectnummer 247.64.50.00.00

2

-

alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4);

-

dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen
van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);

-

nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art.
3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde ‘lijst met
vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.
INVENTARISATIE
2

3

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) via Quickscanhulp.nl (© NDFF
- quickscanhulp.nl 29-08-2018 08:35:28) blijkt dat in de omgeving van het projectgebied (0-1 kilometer) de laatste vijf jaar meerdere beschermde soorten zijn waargenomen. Het gaat hoofdzakelijk om
amfibieën, zoogdieren en vogels. Daarnaast zijn twee beschermde reptielensoorten (levendbarende
hagedis en hazelworm) en is een beschermde vissoort (grote modderkruiper) en een beschermde
libel (beekrombout) waargenomen. Op basis van het veldbezoek blijkt dat het projectgebied een vrij
beperkte natuurwaarde kent. De betreffende beschermde soorten komen naar verwachting voor in
natuurgebieden in de omgeving van het projectgebied.
In het projectgebied zijn diverse algemeen voorkomende plantensoorten aangetroffen. Het betreffen
soorten als smalle weegbree, gewone paardenbloem, gewone klimop, grote brandnetel, akkerwinde,
diverse grassoorten, ruwe berk en tuinbeplanting in de vorm van coniferen en rododendron. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden gezien de terreingesteldheid ook niet in
het projectgebied verwacht.
In het woonhuis en de daaraan gekoppelde schuur en garage en in de aanwezige bomen zijn geen
geschikte invliegopeningen en ruimten aangetroffen die kunnen fungeren als verblijfplaats voor
vleermuizen. Zo ontbreken bijvoorbeeld open stootvoegen, is er geen ruimte onder dakpannen en/of
dakbeschot en bevinden zich in de bomen geen holten of scheuren. De zuidelijke kopse kant van de

2

3

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft
informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens:
de Gegevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl.
Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee
een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het projectgebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het projectgebied
zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt, de Gegevensautoriteit Natuur
staat hiervoor in.

datum 14-09-2018

projectnummer 247.64.50.00.00

3

grote schuur is daarentegen wel geschikt als verblijfplaats. Het houtbeschot aan deze zijde kiert op
meerdere plekken (zie foto op de volgende pagina). Dergelijk locaties zijn met name interessant als
verblijfplaats voor mannetjes van bijvoorbeeld gewone dwergvleermuis. Het projectgebied vormt
verder geschikt foerageergebied voor vleermuizen. De opgaande beplanting in het projectgebied
maakt geen deel uit van een doorlopende structuur die onderdeel kan vormen van een belangrijke
vliegroute van vleermuizen.

Zuidelijke kopse kant van de grote schuur, met kierend houtbeschot.

Het projectgebied vormt geschikt leefgebied voor een aantal algemene grondgebonden zoogdiersoorten, zoals egel, bosmuis en huisspitsmuis. Voor deze algemene soorten geldt in de provincie
Drenthe een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Uit de
omgeving van het projectgebied zijn ook een aantal niet-vrijgestelde zoogdiersoorten bekend, te weten eekhoorn, steenmarter, boommarter, das en waterspitsmuis (Quickscanhulp.nl). Tijdens het
veldonderzoek zijn in het projectgebied geen sporen (zoals nesten, uitwerpselen of prooiresten) aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van deze soorten, met uitzondering van steenmarter. Van
steenmarter is nabij de grote schuur één uitwerpsel aangetroffen. In de rest van het projectgebied
zijn geen sporen van deze soort aangetroffen. Hoewel het projectgebied voor deze soort niet ongeschikt is en zeker in de garage en kleine schuur potentieel geschikte verblijfplaatsen aanwezig zijn, is
het op basis van het ontbreken van grotere hoeveelheden sporen zeer onwaarschijnlijk dat een verblijfplaats van steenmarter aanwezig is. Vermoedelijk is het uitwerpsel afkomstig van een foeragerend of zwervend exemplaar. Voor de overige genoemde niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdiersoorten vorm het projectgebied geen geschikt leefgebied.

datum 14-09-2018

projectnummer 247.64.50.00.00

4

De gebouwen in het projectgebied vormen geen geschikte broedplaatsen voor huismus en gierzwaluw (onder de pannen is geen ruimte aanwezig), soorten waarvan de nestplaatsen jaarrond beschermd zijn. Tevens zijn geen sporen (zoals nesten, braakballen en prooiresten) aangetroffen die
duiden op de aanwezigheid van een jaarrond beschermde verblijfplaats van bijvoorbeeld uilen of
roofvogels. De bebouwing is voor de deze soorten ook niet geschikt en/of toegankelijk.
Het projectgebied vormt wel beperkte geschikt broedbiotoop voor een aantal vogels waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. Zo zijn in de kleine schuur circa tien nesten van boerzwaluw aangetroffen (eveneens uitwerpselen en een dood jong) en vertelde de huidige bewoner dat deze zomer
ook boerenzwaluwen hebben gebroed. Verder zijn soorten als houtduif, merel, vink en winterkoning
broedend te verwachten.
Door het ontbreken van permanent oppervlaktewater kan de aanwezigheid van beschermde vissoorten en voortplanting van beschermde amfibieën worden uitgesloten in het projectgebied. Het projectgebied vormt wel geschikt overwinteringsbiotoop voor enkele algemene amfibieën die zich voortplanten in wateren in de omgeving, zoals de uit de omgeving bekende soorten bruine kikker, gewone
pad en bastaardkikker (Quickscanhulp.nl). Voor deze algemene soorten geldt in de provincie Drenthe
een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor nietvrijgestelde beschermde amfibieën is in de directe omgeving van het projectgebied geen geschikt
voortplantingswater aanwezig. Voor de meer kritische niet-vrijgestelde soorten ontbreekt ook geschikt landbiotoop in het projectgebied.
Geschikt leefgebied voor beschermde soorten uit de soortgroepen reptielen en ongewervelden is
niet aanwezig in het projectgebied. De waarnemingen van beschermde soorten van deze soortgroepen in de omgeving van het projectgebied (Quickscanhulp.nl), zijn vermoedelijk afkomstig van natuurgebieden (waaronder de Natura 2000-gebieden Zuidlaardermeergebied en het Drentsche Aagebied) in de omgeving van Midlaren.
TOETSING
Door de sloop van de grote schuur gaan mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen verloren. Aanvullend onderzoek is nodig om na te gaan of daadwerkelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig
zijn. Aan de hand van het nader onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing van de Wnb moet
worden aangevraagd. Het projectgebied zal veranderen als foerageergebied voor vleermuizen. Het
projectgebied blijft echter geschikt als foerageergebied en ook in de directe omgeving blijft voldoende foerageergebied voorhanden. Negatieve effecten op vleermuizen door verlies van foerageergebied zijn dan ook niet te verwachten.
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Het projectgebied wordt momenteel sporadisch door steenmarter als foerageergebied gebruikt. Na
herontwikkeling zal het projectgebied ook geschikt zijn als foerageergebied. Negatieve effecten op
deze soort zijn niet te verwachten.
Door de sloop van de bebouwing gaan circa tien nestplaatsen van boerenzwaluw verloren. Hoewel
de nesten van boerenzwaluw niet jaarrond beschermd zijn, wordt aanbevolen met deze soort rekening te houden.
Naast sloop buiten de broedperiode van deze soort (globaal van begin mei tot eind augustus), kan dit
door (wanneer sprake is van de bouw van een nieuwe schuur) het plaatsen van kunstnesten in een
schuur (met invliegmogelijkheden door bijvoorbeeld een open raam), zodat de soort gestimuleerd
wordt op de nieuwe locatie te gaan broeden.
Voor de vogels waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn geldt dat, indien werkzaamheden
tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, in gebruik zijnde nesten van vogels kunnen worden
vernietigd of verstoord. Dit is bij wet verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening
te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang
is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.
Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen tot slot verblijfplaatsen van enkele algemene
amfibieën- en/of zoogdierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele
exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan
bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Drenthe.
Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de
zorgplicht van de Wnb.
Gebiedsbescherming
Voor

onderhavig projectgebied

is

de

volgende wet-

en

regelgeving

op

het

gebied

van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.
WET NATUURBESCHERMING
In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de Natura 2000gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en projecten met negatieve effecten
op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent.
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Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de
natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.
NATUURNETWERK NEDERLAND
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voormalig Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de
basis voor het natuurbeleid. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming
van het NNN. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van het NNN is voor provincie Drenthe uitgewerkt in de Omgevingsvisie Drenthe en de bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. Het NNN in Drenthe kent geen externe werking.
INVENTARISATIE
Het projectgebied ligt niet in of grenst niet aan een in het kader van de Wnb beschermd gebied. Het
meest nabijgelegen beschermde gebied betreft het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied dat
is gelegen op ruim 650 meter afstand ten oosten van het projectgebied. Het projectgebied ligt verder
niet op en grenst niet aan gronden die in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid zijn
aangewezen als NNN. Op ongeveer 400 meter ten oosten van het projectgebied ligt het dichtstbijzijnde NNN-gebied. Het projectgebied heeft geen belangrijke ecologische relatie met de beschermde
gebieden.
TOETSING
Gezien de aard van de ontwikkelingen, de terreinomstandigheden en de ligging van het projectgebied, zijn met betrekking tot de voorgenomen plannen geen negatieve effecten op in het kader van
de Wet natuurbescherming en het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid beschermde gebieden te verwachten.
Conclusie
Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden en de aard van het plan een nog onvoldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.
In de grote schuur kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen niet worden uitgesloten. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of daadwerkelijk verblijfplaatsen van deze soortgroep aanwezig is.
Aan de hand van het nader onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd. Verder komt uit de inventarisatie naar voren dat rekening moet worden gehouden
met het broedseizoen van vogels.
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Nader onderzoek in het kader van gebiedsbescherming (Wnb en provinciaal ruimtelijk natuurbeleid)
is niet nodig. Een vergunning van de Wnb voor beschermde gebieden is op voorhand niet nodig voor
de beoogde activiteiten. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal ruimtelijk natuurbeleid
niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening.
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UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies
U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Bestemmingsplan
Groningerstraat 50 door gebruik te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl).
De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van de
watertoets moet worden doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een
maatwerk wateradvies moet maken.
PLAN: Bestemmingsplan Groningerstraat 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------Algemene projectgegevens:
Projectomschrijving:
Op het perceel Groningerstraat 50 te Midlaren is voormalige agrarische bebouwing aanwezig.
Het gaat om een bedrijfswoning en schuur, die na de beëindiging van het agrarisch bedrijf
benut zijn ten behoeve van een autobedrijf. Inmiddels is ook het autobedrijf niet meer actief.
De eigenaar van het perceel wil de aanwezige bebouwing slopen en in ruil daarvoor twee
woningen terugbouwen. Aan de westkant van het perceel is een schuur met een oppervlak van
circa 1000 m2 aanwezig. Aan de straatzijde van het perceel ligt de voormalige bedrijfswoning
met een bijgebouw (tezamen circa 290 m2). Daarnaast is direct langs de Groningerstraat de
nodige erfverharding aanwezig, die op dit moment veelal voor parkeren benut wordt (circa
720 m2). Er wordt een bestemmingsplan opgesteld om de bouw van twee woningen mogelijk
te maken. Deze krijgen een gezamenlijke footprint van circa 350 m2. Een substantiële afname
in verharding dus.
Oppervlakte plangebied: 3446 m2
Toename verharding in plangebied: Neemt af. Huidig bebouwd oppervlak: circa 1300 m2.
Toekomstig bebouwd oppervlak: circa 350 m2.

In het plangebied en de directe omgeving zijn geen waterbeheersingsmiddelen zoals sloten
aanwezig. geadviseerd wordt om de afvoer van hemelwater via bodeminfiltratie te laten
verlopen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Aanvrager / initiatiefnemer:
Pieter Gorissen
BugelHajema Adviseurs
Vaart NZ 50
9401GN Assen
p.gorissen@bugelhajema.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------Gemeente Tynaarlo:
Dhr. E.G. Zijlstra
(0592) 266 662
E.G.Zijlstra@tynaarlo.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------Waterschap Hunze en Aa's
Emiel Galetzka
(0598) 69 3248
e.galetzka@hunzeenaas.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte Pieter Gorissen,
Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar.
Regenbuien worden extremer. Er valt in een korte periode meer regen, maar ook nattere
winters en drogere zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor
waterafvoer naar zee minder eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op
sommige plaatsen in ons beheergebied hebben we te maken met bodemdaling. Ook bij
ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te houden. Gevolgen van extreme neerslaggebeurtenissen mogen geen wateroverlast veroorzaken, er moet voldoende water zijn ingeval
van lange perioden met droogte en het watersysteem dient voldoende veilig te zijn.
Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen
worden afgestemd met o.a. de waterschappen. Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en
Aa's het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het
om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en
besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeelt wat de invloed van het plan op de
waterhuishouding is en geeft een wateradvies.
Waterparagraaf
In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met
waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over
ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de
waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de
waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het
waterschap moet daarin zijn meegenomen.
Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in
criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de
inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen
zowel de huidige- als toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Hieronder wordt
een overzicht gegeven van de thema's die in de waterparagraaf kunnen worden meegenomen:
veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater& ontwatering, peilen &
drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & ecologie
en bodemdaling.
Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld
worden. Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te
houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen worden, worden in
de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven advies wordt wel
verwezen naar de regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het waterschap,
Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit,
gemeentelijke verordening, watervergunning.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema veiligheid
In het Beheerplan 2010-2015 van het waterschap Hunze en Aa's zijn beleidsdoelen
geformuleerd op het gebied van veiligheid. Levensbedreigende situaties voor mensen mogen
niet plaatsvinden; voor dieren proberen we die zoveel mogelijk te voorkomen. We zorgen
ervoor dat de zeedijk en de boezem nu en in de toekomst voldoen aan de wettelijke
veiligheidsnorm. Voor overstroming vanuit zee is de norm een gemiddelde
overschrijdingsfrequentie van 1 keer per 4000 per jaar. Voor overstroming vanuit de boezem
is de norm een gemiddelde overschrijdingsfrequentie van 1 keer per 100 per jaar.
(Boezem)kaden
Secundaire waterkeringen (boezemkaden, regionale kaden en overige kaden) vallen qua
beheer en onderhoud onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Indien wegen en/of
(fiets)paden op de kaden zijn gelegd ligt de onderhoudsverantwoordelijkheid van deze wegen
en/of (fiets)paden bij de wegbeheerder. Omdat paden en wegen over kaden obstakels kunnen
vormen wanneer kaden opgehoogd moeten worden, zal terughoudend omgegaan worden met
het verlenen van ontheffingen.
Voor veiligheid tegen het bezwijken van boezemkaden hebben Provinciale Staten in 2005 een
veiligheidsnorm van 1 keer per 100 per jaar vastgesteld.
Aan weerszijden van de secundaire waterkering ligt een beschermingszone van 5 meter, die
dient ter bescherming van deze kering. Binnen deze zone is voor het uitvoeren van
werkzaamheden een watervergunning nodig. In de keur van het waterschap is aangegeven
voor welke werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is. In de bijlagen van de keur
zijn voor verschillende dwarsprofielen van kaden de beschermingszones ingetekend. De
vergunningencheck van het omgevingsloket geeft u nadere informatie over de
vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema wateroverlast
Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet nu,
maar ook op de lange termijn, goed functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn dat de
inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals
klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit
is gebaseerd op het principe van niet-afwentelen, zowel bestuurlijk, financieel en geografisch,
in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn landelijke werknormen (Nationaal Bestuursakkoord
Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat hierbij om wateroverlast, die ontstaat door
inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van lokale neerslag. De normen zijn uitgedrukt
in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt.
Grondgebruikstype
Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar)
grasland
5 procent
1/10
akkerbouw
1 procent
1/25
hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent
1/50
glastuinbouwgebied
1 procent
1/50
bebouwd gebied
0 procent
1/100

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het
klimaatscenario 2050 van het KNMI (klimaatscenario G).
Stedelijk gebied
In bestaand open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is
afhankelijk van het oppervlak open water en de maximale toelaatbare peilstijging. In een
situatie T is 10 (inclusief 13 procent klimaatsverandering, T is herhalingstijd in jaren) wordt
een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en ingeval van een T is 100 (inclusief
13 procent klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst gelegen gronden in het
stedelijk gebied, 0 procent van het bebouwd gebied mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt
worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere norm (nm. de
norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het bebouwd gebied.
Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke berging van water.
Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard oppervlak
niet resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet waterneutraal gebouwd
worden. Dit houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen neemt om de versnelde
waterafvoer, te compenseren. De initiatiefnemers van de uitbreiding van het verhard
oppervlak moeten ervoor zorgen dat ze voldoende compenserende maatregelen nemen.
Bepalen compensatie bij toename verharding
Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak
te compenseren, wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze methode kan
op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de afvoernorm bij
maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op eenvoudige
wijze inzichtelijk gemaakt worden hoeveel extra waterberging vereist is.
Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur
opgevangen moet kunnen worden zonder dat de inundatienorm en de toegestane
gebiedsafvoer wordt overschreden.
Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra
waterberging gerealiseerd moet worden in het plangebied. In het definitieve wateradvies van
het waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra berging.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema afvalwater & riolering
De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de
vergunningplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet.
Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een
meldingsplicht op grond van het besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u
vinden op de site van Meldpunt Bodemkwaliteit.
Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet
module.

Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande
kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een groot deel van het bestaand stedelijk
gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via
het gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na
zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te houden
van het afvalwater wordt het hemelwater niet vervuild en kan dit schone water behouden
blijven voor het watersysteem. Ook is een vermindering van het volume afvalwater gunstig
voor de capaciteit van de bestaande riolering, transportvoorzieningen en de RWZI. Het
vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde afvoer en het
hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd voordat het in het
oppervlaktewatersysteem terechtkomt.
Verontreiniging voorkomen
De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door het
hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits
voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte
maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende
materialen in aanraking en blijft het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van
deze zorgplicht is het gebruik van de beste beschikbare technieken. Alternatieve maatregelen
zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde effect opleveren. Op grond
van de huidige wet- en regelgeving is het niet de bedoeling om de zorgplicht volledig af te
kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht.
Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn:













Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink,
koper en lood gebruiken. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale
pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternatieven;
Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of de verplichting in de APV (Algemene Plaatselijke
Verordening) opnemen om hondenpoep op te ruimen;
Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor burgers
en op publieksintensieve locaties als pleinen en markten om zwerfvuil te voorkomen;
Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening) om menging van autowaswater met hemelwater te
voorkomen;
De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt.
Hiermee kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden
voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in stedelijk
gebied" gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de gebruiker
maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel mogelijk te voorkomen. Deze
maatregelen zijn opgenomen in de methode voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOBmethode);
Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen.
Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk
knoeien met stoffen;
Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of
beperken;
Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie te
beperken of te voorkomen;



Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat.
Gebruik middelen, die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

Ten aanzien van het gebruik van verboden middelen op verharding kunt u het middelenverbod
raadplegen.
Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een verslechtering
van de kwaliteit van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing van hemelwater
passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlaktewaterlichaam
of de functies van het gebied. Lozen op een oppervlaktewaterlichaam zonder één van de
hierna aangegeven specifieke functies heeft de voorkeur boven lozen op een kwetsbaar
oppervlaktewaterlichaam.
Kwetsbaar water
Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen
afvalwaterlozingen toe:







met de functie zwemwater;
met de functie drinkwater;
met de functie natuur(waarde);
met de functie viswater;
in een ecologisch gevoelig gebied;
met een geringe doorstroming.

Landelijk beleid
Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde
oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige Europese
en landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en
handhavingsbeleid van waterschap Hunze en Aa's het kader aan.
Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om
het hemelwater af te voeren. Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd als
de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het openbaar
regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of een
kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de riolering vallen onder de bevoegdheid
van de gemeente. Het besluit lozen buiteninrichtingen geeft aan in artikel 3.4 dat het vervuilde
regenwater (first flush) van o.a. tunnels naar het vuilwaterriool afgevoerd moet worden.
Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven
gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd hemelwater dat
rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoelwater). Bij
de inrichting van het plan moet rekeningen worden gehouden met de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit. Voor het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap.
Vragen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Op de vraag Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze
wordt invulling gegeven aan de trits vasthouden, bergen afvoeren? is geantwoord:

Hemelwater wordt afgevoerd op bestaande greppel langs de Groningerstraat. Verder nemen
door dit plan de infiltratiemogelijkheden toe. Er worden niet aleen veel bebouwing gesloopt.
Ook de nodige erfverharding wordt verwijderd.
Op de vraag Worden er materialen gebruikt die het afstromend hemelwater kunnen
verontreinigen? Zo ja, welke en waarom worden hiervoor geen milieuvriendelijke
alternatieven toegepast? is geantwoord: Nee
Op de vraag Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen
verontreinigen? Zo ja, welke en welke maatregelen worden er getroffen om vervuiling van
hemelwater te voorkomen en/of te beperken? is geantwoord: Nee
Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is
geantwoord:


via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema grondwater & ontwatering
Taken en verantwoordelijkheid
Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger,
gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van
maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen niet
aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur
(overheid of particulier).
Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke
maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het
waterschap is om maatregelen te nemen. Maatregelen die een gemeente kan nemen zijn het
aanleggen van drainage , ontwateringssloten of hemelwaterriolering (grondwater mag niet
geloosd worden op vuilwaterriolering).
Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat vooral
uit toetsing, advies en vergunningverlening voor kleine onttrekkingen.
Grondwater ordenend
Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen worden
in de locatiekeuze en de inrichting van plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden is het
uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige
gevolgen voor andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oppervlaktewaterpeil niet
gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of daardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk
zijn om grondwateroverlast in het plangebied te voorkomen.
Wateroverlast
Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm
van water in de kruipruimte. Te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging.

Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan problemen geven
wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei op veen. Zijn die
aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) niet verder worden
overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude bomen verdient
aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte snel en drastisch
wordt veranderd en verder verlaagd wordt dan 1 m minus maaiveld. Oude bomen kunnen hun
wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het grondwater. Tevens kunnen
natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed worden wanneer het
hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk inrichtingsplan samen met
het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige en gewenste
grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een nadelige beïnvloeding van de omgeving.
Normen
Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende
ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een
halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt overschreden) de
volgende ontwateringsadviezen.
Advies ontwateringsdiepte grondgebruik:











Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer;
woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer;
drijvende woningen: geen ontwateringseis;
woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag
niet verlagen en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste grondwaterstanden
blijven;
gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg;
gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg;
gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m
onder as van de weg;
gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld;
industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld.

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het
technisch ontwerp hier op afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op de
grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en
draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen,
waterlopen en drainage of omdat aanpassing van de grondwaterstanden niet gewenst is door
de negatieve beïnvloeding van de omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het
maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste
functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken naar van nature geschikte locaties of
aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en woningen, of minder gangbare
vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd worden naar een inrichting tegen de
laagste maatschappelijke kosten.
Vragen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Op de vraag Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Zo ja, licht
toe waarom deze onttrekking plaatsvindt en wat de omvang en duur is van deze onttrekking. is
geantwoord: Nee

-----------------------------------------------------------------------------------------------Slecht doorlatende bodemlagen
In het plangebied komen ondiepe slecht doorlatende bodemlagen voor. Dit kan resulteren in
een schijngrondwaterspiegels waardoor hoge grondwaterstanden kunnen voorkomen. Door de
aanleg van verticale drainage (bijvoorbeeld zand- of grondpalen) door de slecht doorlatende
laag kan het overtollige ondiepe grondwater wegstromen naar de diepe ondergrond. Of er in
dergelijke gebieden wel of geen infiltratie mogelijk is, is afhankelijk van de diepte en dikte
van de slecht doorlatende bodemlaag en de voorkomende grondwaterstanden. Dit zal per
situatie onderzocht moeten worden. Wellicht is infiltratie mogelijk door grondverbetering toe
te passen en/of de slecht doorlatende laag te doorbreken. Hierbij moet echter wel beoordeeld
worden dat deze maatregelen geen nadelige effecten hebben op omliggende terreinen en
functies.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging
Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste
grondwaterstand voor de verschillende functies en belangen. Het waterschap stelt voor het
gehele beheersgebied peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen worden
vastgelegd. Een wijziging van een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen,
uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag resulteren in nadelige gevolgen voor
andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging opgetreden wijziging in de
grondwaterstand. Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een peilbesluit.
Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het
gewenste grondwaterregime (GGOR). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het
straatniveau of het bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil ligt.
Voor bebouwd gebied hanteert het waterschap voor het straatpeil een droogleggingsnorm van
1 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil van de begane grond) een norm van 1,30 meter.
Deze droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil.
Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil toelaatbaar.
Conform de landelijke werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar (inclusief 13%
klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de toelaatbare peilstijging is
in dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij dient opgemerkt te worden
dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere inundatienorm van
toepassing is dan het bebouwd gebied.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Thema inrichting watersysteem
Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende
infrastructuur ligt bij waterschap, gemeente of derden. Het waterschap Hunze en Aa's streeft
ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en afvoer van
water in eigendom, beheer en onderhoud te hebben.

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot.
Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal in
eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening van
het waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond.
Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van
oppervlaktewater af. Het dempen van sloten veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit
kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten en
overige sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen en
schouwsloten te veranderen. Het dempen van sloten is alleen mogelijk onder de voorwaarden
die zijn opgenomen in de beleidsregel Dempingen.
De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de
vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet.
Vragen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van
de chemisch en ecologisch oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: Nee
Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening
gehouden met het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'? is geantwoord: Er zijn geen
verontreinigende activiteiten (meer) aanwezig in de nieuwe situatie. Daarnaast zorgt de
toepassing van duurzame (niet-uitlogende) bouwmaterialen ervoor dat er geen sprake is van
verontreiniding van het afstromende hemelwater.
Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? is aangevinkt:












graven of verleggen van watergangen:
dempen watergang:
aanbrengen dam:
kabels en leidingen in en langs watergangen:
werken/activiteiten in of nabij waterkeringen:
aanbrengen beschoeiing of damwand:
aanbrengen vlonders/steigers:
aanbrengen brug:
beplanting langs watergang:
inrichten natuurvriendelijke oevers:
wijzigen waterpeil:

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de
beleidsmedewerker planvorming. Omdat het waterschap verantwoordelijk is voor het stedelijk
water, moet de inrichting van het systeem aan bepaalde normen en voorwaarden voldoen. Dit
kan het waterschap aangeven. In de keur van het waterschap is aangegeven voor welke
werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema inrichting natuur en ecologie
Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en
ecologie. Van groot belang is het voorkomen van stilstaand water. In wateren met
onvoldoende doorstroom mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als
vissterfte, blauwalg en de opeenhoping van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden
te worden met doorspoelmogelijkheden en moeten stilstaand water in watergangen
voorkomen worden.
Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en
oeverplanten zich in voldoende mate kunnen vestigen en ontwikkelen. Ruimte voor
natuurvriendelijke oevers met geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot belang
voor het ecologisch functioneren van het watersysteem en het bieden van voldoende
migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebied voor planten en dieren.
Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat
voor de natuur. Tijdens de voorbereiding van plannen moet ook nagedacht moeten worden
over het uit te voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's
Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water
gerelateerde onderwerpen die van toepassing zijn, zijn adviezen opgenomen in dit document.
Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het
waterschap te blijven betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven
adviezen. In de waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze
omgegaan wordt met de gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd raadplegen
voor overleg en nadere uitleg. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de
beleidsmedewerker planvorming.

-----------------------------------------------------------------------------------------------De WaterToets 2017
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1

Inleiding

In opdracht van Jack Koster Houses b.v. te Westerbroek heeft Raadgevend Ingenieursbureau
Wiertsema & Partners B.V. een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht aan de
Groningerstraat 50 te Midlaren.

1.1

A a nl e id ing en do el

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het onderzoek wordt uitgevoerd in verband met de
geplande bouwactiviteiten op de locatie.
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat de grond en/of grondwater
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigingen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de
volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of belemmering
kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en bebouwing.
Het doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe
onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking van verontreiniging van de bodem of een
partij grond met asbest terecht is.

1.2

K w a l it eit s w a a rbo r ging

Het onderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van
een VGM-beheersysteem VCA**. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de eisen, zoals
beschreven in de BRL SIKB 2000 (Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek), en de
daarbij behorende protocollen (2001, 2002 en 2018). Wiertsema & Partners B.V. is gecertificeerd
volgens dit procescertificaat. Dit rapport draagt daarom het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborg
bodembeheer SIKB’.
Conform de BRL SIKB 2000 maken wij u erop attent dat er geen juridische verbintenis bestaat
tussen Wiertsema & Partners B.V. en de opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene die een
persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, bagger of bouwstof.

1.3

B e t rou w ba a rh e id e n g a r ant i e s

Het bodemonderzoek is uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van (verdachte)
bodemlagen. Het onderzoek is gebaseerd op de beschikbare gegevens uit het vooronderzoek.
Hiermee wordt beoogd dat de resultaten van de steekproef zo representatief mogelijk zijn voor
de hele locatie. Door het volgen van methodiek wordt de kans op afwijkingen ten opzichte van de
resultaten van het bodemonderzoek gereduceerd en worden de resultaten betrouwbaar geacht.
Wiertsema & Partners B.V. accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van
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mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Wiertsema & Partners
B.V. uitgevoerde onderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te
nemen met ons bureau.
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde
bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie
is Wiertsema & Partners B.V. wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Wiertsema & Partners
B.V. niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

1.4

T oe p a s si ng g ron d en a s b e st

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader
van het huidige gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter de grond
van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte
bodemonderzoek mogelijk niet.
Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant
of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld
de aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de
grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit te worden
onderzocht.
Met nadruk wordt vermeld dat het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem
geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek dat door Wiertsema & Partners B.V. volgens de NEN
5740 is uitgevoerd. Het voorliggende onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de
aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk
asbestverdachte materialen in de bodem zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen
en de conclusies naar voren. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem
dient volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI,
april 2003) te worden uitgevoerd.

1.5

L e e s w ij z er

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgen in het tweede hoofdstuk de locatiegegevens en de
resultaten van het (historisch) vooronderzoek. Vervolgens staan in hoofdstuk 3 de
onderzoeksopzet en de resultaten van het veldwerk. Hoofdstuk 4 behandelt de toetsing en de
resultaten van het bodemonderzoek. De afwijkingen op de NEN of de BRL komen aan bod in
hoofdstuk 5. Tot slot staan in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen.
In de bijlagen zijn foto’s, kaartmateriaal,
toetsingstabellen en het toetsingskader opgenomen.
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2
2.1

Locatiegegevens en vooronderzoek
L o c at ie g eg ev en s

Het onderzochte terrein is gelegen aan de Groningerstraat 50 in Midlaren. De ligging van de
locatie is aangegeven in figuur 1 (binnen de blauwe contour).

Figuur 1: ligging locatie

Het perceel ligt in de gemeente Tynaarlo en is kadastraal bekend onder de gemeente Zuidlaren
sectie K nummers 147 en 1290. In bijlage 1 is de kadastrale kaart opgenomen. De coördinaten
van de locatie volgens de Rijksdriehoeksmeting zijn X: 241,32 en Y: 570,01. Het bodemonderzoek
is uitgevoerd ter plaatse van de toekomstige bouwactiviteiten. De oppervlakte van het
onderzochte deel van de locatie is ± 5000 m2.
Tijdens het locatiebezoek zijn foto’s genomen van de locatie. Deze foto’s zijn opgenomen in
bijlage 2. In bijlage 3 is een situatietekening weergegeven van de locatie.
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Op de onderzoekslocatie bevindt zich in de huidige situatie een boerderij met aan de westzijde
hiervan een loods.
Gegevens over mogelijk aanwezige kabels, leidingen en puin zijn niet bekend.
2.2

V o o ron de r zo e k

Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN 5725 (januari 2009),
strategie standaard vooronderzoek.
In afwijking op NEN 5725 zijn de regionale bodemopbouw en geohydrologie niet meegenomen
tijdens onderhavig onderzoek omdat dit gezien de doelstelling van het onderzoek geen relevante
informatie oplevert.
De bij het vooronderzoek verzamelde informatie is 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:








bodeminformatiesysteem provincie Drenthe
het archief van de gemeente Tynaarlo, RUD;
rapportages voorgaande onderzoeken;
www.bodemloket.nl;
www.topotijdreis.nl;
BAGviewer
kadaster.

2.2.1

H i st o r i e e n t o e ko m s t v a n d e l o ca t i e

Tot 1940 had de onderzoekslocatie een agrarische bestemming. In 1940 is de huidige bebouwing
gerealiseerd. De loods die zich aan de westzijde van de boerderij bevindt dateert uit 1970.
Uit het eerder verrichte bodemonderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie voor 1963 als
bakkerij in gebruik is geweest. Vanaf 1963 is de locatie als garagebedrijf in gebruik genomen.
Eerst hobbymatig en vanaf 1974 bedrijfsmatig.
Voor de toekomstige nieuwbouw zal de huidige bebouwing worden gesloopt. Hierna zullen twee
zogenaamde schuurwoningen op de onderzoekslocatie worden gerealiseerd.
Op de onderstaande figuur 2 zijn deze woningen weergegeven.
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Figuur 2: toekomstige indeling onderzoekslocatie Groningerweg 50 Midlaren
2.2.2

Gegevens hinderwet en Wet Milieubeheer

Voor de onderzoekslocatie is door de RUD is de onderstaande informatie m.b.t. de hinderwet en
Wet Milieubeheer verstrekt:




In september 1986 is door de heer R. Hollander bij de gemeente Zuidlaren een verzoek
ingediend voor het oprichten van een herstelinrichting voor motorvoertuigen e.d. waarin lasen spuitwerk wordt verricht en afgewerkte olie wordt opgeslagen (tot maximaal 400 liter).
Verstrekken van een hinderwetvergunning op 2 juni 1987 aan de heer R. Hollander voor de
bovenvermelde herstelinrichting.

Met betrekking tot milieucontroles die op de onderzoekslocatie zijn verricht is de onderstaande
informatie door de RUD verstrekt:










September 1998: voor de inrichting was een spuitcabine vergund echter deze is niet
gerealiseerd omdat deze werkzaamheden niet worden verricht. Verder is gebleken dat de oude
accu’s en de afgewerkte olie niet op de juiste wijze worden opgeslagen.
Juli 1999: er vindt opslag plaats van autobanden en oud ijzer. Er is ook geen controleput voor
waswater aanwezig. Verder is gebleken dat de oude accu’s en de afgewerkte olie niet op de
juiste wijze worden opgeslagen.
Juli 2000: de accu’s en de afgewerkte olie worden op de juiste wijze opgeslagen. Verder is een
controleput voor het waswater geplaatst.
September 2000: uit de controle is gebleken dat er een grote hoeveelheid autobanden op het
terrein aanwezig zijn en dat de brandblusmiddelen niet zijn gecontroleerd.
Mei 2001: uit de controle is gebleken dat er een grote hoeveelheid autobanden op het terrein
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aanwezig is.
December 2001: uit de controle is gebleken dat de aanwezige luchtverhitter niet conform de
voorschriften worden onderhouden. Verder is gebleken dat de opslag van oliën in een
kunstofvat, koelvloeistof in vaten en accuzuur in jerrycans niet conform de voorschriften wordt
opgeslagen. Ook is tijdens dit bezoek wederom geconstateerd dat er een grote hoeveelheid
autobanden op het terrein aanwezig is.
Maart 2003: uit de controle is gebleken dat de vloer in de werkplaats niet is beoordeeld en
goedgekeurd door een deskundig inspecteur t.a.v. vloeistofdicht zijn van de vloer. Verder is de
opmerking geplaatst dat het bedrijf een rommelige indruk geeft echter qua milieu in orde is.
De gebreken zoals eerder geconstateerd zijn verholpen.
Juni 2003: naar aanleiding van een klacht is een bedrijfsbezoek verricht door de gemeente.
Aan de eigenaar van het terrein (de heer Hollander) is gewezen op het feit dat er wederom een
te grote hoeveelheid autobanden aanwezig zijn en dat deze tenminste 1 maal per jaar moeten
worden afgevoerd.
Juni 2007: uit deze controle is gebleken dat in de garage geen vloeistofdichte vloer is
aangebracht.
Juli 2007: in juli 2007 is vloeistofdichte vloer aangebracht.
September 2007: de tekortkoming t.a.v. de vloeistofdichte vloer is opgeheven.
September 2010: tijdens de milieucontrole zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
April 2014: tijdens de milieucontrole zijn geen tekortkomingen geconstateerd, de
bedrijfsactiviteiten zijn gestopt.
April 2018: uit een controlebezoek is gebleken dat de bedrijfsactiviteiten volledig zijn gestopt.

2.2.3

E e r d e r u i t g e v o e r d e o n d e r z o e ke n

Op het terrein is eerder het onderstaande bodemonderzoek verricht:


Combi bodemonderzoek Groningerstraat nr. 50 te Midlaren, projectnummer 00-M0666 d.d. 18
januari 2001. Dit onderzoek is verricht door Sigma Bouw & Milieu in opdracht van autobedrijf
R. Hollander.

De aanleiding voor dit bovenvermelde bodemonderzoek was de aanmelding van het bedrijf in
het kader van de BSB-operatie.
Het doel van het onderzoek was tweeledig:




In het kader van de BSB-operatie het verzamelen van gegevens omtrent de
verontreinigingssituatie van huidige en voormalige potentieel verdachte terreindelen. Aan de
hand van de verkregen gegevens werd een voorlopige urgentie ten behoeve van een
eventueel nader onderzoek vastgesteld.
Het vastleggen van de nulsituatie waarbij de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het
grondwater ter plaatse van potentieel bodembedreigende activiteiten werd vastgesteld.

Het onderzoek heeft zich destijds gericht op de onderstaande (verdachte) terreindelen:


Verfopslag, olie-opslag, spuiterij/verfopslag: de boringen op dit terreindeel zijn rondom de
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werkplaats verricht daar deze destijds was verhard met beton waar niet doorheen mocht
worden geboord.
Losstaande olie-opslag op klinkers.
Overig terrein.

Uit het onderzoek is gebleken dat in de grond lichte verontreinigingen met lood, zink, PAK, EOX
en minerale olie zijn vastgesteld. De gemeten gehaltes hebben geen aanleiding gegeven tot
nader onderzoek.
In het grondwater is destijds een lichte verontreiniging met chroom bepaald. Ook deze
verontreiniging heeft geen aanleiding gegeven tot nader onderzoek.

2.3

C o n cl u si e s voo ro nd er z oe k

Op grond van het vooronderzoek wordt de locatie als 'verdacht' beschouwd.
Op grond van het vooronderzoek kunnen de in de tabel 2.1 weergegeven deellocaties worden
onderscheiden.
Tabel 2.4: Conclusie vooronderzoek.
Deel-

Omschrijving

Hypothese

locatie

Verdachte
parameters

A

Voormalige werkplaats met verf- en olie-opslag en spuiterij

Verdaccht

Minerale olie

B

Voormalige olie-opslag

Verdacht

Minerale olie

C

Voormalige opslag in lekbak

Verdacht

Minerale olie

In het voorgaande onderzoek zijn op deellocatie A en B geen verontreinigingen vastgesteld.
Deellocatie C was toen nog niet in gebruik. Aan de parameter asbest is in het onderzoek van 2001
geen aandacht geschonken. Destijds is visueel wel bij enkele boringen puin aangetroffen.
Om deze reden
asbestonderzoek.
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3
3.1

Veldonderzoek
U itg e vo e rd e v e ld we rk

Het verkennend bodemonderzoek is verricht conform de strategieën, zoals vermeld in tabel 3.1.
Verder is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde werkzaamheden.
Tabel 3.1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden per deellocatie
Deel-

Omschrijving

Norm

Strategie

Boringen /gaten

locatie
A

Boringen met
peilbuis

Voormalige

NEN 5740

VED-HE-NL

werkplaats met

2 tot 2 m- maaiveld:

1 tot 5 m- maaiveld:

BM010, BM011

PBM005

verf- en olieopslag en
spuiterij
B

Voormalige

NEN 5740

1 tot 1m- maaiveld:

olie-opslag
C

Voormalige

BM012 (gat)
NEN 5740

1 tot 2 m- maaiveld:

opslag in

BM004

lekbak
Overig

NEN

ONV-NL

5740/5707

Tot 0.5 à 1.0 m- maaiveld:
BM001, BM002, BM003,
BM006, BM007 (gat),
BM008 (gat), BM009 (gat),
BM013 (gat), BM014 (gat),
BM015 (gat), BM016 (gat)

Na het eerste onderzoek is gebleken dat op 1 terreindeel puin en asbesthoudend materiaal is aangetroffen op
deze deellocatie is een nader onderzoek asbest uitgevoerd
D

Terreindeel
met puin- en

NEN 5707

verdacht

4 sleuven tot 0,5 à 0,8 mmaaiveld: SL01 t/m SL04

asbesthoudend
materiaal
ONV-NL:

strategie voor een ‘onverdachte niet-lijnvormige locatie’

VED-HE-NL: strategie voor een ‘verdachte niet-lijnvormige locatie met een diffuus bodembelasting, heterogeen verdeelde
verontreiniging’

De boorlocaties zijn aangegeven op de situatietekening in bijlage 3. De uitvoering van de
boringen, het nemen van de grond- en grondwatermonsters en de conservering zijn verricht
conform de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018. Het veldwerk is uitgevoerd in
de periode 3 juli t/m 16 augustus 2018. Het veldwerk en het uitzetten van de boringen is
uitgevoerd door een gekwalificeerde medewerker van ons bureau, de heer R. van Dullemen.
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De uitgeboorde grond is beschreven volgens de NEN 5104. De kenmerken zijn beschreven
conform de NEN 5706. Iedere bodemlaag is per apart laag van maximaal 50 cm bemonsterd.
Tijdens de boor- en bemonsteringswerkzaamheden is het bodemmateriaal zowel lithologisch als
visueel onderzocht. Bij het lithologisch onderzoek worden de grondsoorten geclassificeerd. Bij
het visuele onderzoek worden waarneembare afwijkingen ten aanzien van kleur en geur van het
bodemmateriaal beschreven. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 4. De boringen,
de sleuven en de peilbuis zijn met een 06-GPS ingemeten.

3.2

V e l d wa a rn e m ing en

In de opgeboorde grond zijn de in tabel 3.2 weergegeven bijzonderheden waargenomen.
Tabel 3.2: Visuele bijzonderheden.
Deellocatie

Boring/gat/sleuf

Traject (m-mv)

Zintuiglijke waarnemingen

A

BM010

0.0 – 0.2

Sterk baksteenhoudend

BM011

0.08 – 0.6

Zwak puinhoudend

C

BM004

0.2 – 1.5

Zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend

D

SL01

0.0 – 0.05

Matig puinhoudend, resten glas, 4 plaatjes
asbestverdacht plaatmateriaal 38,77 gram

SL02

0.0 – 0.2

Matig puinhoudend, resten glas, matige oliewaterreactie, matige brandstofgeur, 2 plaatjes
asbestverdacht plaatmateriaal 28,197 gram

SL03

0.0 – 0.2

Matig puinhoudend, resten glas, auto onderdelen

SL04

0.0 – 0.3

Matig puinhoudend, resten glas, auto onderdelen, 2

BM001

0.3 – 0.5

Zwak puinhoudend

BM007

0.2 – 0.6

Zwak baksteenhoudend

BM008

0.0 – 0.4

Brokken baksteen, resten beton

0.4 – 0.6

Resten beton

> 0.6

Boring gestaakt

0.0 – 0.5

Brokken baksteen, resten beton, resten glas

> 0.5

Boring gestaakt

0.6 – 1.0

Matig kolengruishoudend, zwarte korrels

plaatjes asbestverdacht plaatmateriaal 46,50 gram
Overig

BM009

BM015
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Tijdens het veldonderzoek is ook gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. In
terreindeel D is asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Dit materiaal is ter analyse
aangeboden.

3.3

L a bo r at o r iu mo nd e rzoe k

Op basis van de bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen zijn monsters geselecteerd voor
analyse. De mengmonsters zijn samengesteld in het laboratorium. De grond- en watermonsters
zijn (voor)behandeld middels de AS3000 methode.
De grondmonsters en het grondwatermonster zijn in het laboratorium van SYNLAB Analytics &
Services B.V. te Rotterdam geanalyseerd. SYNLAB Analytics & Services B.V. is erkend door de
Raad van Accreditatie en voldoet aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd
in NEN-EN-ISO-IEC 17025:2005.
De samenstelling van de (meng)monsters en de uitgevoerde analyses zijn weergegeven en
toegelicht in tabellen 4.4 en 4.6 (paragraaf 4.3). De analysecertificaten zijn in bijlage 5 en de
toetsingsresultaten zijn in bijlage 6 opgenomen.
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4
4.1

Onderzoeksresultaten
B o de m op bou w e n gro nd w at er ge g ev en s

De globale bodemopbouw van de locatie is afgeleid uit de uitgevoerde boringen en is
weergegeven in de tabel 4.1.
Tabel 4.1: Globale bodemopbouw van de locatie
Diepte (m –mv.)

Omschrijving

0,0-1,0

Zwak siltig, matig humeus, matig fijn zand

1,0-5,0

Matig siltig, matig fijn tot zeer fijn zand

In de boorstaten in bijlage 4 wordt per boring de exacte bodemopbouw beschreven. Een legenda
van de boorstaten is eveneens opgenomen in bijlage 4.
4.2

V e l d m et i ng en g ron dw a t er

Tijdens het bemonsteren van de peilbuisis de grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het elektrisch
geleidend vermogen (EC) en de troebelheid (NTU) bepaald. De gegevens van de veldmetingen
zijn opgenomen in tabel 4.2.
Tabel 4.2: Veldmetingen grondwater
Deel-

Peilbuis

locatie
A

PBM005

Filterstelling

Grondwaterstand

(m- maaiveld)

(m-mv)

4,0 – 5,0

3,77

pH
5,03

Geleidingsvermogen,

Troebelheid

EC (µS/cm)

(NTU)

520

29,6

De aangetoonde waarden kunnen als normaal voor de omgeving worden beschouwd en geven
geen aanleiding tot nader onderzoek. De grondwaterstand is een éénmalige opname en bedoeld
als oriënterend gegeven. De grondwaterstand kan fluctueren.

4.3

R e s u lt at en

De resultaten van de analyses, zoals gegeven in bijlage 5, zijn vergeleken met de
toetsingswaarden 'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit
de circulaire bodemsanering (Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). De toetsing en
toetsingswaarden zijn weergegeven in de tabellen in bijlage 6. De toetsingskader voor
(water)bodem zijn toegelicht in bijlage 8.

Blad 15 van 128

71551-1 R59437 MIlieukundig bodemonderzoek.pdf

VN-71551-1
blad 16

4.3.1

T o e t si n g sr e su l t a t e n g r o n d

De volgende terminologie of betekenis van tekens en afkortingen worden in dit rapport
gehanteerd met betrekking tot de mate van verontreiniging of verhoging van gehaltes.
Tabel 4.3: Terminologie toetsing grond.
niet verontreinigd/verhoogd

gehalte beneden de achtergrondwaarde of detectiegrens

-

licht verontreinigd/verhoogd

gehalte tussen de achtergrond- en ½ AW+I

*

matig verontreinigd/verhoogd

gehalte tussen de ½ AW+I en interventiewaarde

**

sterk verontreinigd/verhoogd

gehalte hoger dan de interventiewaarde

***

De uitgevoerde analyses en de analyseresultaten van de grondmonsters zijn samengevat
weergegeven in tabel 4.4.
Tabel 4.4: Analyseresultaten grond(meng)monsters.
Deel-

Monster-

locatie

code

Zit A bij

MM 2bg

in

Motivatie

Deelmonsters

Analyses

(traject in m-mv)
Brokken

BM008 (0.0 – 0.4)

baksteen

BM009 (0.0 – 0.5)

Resten

BM010 (0.2 – 0.7)

Toetsing
*

STAP G

Lood

STAP G

Kobalt

**

***

beton
Resten
glas
Sterk
baksteen
houdend
A

Zit B bij

MM 4 bg

MM 3 bg

in

Zwak

PBM005 (0.08 –

puin-

0.2)

PAK

houdend

BM011 (0.08 –

Minerale

0.58)

olie

Onver-

BM012 (0.2 – 0.7)

dacht

BM013 (0.1 – 0.6)

STAP G

-

-

-

STAP G

Minerale

-

-

BM014 (0.04 – 0.4)
BM015 (0.04 – 0.2)
BM016 (0.0 – 0.5)
Zit C bij
in

MM 1bg

Zwak

BM001 (0.3 – 0.5)

puin-

BM004 (0.2 – 0.7)

houdend

BM007 (0.2 – 0.6)

olie

Zwak
kolengruishoudend
Zwak
baksteen
houdend
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Tabel 4.4 (vervolg): Analyseresultaten grond(meng)monsters.
Deel-

Monster-

locatie

code

D

SL02

Motivatie

Deelmonsters

Analyses

(traject in m-mv)
Matige

SL02 (0.0 – 0.2)

olie

Toetsing
*

**

Minerale

Minerale

olie

olie

***

waterreactie,
matig
puinhoudend
resten
glas
SL02

Onver-

SL02 (0.2- 0.7)

Minerale

dacht
Overig

M 5 og

-

-

-

-

-

-

olie

Matig

BM015 (0.6 – 1.0)

STAP G

kolengruishou
dend,
zwarte
korrels
STAP G:

zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7, som)

Met9:

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

m.o.:

minerale olie

btexn:

vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethyleen, xylenen en naftaleen)

VOCl:

gechloreerde koolwaterstoffen

4.3.2

T o e t si n g sr e su l t a t e n g r o n d wa t e r

De volgende terminologie of betekenis van tekens en afkortingen worden in dit rapport
gehanteerd met betrekking tot de mate van verontreiniging of verhoging van gehaltes.
Tabel 4.5: Terminologie toetsing grondwater.
niet verontreinigd/verhoogd

gehalte beneden de achtergrondwaarde of detectiegrens

-

licht verontreinigd/verhoogd

gehalte tussen de achtergrond- en ½ S+I waarde

*

matig verontreinigd/verhoogd

gehalte tussen de 1/2S+I- en interventiewaarde

**

sterk verontreinigd/verhoogd

gehalte hoger dan de interventiewaarde

***

De uitgevoerde analyses en de analyseresultaten van het grondwatermonster zijn samengevat
weergegeven in tabel 4.6.
Tabel 4.6: Analyseresultaten grondwatermonster.
Deel-

Peilbuis

locatie
A
STAP W:
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Filtertraject

Motivatie

Analyses

(m-mv)
PBM005

4.0 – 5.0

barium

STAP W

Toetsing
*

**

***

barium

-

-

zware metalen (9), minerale olie, vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen
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De resultaten van de grond en het grondwater zijn toegelicht in hoofdstuk 6.
4.3.3

T o e t s i n g sr e su l t a t e n a sb e s t m o n s t e r s

Het totale asbestgehalte in de grond/puin wordt bepaald door de aanwezigheid van de grove
fractie (> 20 mm) en de fijne fractie (< 20 mm). Deze gehalten worden daarom bij elkaar opgeteld.
Hierbij is de asbestconcentraties in de materiaalmonsters van de grove fractie omgerekend naar
een asbestgehalte in de grond (mg/kg ds. gewogen).
Een overzicht van de analyseresultaten is weergegeven in de volgende tabel. De
analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. De berekende gehalten aan asbest zijn
weergegeven in bijlage 7
Tabel 4.7: Analyseresultaten indicatief asbestonderzoek.
Deel-

Monster-

locatie

code

D

Sleuf 01

Motivatie

Deelmonsters

Analyses

(traject in m-mv)
Asbest in

AVM01 (analyse

Asbest in

sleuf

plaatmateriaal) en

grond

aange-

grondanalyse van

troffen

SL02 genomen

Gehalten (mg/kg ds.)
> 20 mm

< 20 mm

Totaal

3,76

16

19,76

14,49

16

30,49

4,40

0.45

4,85

-

<2

<2

-

<2

<2

daar dit
SL02

Asbest in

AVM02 (analyse

Asbest in

sleuf

plaatmateriaal) en

grond

aange-

grondanalyse SL02

troffen

(MM02 0.0 – 0.2))

Asbest in

AVM03 (analyse

Asbest in

sleuf

plaatmateriaal) en

grond

aange-

grondanalyse SL04

troffen

(MM03 0.0 – 0.3)

SL02 en

Onver-

MM04

Asbest in

SL04

dachte

SL02 (0.2 – 0.7)

grond

onder-

SL04 (0.3 – 0.8)

SL04

grond
sleuven
SL01 en

Onver-

MM05

Asbest in

SL03

dachte

SL01 (0.05 – 0.55)

grond

onder-

SL03 (0.2 – 0.7)

grond
sleuven
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Tabel 4.7 (vervolg): Analyseresultaten indicatief asbestonderzoek.
Deel-

Monster-

locatie

code

Overig

MM01

Motivatie

Deelmonsters

Analyses

(traject in m-mv)
Zwak

BM007, BM008,

Asbest in

baksteen-

BM009, BM012,

grond

houdend,

BM016 (0.0 – 0.5)

Gehalten (mg/kg ds.)
> 20 mm

< 20 mm

Totaal

-

<1

<1

Brokken
baksteen,
resten
beton,
resten
glas,

De resultaten van het indicatieve asbestonderzoek zijn toegelicht in hoofdstuk 6.
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5

Afwijkingen

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 en NEN 5707. Er is niet afgeweken van de
geldende Beoordelingsrichtlijn (BRL), protocol 2001, 2002 en 2018.
Grondwater
De gemeten waarden in het veld wijken niet noemenswaardig af van waarden zoals deze van
nature worden gemeten. Wel is de gemeten NTU-waarde verhoogd (> 10 NTU). Deze NTUwaarde heeft een signalerende functie. In troebel water kunnen mogelijk onterecht hoge
gehalten aan organische parameters in het grondwater worden gemeten.
Uit de controlestappen blijkt dat grondwaterbemonstering conform NEN 5744 en bij een
constante EC is uitgevoerd. Verder zijn er geen noemenswaardige verontreinigingen in het
grondwater gemeten (geen parameter boven ½ S+I- waarde). Herbemonstering van het
grondwater wordt derhalve niet zinvol geacht. De gemeten gehalten in het grondwater geven een
representatief beeld van de grondwaterkwaliteit.
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6
6.1

Conclusies en aanbevelingen
C o n cl u si e s

In de onderstaande tabel 6.1 zijn per terreindeel de onderzoeksresultaten vermeld. Tevens is
aangegeven of de resultaten aanleiding geven tot een vervolgactie.
Tabel 6.1: onderzoeksresultaten en eindconclusie per terreindeel
Deellocatie
A

Visuele

Analyseresultaten

Eindconclusie

waarnemingen

Grond

Grondwater

Sterke bijmenging

De grond op dit

Het grondwater is

De vastgestelde

met baksteen en

terreindeel is licht

licht verontreinigd

verontreinigingen

zwak puinhoudend

verontreinigd met

met minerale olie

geven geen

kobalt, lood, PAK en

aanleiding tot

minerale olie
B

nader onderzoek

Geen afwijkingen

In het

Daar visueel en

De resultaten

waargenomen

grondmengmonster,

analytisch geen

geven geen

waaraan het

verontreinigingen

aanleiding tot

grondmonster van

zijn vastgesteld in

nader onderzoek

terreindeel B is

de grond heeft

opgenomen, zijn

geen aanleiding

geen

bestaan het

verontreinigingen

grondwater op dit

vastgesteld

terreindeel
aanvullend te
onderzoeken.
Mede vanwege het
gegeven dat de
grondwaterstand
op de
onderzoekslocatie
zich op een diepte
van 3,8 mmaaiveld bevindt
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Tabel 6.1 (vervolg): onderzoeksresultaten en eindconclusie per terreindeel
Deellocatie
C

Visuele

Analyseresultaten

waarnemingen

Grond

Grondwater

Eindconclusie

Zwak

In het

Daar visueel geen

De vastgestelde

puinhoudend, zwak

grondmengmonster,

verontreinigingen zijn

verontreiniging

kolengruishoudend

waaraan het

vastgesteld in de

met minerale olie

grondmonster van

grond en analytisch

geeft geen

terreindeel C is

slechts een lichte

aanleiding tot

opgenomen, is een

verontreiniging in de

nader onderzoek

lichte

grond is aangetoond

verontreiniging met

heeft geen aanleiding

minerale olie

bestaan het

vastgesteld

grondwater op dit
terreindeel
aanvullend te
onderzoeken. Mede
vanwege het
gegeven dat de
grondwaterstand op
de onderzoekslocatie
zich op een diepte
van 3,8 m- maaiveld
bevindt
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Tabel 6.1: onderzoeksresultaten en eindconclusie per terreindeel
Deellocatie
D

Visuele

Analyseresultaten

waarnemingen

Grond

Grondwater

Eindconclusie

Matig

In de sleuven waarin

Daar analytisch

Daar dit terreindeel

puinhoudend, auto

asbesthoudend

aangetoond dat de

vooraf de nieuwbouw

onderdelen,

plaatmateriaal is

matige

zal moeten worden

kolengruis, glas,

aangetoond zijn lichte

verontreiniging met

opgeschoond vanwege

asbesthoudend

verontreinigingen met

minerale olie zich

de bijmenging met

plaatmateriaal in

asbest bepaald.

slechts in de toplaag

bodemvreemde

de toplaag (tot

De direct

bevindt en het

materialen (waaronder

maximaal 0,3 m-

onderliggende grond

gegeven dat de

asbest en

maaiveld),

vertoont geen

grondwaterstand op

automaterialen) en de

Plaatselijk matige

verhoogde gehaltes

de

verontreiniging met

olie waterreactie,

asbest.

onderzoekslocatie

minerale olie zich

zich op een diepte

visueel alleen heeft

De toplaag ter hoogte

van 3,8 m- maaiveld

geopenbaard in SL02

van sleuf SL02

bevindt is geen

en de overige sleuven

vertoont een matige

aanvullend

SL01, SL03 en SL04,

verontreiniging met

grondwateronderzo

die rondom SL02 zijn

minerale olie. De

ek verricht.

verricht, visueel niet

direct onderliggende

zijn verontreinigd met

bodemlaag is niet

minerale olie beperkt

verontreinigd met

deze verontreiniging

minerale olie

met minerale olie zich
tot de toplaag in de
omgeving van SL02.
Om deze reden en
vanwege de
graafactiviteiten die
toch uitgevoerd
moeten worden vooraf
de nieuwbouw wordt
nader onderzoek als
niet zinvol beschouwd.
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Tabel 6.1 (vervolg): onderzoeksresultaten en eindconclusie per terreindeel
Deellocatie
Overig

Visuele

Analyseresultaten

waarnemingen

Grond

Grondwater

Eindconclusie

Zwakke

Zie de

Zie A

bijmenging met

onderzoeksresultaten

geven geen

puin, brokken

vermeld onder A, B

aanleiding tot

baksteen, resten

en C. Hierin zijn

nader onderzoek

beton, resten glas,

grondmonsters

matig

opgenomen van

kolengruishoudend

boringen verricht op

De resultaten

het overig terrein.
In het visueel
verontreinigde
grondmonster van
boring BM015 zijn
geen
verontreinigingen
bepaald

6.2

T oe t si ng h ypot h e se

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen bij de verrichte boorlocaties en de analyses van de
samengestelde grond(meng)monsters en het grondwatermonster kan worden geconcludeerd dat
de hypothese, zoals deze is gesteld in hoofdstuk 2, deels correct is.
De lichte verontreinigingen vormen geen verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of
milieu. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt hoeven er geen beperkingen aan de gebruiks- c.q.
bestemmingsmogelijkheden van het terrein te worden gesteld en vormen ons inziens derhalve
geen belemmering voor de afgifte van een omgevingsvergunning voor het bouwen van de
woningen.
Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat het terrein wat betreft bodemvreemde materialen
opgeschoond dient te worden. Hierbij wordt ook verwezen naar de opmerking geplaatst in tabel
6.1 voor terreindeel D.

6.3

A a nb e ve li ng en

Daar op het perceel geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging bestaat geen
verplichting de graafactiviteiten te laten verrichten door een hiertoe gecertificeerde aannemer
(BRL7000). Echter wel wordt aanbevolen een aannemer hiervoor in te zetten die zakenkundig is
op het gebied van bodemverontreiniging om hiermee te voorkomen dat visueel verontreinigde
bodemlagen versmeerd kunnen raken met bodemlagen waarin visueel geen afwijkingen zijn
aangetoond.
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: VN-71551-1
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Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 18 juni 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345
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Schaal 1:1000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel
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K
1290

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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Boring:

BM001

Datum:

03-07-2018

Boormeester:

Robert
0

0

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

beton
Kernboor, Beton

20

1

30

2
50

Blad 47 van 128

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, zwak
puinhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor
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Boring:

BM002

Datum:

03-07-2018

Boormeester:

Robert
0

0

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

beton
Kernboor, Beton

20

1
40

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

50
2
70

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

3
100
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Boring:

BM003

Datum:

03-07-2018

Boormeester:

Robert
0

0

7

1
20

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

beton
Kernboor, Beton
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

2
50
60

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

3

100
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BM004

Datum:

03-07-2018

Boormeester:

Robert
0

0

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

beton
Kernboor, Beton

20

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, zwak
grindhoudend, zwak
puinhoudend, zwak
kolengruishoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

1
50

2
100

3
150

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak roesthoudend, geen
olie-water reactie,
neutraalbeige, Edelmanboor
4
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Boring:

BM006

Datum:

06-07-2018

Boormeester:

Robert
0
5

0

1
30

50

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

tegel
Tegel
Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, zwak
grindhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

2

70

3
100
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Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig roesthoudend, zwak
grindhoudend, geen
olie-water reactie,
neutraalbeige, Edelmanboor
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BM007

Datum:

06-07-2018

Boormeester:

Robert
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20
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tegel
Tegel
Zand, matig grof, zwak siltig,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, lichtbeige,
Edelmanboor, afmeting gat
30 cm * 30 cm * 50 cm
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
wortelhoudend, zwak
baksteenhoudend, geen
olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig roesthoudend, zwak
grindhoudend, geen
olie-water reactie,
neutraalbeige, Edelmanboor

3
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Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

100
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BM008

Datum:

06-07-2018

Boormeester:

Robert
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Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, matig
wortelhoudend, brokken
baksteen, resten beton,
donker beigebruin,
Edelmanboor, afmeting gat
30 cm * 30 cm * 50 cm
Zand, matig fijn, zwak siltig,
resten beton, zwak
grindhoudend, geen
olie-water reactie, licht
grijsbeige, Edelmanboor,
Gestaakt
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Datum:

06-07-2018

Boormeester:

Robert
0

0
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braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, matig
wortelhoudend, brokken
baksteen, resten beton,
resten glas, neutraal
beigebruin, Edelmanboor,
Gestaakt , afmeting gat 30 cm
* 30 cm * 50 cm
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Boring:

BM010

Datum:

06-07-2018

Boormeester:

Robert
0

0

8

1

20

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

beton
Kernboor, Beton
Zand, matig fijn, zwak siltig,
sterk baksteenhoudend, geen
olie-water reactie,
neutraalbeige, Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

2
50

3
90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak grindhoudend, zwak
roesthoudend, geen
olie-water reactie,
neutraalbeige, Edelmanboor
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Boring:

BM011

Datum:

06-07-2018

Boormeester:

Robert
0

0

8

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

beton
Kernboor, Beton
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
puinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

1

50
60

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak grindhoudend, zwak
roesthoudend, geen
olie-water reactie,
neutraalbeige, Edelmanboor
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Boring:

BM012

Datum:

06-07-2018

Boormeester:

Robert
0

0

8
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Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

klinker
Klinker
Edelmanboor, Straatzand,
afmeting gat 30 cm * 30 cm *
50 cm
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

1
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70

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

2
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Boring:

BM013

Datum:

06-07-2018

Boormeester:

Robert
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tegel
Tegel
Zand, matig grof, zwak siltig,
matig wortelhoudend, geen
olie-water reactie, licht
beigegrijs, Edelmanboor,
afmeting gat 30 cm * 30 cm *
50 cm
Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig roesthoudend, zwak
grindhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbeige, Edelmanboor
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Projectnaam: Midlaren
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Boormeester:
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tegel
Tegel
Zand, matig grof, zwak siltig,
matig wortelhoudend, geen
olie-water reactie, licht
beigegrijs, Edelmanboor,
afmeting gat 30 cm * 30 cm *
50 cm
Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig roesthoudend, zwak
grindhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbeige, Edelmanboor

3

100

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

100
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Boring:

BM015

Datum:

06-07-2018

Boormeester:

Robert
0
4

0
1

20

2
50
60

3

100
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100

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

tegel
Tegel
Zand, matig grof, zwak siltig,
matig wortelhoudend, geen
olie-water reactie, licht
beigegrijs, Edelmanboor,
afmeting gat 30 cm * 30 cm *
50 cm
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sterk
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak wortelhoudend, matig
roesthoudend, zwak
grindhoudend, matig
kolengruishoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbeige, Edelmanboor,
Zwarte korrels

71551-1 R59437 MIlieukundig bodemonderzoek.pdf

Boring:

BM016

Datum:

06-07-2018

Boormeester:

Robert
0

0

1

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

2
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braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor,
afmeting gat 30 cm * 30 cm *
50 cm

50

50

100
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Projectnaam: Midlaren

100
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Boring:

PBM005 - 1

Datum:
GWS:

03-07-2018
377

Boormeester:

Robert

8

beton
Kernboor, Beton

20

Sterk zandhoudend, geen
olie-water reactie, Baksteen

0

0
1

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor
2
50

70

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

3
100

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig roesthoudend, geen
olie-water reactie, licht
bruinbeige, Edelmanboor
4

150

5

200

250

300

350

400

400

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
sterk leemhoudend, matig
roesthoudend, geen
olie-water reactie, licht
grijsbeige, Edelmanboor

450
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Boring:

PBM005 - 2

Datum:
GWS:

03-07-2018
377

Boormeester:

Robert

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

494

500
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500

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
sterk leemhoudend, matig
roesthoudend, geen
olie-water reactie, licht
grijsbeige, Edelmanboor
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Boring:

SL01

Datum:

16-08-2018

Boormeester:

Robert

0

50
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0
5

55

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, matig
wortelhoudend, matig
puinhoudend, resten glas,
donkerbruin, Graafmachine, 4
plaatjes asbestverdacht
plaatmateriaal 38,77 gram
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
donkerbruin, Graafmachine
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Boring:

SL02

Datum:

16-08-2018

Boormeester:

Robert
0

0
1

20

2
50

70
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Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, matig
wortelhoudend, matig
puinhoudend, resten glas,
matige olie-water reactie,
matige brandstofgeur,
donkerbruin, Graafmachine, 2
plaatjes asbestverdacht
plaatmateriaal 28,197 gram
Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie, licht
beigebruin, Graafmachine
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Boring:

SL03

Datum:

16-08-2018

Boormeester:

Robert

0

0

20

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, matig
wortelhoudend, matig
puinhoudend, resten glas,
donkerbruin, Graafmachine,
Auto onderdelen
Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie, licht
beigebruin, Graafmachine

50

70
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Boring:

SL04

Datum:

16-08-2018

Boormeester:

Robert

0

0

30

Projectcode: VN-71551-1
Projectnaam: Midlaren

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, matig
wortelhoudend, matig
puinhoudend, resten glas,
donkerbruin, Graafmachine,
Auto onderdelen, 2 plaatjes
asbestverdacht plaatmateriaal
46,50 gram
Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie, licht
beigebruin, Graafmachine

50

80
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

ongeroerd monster
volumering

overig
bijzonder bestanddeel
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting
filter
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Uw projectnummer
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: Midlaren
: VN-71551-1
: 12830147, versienummer: 1
: 98MDJBV5

Rotterdam, 07-08-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VN-71551-1. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Startdatum
09-07-2018
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VN-71551-1
12830147 - 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Asbestverdacht

MM asbest Asbest MM01 (0-50)

Analyse

Eenheid

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Asbest in grond conform Nen
5898

Q

001

zie bijlage
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Analyserapport
Midlaren

Orderdatum
09-07-2018
Startdatum
09-07-2018
Rapportagedatum 07-08-2018

VN-71551-1
12830147 - 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

Asbest in grond conform Nen
5898

Asbestverdacht

Analyse uitbesteed

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001

E1678273

09-07-2018

06-07-2018

ALC291
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: Midlaren
: VN-71551-1
: 12830149, versienummer: 1
: M19GGXE1

Rotterdam, 19-07-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VN-71551-1. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport
Midlaren

Orderdatum
09-07-2018
Startdatum
09-07-2018
Rapportagedatum 19-07-2018

VN-71551-1
12830149 - 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

M 5 og BM015 (60-100)
MM 1 bg BM001 (30-50) BM004 (20-70) BM007 (20-60)
MM 2 bg BM008 (0-40) BM009 (0-50) BM010 (20-70)
MM 3 bg BM012 (20-70) BM013 (10-60) BM014 (4-40) BM015 (4-20) BM016 (0-50)
MM 4 bg BM011 (8-58) PBM005 (8-20)

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

95.4
<1
geen

90.1
<1
geen

95.3
<1
geen

94.4
<1
geen

86.8
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

<0.5

1.5

2.5

0.9

4.7

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

1.8

4.1

1.2

1.0

<1

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<20
<0.2
3.6
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

25
<0.2
3.2
9.3
<0.05
15
<0.5
5.3
24

20
<0.2
2.0
11
<0.05
35
<0.5
3.3
36

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
10
<0.5
<3
<20

53
<0.2
9.3
13
<0.05
29
<0.5
3.6
53

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
<0.01
antraceen
mg/kgds
S
<0.01
fluoranteen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
<0.01
chryseen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
<0.01
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.07
(0.7 factor)

<0.01
0.02
<0.01
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.194

<0.01
0.03
<0.01
0.11
0.09
0.09
0.07
0.07
0.07
0.07
0.614

<0.01
0.01
<0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.134

0.02
0.57
0.13
1.2
0.61
0.60
0.34
0.58
0.49
0.45
4.99

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds

S
S
S
S
S
S
S

001

1)

002

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

1)

003

1)

004

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

2)

1)

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
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Analyserapport
Midlaren

Orderdatum
09-07-2018
Startdatum
09-07-2018
Rapportagedatum 19-07-2018

VN-71551-1
12830149 - 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

M 5 og BM015 (60-100)
MM 1 bg BM001 (30-50) BM004 (20-70) BM007 (20-60)
MM 2 bg BM008 (0-40) BM009 (0-50) BM010 (20-70)
MM 3 bg BM012 (20-70) BM013 (10-60) BM014 (4-40) BM015 (4-20) BM016 (0-50)
MM 4 bg BM011 (8-58) PBM005 (8-20)

Analyse

Eenheid

Q

001

som PCB (7) (0.7 factor)

µg/kgds

S

4.9

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

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

S

<5
<5
<5
<5
<20

1)

002
4.9

<5
<5
15
29
40

1)

003
4.9

<5
<5
20
22
40

1)

004
4.9

1)

<5
<5
<5
<5
<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
09-07-2018
Startdatum
09-07-2018
Rapportagedatum 19-07-2018

Monster beschrijvingen

001

*

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

002

*

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

003

*

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

004

*

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

005

*

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

Voetnoten
1
2

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyserapport
Midlaren

Orderdatum
09-07-2018
Startdatum
09-07-2018
Rapportagedatum 19-07-2018

VN-71551-1
12830149 - 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002

Y7141941
Y7143466

09-07-2018
03-07-2018

06-07-2018
03-07-2018

ALC201
ALC201
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Analyserapport
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Orderdatum
09-07-2018
Startdatum
09-07-2018
Rapportagedatum 19-07-2018

VN-71551-1
12830149 - 1

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

002
002
003
003
003
004
004
004
004
004
005
005

Y7179838
Y7143471
Y7179834
Y7179842
Y7179813
Y7141897
Y7141937
Y7141903
Y7179799
Y7141936
Y7179926
Y7179843

09-07-2018
03-07-2018
09-07-2018
09-07-2018
09-07-2018
09-07-2018
09-07-2018
09-07-2018
09-07-2018
09-07-2018
03-07-2018
09-07-2018

06-07-2018
03-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
03-07-2018
06-07-2018

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Analyserapport
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Orderdatum
09-07-2018
Startdatum
09-07-2018
Rapportagedatum 19-07-2018

VN-71551-1
12830149 - 1

Monsternummer:

002

Monster beschrijvingen

MM 1 bgBM001 (30-50) BM004 (20-70) BM007 (20-60)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

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

Orderdatum
09-07-2018
Startdatum
09-07-2018
Rapportagedatum 19-07-2018

VN-71551-1
12830149 - 1

Monsternummer:

003

Monster beschrijvingen

MM 2 bgBM008 (0-40) BM009 (0-50) BM010 (20-70)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Orderdatum
09-07-2018
Startdatum
09-07-2018
Rapportagedatum 19-07-2018

VN-71551-1
12830149 - 1

Monsternummer:

005

Monster beschrijvingen

MM 4 bgBM011 (8-58) PBM005 (8-20)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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: Midlaren
: VN-71551-1
: 12833300, versienummer: 1
: 6BZTST39

Rotterdam, 20-07-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VN-71551-1. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Orderdatum
12-07-2018
Startdatum
13-07-2018
Rapportagedatum 20-07-2018

VN-71551-1
12833300 - 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

PBM005-1-1 PBM005 (400-500)

Analyse

Eenheid

Q

001

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

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

S
S
S
S
S
S
S
S
S

52
<0.20
2.2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
28

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S

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

1)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
µg/l
S
<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S
tetrachloormethaan
µg/l
S
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S
trichlooretheen
µg/l
S
chloroform
µg/l
S
vinylchloride
µg/l
S
tribroommethaan
µg/l
S

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42

1)

1)

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
Midlaren

Orderdatum
12-07-2018
Startdatum
13-07-2018
Rapportagedatum 20-07-2018

VN-71551-1
12833300 - 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

PBM005-1-1 PBM005 (400-500)

Analyse

Eenheid

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

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Q

S

001

<25
<25
<25
<25
<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
Midlaren
VN-71551-1
12833300 - 1

Orderdatum
12-07-2018
Startdatum
13-07-2018
Rapportagedatum 20-07-2018

Monster beschrijvingen

001

*

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

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport
Midlaren

Orderdatum
12-07-2018
Startdatum
13-07-2018
Rapportagedatum 20-07-2018

VN-71551-1
12833300 - 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

cadmium

Grondwater (AS3000)

kobalt

Grondwater (AS3000)

koper

Grondwater (AS3000)

kwik

Grondwater (AS3000)

lood

Grondwater (AS3000)

molybdeen

Grondwater (AS3000)

nikkel

Grondwater (AS3000)

zink

Grondwater (AS3000)

benzeen

Grondwater (AS3000)

tolueen

Grondwater (AS3000)

ethylbenzeen

Grondwater (AS3000)

o-xyleen

Grondwater (AS3000)

p- en m-xyleen

Grondwater (AS3000)

xylenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

styreen

Grondwater (AS3000)

naftaleen

Grondwater (AS3000)

1,1-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

cis-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

trans-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan

Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-ENISO 11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-ENISO 11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-4
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1,1-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,3-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

som dichloorpropanen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

tetrachlooretheen

Grondwater (AS3000)

tetrachloormethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,1-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,2-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

trichlooretheen

Grondwater (AS3000)

chloroform

Grondwater (AS3000)

vinylchloride

Grondwater (AS3000)

tribroommethaan

Grondwater (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-5

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001

G6406972
B1754178

13-07-2018
13-07-2018

12-07-2018
12-07-2018

ALC236
ALC204
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: Midlaren
: VN-71551-1
: 12853462, versienummer: 1
: 3FA8KTXU

Rotterdam, 27-08-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VN-71551-1. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Orderdatum
16-08-2018
Startdatum
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Rapportagedatum 27-08-2018

VN-71551-1
12853462 - 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

Asbestverdacht
Asbestverdacht
Asbestverdacht
Asbestverdacht
Asbestverdacht

AVM001 AVM001
AVM002 AVM002
AVM003 AVM003
MM02 MM02
MM03 MM03

Analyse

Eenheid

Q

001

002

003

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster
kg
in behandeling genomen
kg
gewicht
Mengmonster samengesteld
totaal gewicht <20 mm na
g
drogen
droge stof
gew.-%
ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal

g

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
mg/kgds
asbestconcentratie
ondergrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens
mg/kgds
gewogen asbestconcentratie
mg/kgds
gewogen nietmg/kgds
hechtgebonden
asbestconcentratie
asbestresultaten
-

004

14.38
14.38

14.10
14.10

nee
12852

nee
12914

90.8

91.6

Q

16

0.45

Q

13

0.3

Q

19

0.6

16

<2

<2

0.45

<2

<2

<2

<2

1.1
15.7309
<2

0.99
0.4495
0.45

Q

47.16

28.19

46.50

Q
Q
Q

Q

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport
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VN-71551-1
12853462 - 1

Orderdatum
16-08-2018
Startdatum
16-08-2018
Rapportagedatum 27-08-2018

Monster beschrijvingen

001

*

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %).
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

002

*

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %).
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

003

*

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %).
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.
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VN-71551-1
12853462 - 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

006
007

Asbestverdacht
Asbestverdacht

MM04 MM04
MM05 MM05

Analyse

Eenheid

Q

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster
kg
in behandeling genomen
kg
gewicht
Mengmonster samengesteld
totaal gewicht <20 mm na
g
drogen
droge stof
gew.-%
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
mg/kgds
asbestconcentratie
ondergrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens
mg/kgds
gewogen asbestconcentratie
mg/kgds
gewogen nietmg/kgds
hechtgebonden
asbestconcentratie

006

007

13.79
13.79

13.53
13.53

nee
12963

nee
13057

94.0

96.5

Q

<2

<2

Q

<2

<2

Q

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

1.1
<2
<2

1.2
<2
<2

Q
Q
Q

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Orderdatum
16-08-2018
Startdatum
16-08-2018
Rapportagedatum 27-08-2018

VN-71551-1
12853462 - 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

aangeleverd materiaal

Asbestverdacht

totaal aangeleverd monster

Asbestverdacht

Mengmonster samengesteld

Asbestverdacht

totaal gewicht <20 mm na drogen

Asbestverdacht

droge stof

Asbestverdacht

gemeten totaal
asbestconcentratie
ondergrens (95%
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens

Asbestverdacht

Conform NEN 5896
Conform NEN 5898
conform NEN 5707 (2003)
Conform NEN 5898
Idem
Idem

Asbestverdacht

Idem

Asbestverdacht

Idem

Asbestverdacht

Conform AP04-SB-VI en conform NEN 5898

Asbestverdacht

Idem

Asbestverdacht

Idem

Asbestverdacht

Idem

Asbestverdacht

Conform NEN 5898

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002
003
004
005
006
007

P5200233
P5200237
P5200236
E1660063
E1660064
E1660065
E1660066

16-08-2018
16-08-2018
16-08-2018
16-08-2018
16-08-2018
16-08-2018
16-08-2018

16-08-2018
16-08-2018
16-08-2018
16-08-2018
16-08-2018
16-08-2018
16-08-2018

ALC299
ALC299
ALC299
ALC291
ALC291
ALC291
ALC291
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Analyserapport

Wiertsema en Partners
Arjan Jong de
Postbus 27
9356 ZG TOLBERT (GR)

Uw projectnaam
Uw projectnummer
SYNLAB rapportnummer
Rapport-verificatienummer

Blad 1 van 6

: Midlaren
: VN-71551-1
: 12853466, versienummer: 1
: CKTW5FSC

Rotterdam, 22-08-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VN-71551-1. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Orderdatum
16-08-2018
Startdatum
16-08-2018
Rapportagedatum 22-08-2018

VN-71551-1
12853466 - 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

SL02-1 SL02
SLO2-2 SL02

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

89.5
<1
geen

94.9
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

2.4

0.8

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

<1

3.7

S

31
600
54
14
700

<5
24
5
<5
30

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

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

001

002

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
16-08-2018
Startdatum
16-08-2018
Rapportagedatum 22-08-2018

Monster beschrijvingen

001

*

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

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Orderdatum
16-08-2018
Startdatum
16-08-2018
Rapportagedatum 22-08-2018

VN-71551-1
12853466 - 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002

Y7245767
Y7245491

16-08-2018
16-08-2018

16-08-2018
16-08-2018

ALC201
ALC201
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VN-71551-1
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Monsternummer:

001

Monster beschrijvingen

SL02-1SL02

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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16-08-2018
Startdatum
16-08-2018
Rapportagedatum 22-08-2018

VN-71551-1
12853466 - 1

Monsternummer:

002

Monster beschrijvingen

SLO2-2SL02

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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71551-1 R59437 MIlieukundig bodemonderzoek.pdf

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 04-10-2018 - 08:55)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VN-71551-1
Midlaren
M 5 og
Grond (AS3000)
Voldoet aan
Achtergrondwaarde
Eenheid SR BT
BC
BI
%
95.4 95.4
g
<1
Geen

VN-71551-1
Midlaren
MM 1 bg
Grond (AS3000)
Overschrijding
Achtergrondwaarde
SR BT
BC
BI
90.1 90.1
<1
Geen

Analyse
droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof
(gloeiverlies)
%
<0.5 0.5
1.5 1.5
KORRELGROOTTEVERDELING
% vd
lutum (bodem)
DS
1.8 1.8
4.1 4.1
METALEN
+
barium
mg/kg <20 54.2
-25 76.7
-cadmium
mg/kg <0.2 0.241 <=AW -0.03
<0.2 0.233 <=AW -0.03
kobalt
mg/kg 3.6 12.7 <=AW -0.01
3.2 9.15 <=AW -0.03
koper
mg/kg
<5 7.24 <=AW -0.22
9.3 17.9 <=AW -0.15
kwik
mg/kg <0.05 0.0503 <=AW 0.00
<0.05 0.0486 <=AW 0.00
lood
mg/kg <10 11
<=AW -0.08
15 22.7 <=AW -0.06
molybdeen
mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01
<0.5 0.35 <=AW -0.01
nikkel
mg/kg
<3 6.12 <=AW -0.44
5.3 13.2 <=AW -0.34
zink
mg/kg <20 33.2 <=AW -0.18
24 51.5 <=AW -0.15
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.01 0.007
<0.01 0.007
fenantreen
mg/kg <0.01 0.007
0.02 0.02
antraceen
mg/kg <0.01 0.007
<0.01 0.007
fluoranteen
mg/kg <0.01 0.007
0.03 0.03
benzo(a)antraceen
mg/kg <0.01 0.007
0.02 0.02
chryseen
mg/kg <0.01 0.007
0.02 0.02
benzo(k)fluoranteen
mg/kg <0.01 0.007
0.02 0.02
benzo(a)pyreen
mg/kg <0.01 0.007
0.02 0.02
benzo(ghi)peryleen
mg/kg <0.01 0.007
0.03 0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007
0.02 0.02
pak-totaal (10 van
VROM) (0.7 factor)
mg/kg 0.07 0.07 <=AW -0.04
0.194 0.194 <=AW -0.03
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
ug/kg
<1 3.5
<1 3.5
PCB 52
ug/kg
<1 3.5
<1 3.5
PCB 101
ug/kg
<1 3.5
<1 3.5
PCB 118
ug/kg
<1 3.5
<1 3.5
PCB 138
ug/kg
<1 3.5
<1 3.5
PCB 153
ug/kg
<1 3.5
<1 3.5
PCB 180
ug/kg
<1 3.5
<1 3.5
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
4.9 24.5 <=AW 4.9 24.5 <=AW MINERALE OLIE
fractie C10-C12
mg/kg
<5 17.5
-<5 17.5
-fractie C12-C22
mg/kg
<5 17.5
-<5 17.5
-fractie C22-C30
mg/kg
<5 17.5
-15
75
-fractie C30-C40
mg/kg
<5 17.5
-29 145
-totaal olie C10 - C40
mg/kg <20 70
<=AW -0.02
40 200
IN 0.00
Monstercode
Monsteromschrijving
12830149-001
M 5 og BM015 (60-100)
12830149-002
MM 1 bg BM001 (30-50) BM004 (20-70) BM007 (20-60)
12830149-003
MM 2 bg BM008 (0-40) BM009 (0-50) BM010 (20-70)
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VN-71551-1
Midlaren
MM 2 bg
Grond (AS3000)
Voldoet aan
Achtergrondwaarde
SR BT
BC
BI
95.3 95.3
<1
Geen
2.5

2.5

1.2

1.2

20 77.5
-<0.2 0.236 <=AW -0.03
2.0 7.03 <=AW -0.05
11 22.4 <=AW -0.12
<0.05 0.0501 <=AW 0.00
35 54.6 WO 0.01
<0.5 0.35 <=AW -0.01
3.3 9.62 <=AW -0.39
36 84.4 <=AW -0.10
<0.01 0.007
0.03 0.03
<0.01 0.007
0.11 0.11
0.09 0.09
0.09 0.09
0.07 0.07
0.07 0.07
0.07 0.07
0.07 0.07

-

0.614 0.614 <=AW -0.02
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
19.6

<=AW

<5
<5
20
22
40

14
14
80
88
160

----<=AW -0.01

-
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 04-10-2018 - 08:55)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

VN-71551-1
Midlaren
MM 3 bg
Grond (AS3000)
Voldoet aan
Achtergrondwaarde
Eenheid SR BT
BC
BI
%
94.4 94.4
g
<1
Geen

VN-71551-1
Midlaren
MM 4 bg
Grond (AS3000)
Overschrijding
Achtergrondwaarde
SR BT
BC
BI
86.8 86.8
<1
Geen

VN-71551-1
Midlaren
SL02-1
Grond (AS3000)
Overschrijding
Achtergrondwaarde
SR BT BC BI
89.5 89.5
<1
Geen

Analyse
droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof
(gloeiverlies)
%
0.9 0.9
4.7 4.7
2.4 2.4
KORRELGROOTTEVERDELING
% vd
lutum (bodem)
DS
1.0 1.0
<1
<1
<1
<1
METALEN
+
barium
mg/kg <20 54.2
-53 205
-cadmium
mg/kg <0.2 0.241 <=AW -0.03
<0.2 0.214 <=AW -0.03
kobalt
mg/kg <1.5 3.69 <=AW -0.06
9.3 32.7 WO 0.10
koper
mg/kg
<5 7.24 <=AW -0.22
13 24.6 <=AW -0.10
kwik
mg/kg <0.05 0.0503 <=AW 0.00
<0.05 0.0492 <=AW 0.00
lood
mg/kg
10 15.7 <=AW -0.07
29 43.5 <=AW -0.01
molybdeen
mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01
<0.5 0.35 <=AW -0.01
nikkel
mg/kg
<3 6.12 <=AW -0.44
3.6 10.5 <=AW -0.38
zink
mg/kg <20 33.2 <=AW -0.18
53 118
<=AW -0.04
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.01 0.007
0.02 0.02
fenantreen
mg/kg 0.01 0.01
0.57 0.57
antraceen
mg/kg <0.01 0.007
0.13 0.13
fluoranteen
mg/kg 0.02 0.02
1.2 1.2
benzo(a)antraceen
mg/kg 0.01 0.01
0.61 0.61
chryseen
mg/kg 0.01 0.01
0.60 0.6
benzo(k)fluoranteen
mg/kg 0.01 0.01
0.34 0.34
benzo(a)pyreen
mg/kg 0.02 0.02
0.58 0.58
benzo(ghi)peryleen
mg/kg 0.02 0.02
0.49 0.49
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg 0.02 0.02
0.45 0.45
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)
mg/kg 0.134 0.134 <=AW -0.04
4.99 4.99 WO 0.09
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
ug/kg
<1 3.5
<1 1.49
PCB 52
ug/kg
<1 3.5
<1 1.49
PCB 101
ug/kg
<1 3.5
<1 1.49
PCB 118
ug/kg
<1 3.5
<1 1.49
PCB 138
ug/kg
<1 3.5
<1 1.49
PCB 153
ug/kg
<1 3.5
<1 1.49
PCB 180
ug/kg
<1 3.5
<1 1.49
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
4.9 24.5 <=AW 4.9 10.4 <=AW MINERALE OLIE
fractie C10-C12
mg/kg
<5 17.5
-<5 7.45
-31 129
-fractie C12-C22
mg/kg
<5 17.5
-18 38.3
-600 2500 -fractie C22-C30
mg/kg
<5 17.5
-120 255
-54 225
-fractie C30-C40
mg/kg
<5 17.5
-100 213
-14 58.3 -totaal olie C10 - C40
mg/kg <20 70
<=AW -0.02
250 532
>IND 0.07
700 2920 >IND 0.57
Monstercode
Monsteromschrijving
12830149-004
MM 3 bg BM012 (20-70) BM013 (10-60) BM014 (4-40) BM015 (4-20) BM016 (0-50)
12830149-005
MM 4 bg BM011 (8-58) PBM005 (8-20)
12853466-001
SL02-1 SL02
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 04-10-2018 - 08:55)

Projectcode
VN-71551-1
Projectnaam
Midlaren
Monsteromschrijving
SLO2-2
Monstersoort
Grond (AS3000)
Monster conclusie
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Analyse
Eenheid SR BT BC
BI
droge stof
%
94.9 94.9
gewicht artefacten
g
<1
aard van de artefacten
Geen
organische stof (gloeiverlies)
%
0.8 0.8
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS 3.7 3.7
MINERALE OLIE
fractie C10-C12
mg/kg
<5 17.5 -fractie C12-C22
mg/kg
24 120
-fractie C22-C30
mg/kg
5
25
-fractie C30-C40
mg/kg
<5 17.5 -totaal olie C10 - C40
mg/kg
30 150 <=AW -0.01
Monstercode
Monsteromschrijving
12853466-002
SLO2-2 SL02
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Legenda
Verklaring kolommen
SR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
BI
SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+
De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=AW
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO
Wonen
IN
Industrie
,zp
Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^
Enkele parameters ontbreken in de som
>IND
Groter dan industrie
Kleur informatie
> Interventiewaarde
Rood
> Industrie
Roze
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw >= Achtergrond waarde
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Normenblad
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Analyse
Eenheid AW Wo Ind I
METALEN
cadmium
mg/kg
0.6 1.2 4.3 13
kobalt
mg/kg
15 35 190 190
koper
mg/kg
40 54 190 190
kwik
mg/kg 0.15 0.83 4.8 36
lood
mg/kg
50 210 530 530
molybdeen
mg/kg
1.5 88 190 190
nikkel
mg/kg
35 39 100 100
zink
mg/kg
140 200 720 720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
mg/kg
1.5 6.8 40 40
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg
20 40 500 1000
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40
mg/kg
190 190 500 5000
*
Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW
= Achtergrondwaarden
WO
= Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND
= Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I
= Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
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Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 03-10-2018 - 11:33)

Projectcode
VN-71551-1
Projectnaam
Midlaren
Monsteromschrijving
PBM005-1-1
Monstersoort
Grondwater (AS3000)
Monster conclusie
Overschrijding Streefwaarde
Analyse
Eenheid SR BT BC BI
METALEN
barium
ug/l
52
52 >S 0.00
cadmium
ug/l
<0.20 0.14 <=S
kobalt
ug/l
2.2 2.2 <=S
koper
ug/l
<2.0 1.4 <=S
kwik
ug/l
<0.05 0.035 <=S
lood
ug/l
<2.0 1.4 <=S
molybdeen
ug/l
<2 1.4 <=S
nikkel
ug/l
<3 2.1 <=S
zink
ug/l
28
28 <=S
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
ug/l
<0.2 0.14 <=S
tolueen
ug/l
<0.2 0.14 <=S
ethylbenzeen
ug/l
<0.2 0.14 <=S
o-xyleen
ug/l
<0.1 0.07
p- en m-xyleen
ug/l
<0.2 0.14
xylenen (0.7 factor)
ug/l
0.21 0.21 <=S
styreen
ug/l
<0.2 0.14 <=S
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
ug/l
<0.02 0.014 <=S
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
ug/l
<0.2 0.14 <=S
1,2-dichloorethaan
ug/l
<0.2 0.14 <=S
1,1-dichlooretheen
ug/l
<0.1 0.07 <=S
cis-1,2-dichlooretheen
ug/l
<0.1 0.07
trans-1,2-dichlooretheen
ug/l
<0.1 0.07
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l
0.14 0.14 <=S
dichloormethaan
ug/l
<0.2 0.14 <=S
1,1-dichloorpropaan
ug/l
<0.2 0.14
1,2-dichloorpropaan
ug/l
<0.2 0.14
1,3-dichloorpropaan
ug/l
<0.2 0.14
som dichloorpropanen (0.7 factor)
ug/l
0.42 0.42 <=S
tetrachlooretheen
ug/l
<0.1 0.07 <=S
tetrachloormethaan
ug/l
<0.1 0.07 <=S
1,1,1-trichloorethaan
ug/l
<0.1 0.07 <=S
1,1,2-trichloorethaan
ug/l
<0.1 0.07 <=S
trichlooretheen
ug/l
<0.2 0.14 <=S
chloroform
ug/l
<0.2 0.14 <=S
vinylchloride
ug/l
<0.2 0.14 <=S
tribroommethaan
ug/l
<0.2 0.14 --MINERALE OLIE
fractie C10-C12
ug/l
<25 17.5
-fractie C12-C22
ug/l
<25 17.5
-fractie C22-C30
ug/l
<25 17.5
-fractie C30-C40
ug/l
<25 17.5
-totaal olie C10 - C40
ug/l
<50 35 <=S
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
Eenheid BT
BC
12833300-001
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
ug/l
0.77
^-som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)
DIMSLS 0.0002
Monstercode
Monsteromschrijving
12833300-001
PBM005-1-1 PBM005 (400-500)
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Legenda
Verklaring kolommen
SR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
BI
SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>S
Groter dan de streefwaarde
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
^
Enkele parameters ontbreken in de som
Kleur informatie
Rood > Interventiewaarde
Oranje>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw > streefwaarde
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Normenblad
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Analyse
Eenheid S
I
METALEN
barium
ug/l
50 625
cadmium
ug/l
0.4
6
kobalt
ug/l
20 100
koper
ug/l
15 75
kwik
ug/l
0.05 0.3
lood
ug/l
15 75
molybdeen
ug/l
5 300
nikkel
ug/l
15 75
zink
ug/l
65 800
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
ug/l
0.2 30
tolueen
ug/l
7 1000
ethylbenzeen
ug/l
4 150
xylenen (0.7 factor)
ug/l
0.2 70
styreen
ug/l
6 300
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
ug/l
0.01 70
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
ug/l
7 900
1,2-dichloorethaan
ug/l
7 400
1,1-dichlooretheen
ug/l
0.01 10
dichloormethaan
ug/l
0.01 1000
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 ug/l
0.01 20
factor)
som dichloorpropanen (0.7 factor)
ug/l
0.8 80
tetrachlooretheen
ug/l
0.01 40
tetrachloormethaan
ug/l
0.01 10
1,1,1-trichloorethaan
ug/l
0.01 300
1,1,2-trichloorethaan
ug/l
0.01 130
trichlooretheen
ug/l
24 500
chloroform
ug/l
6 400
vinylchloride
ug/l
0.01
5
tribroommethaan
ug/l
630
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40
ug/l
50 600
*
Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
S
= Streefwaarden
I
= Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
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Bijlage 7
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Groningerstraat 50 Midlaren
Sleuf 01
V
lengte
m
2

breedte
diepte
m
m
0,4

V*1000

sleuf
m3
1

dm3
0,8

Mva
Ma
Ma/Mva n
Mloc
monster
massa sleuf
nat
droog
gewogen gehalte sleuf stukjes
chrysotiel crocidoliet asbestboard totaal >20 mm
kg
kg
verh ds
kg/dm3
kgds
< 20mm mgkgds
gewicht g
12,50%
3,50%
g
800
14,38
12,852 0,893741
1,8 1286,98748
16
38,77
4,84625
4,84625

Mk >20mm
totaal
mg
4846,25

Mk/Mloc

totaal
Cmi
mg/kg ds

mg/kg ds
3,765577 19,76558
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Groningerstraat 50 Midlaren
Sleuf 02
V
lengte
m
2

V*1000

breedte
diepte
sleuf
m
m
m3
dm3
0,4
0,2
0,16

Mva
Ma
Ma/Mva n
Mloc
monster
massa sleuf
nat
droog
gewogen gehalte sleuf stukjes
chrysotiel crocidoliet asbestboard totaal >20 mm
kg
kg
verh ds
kg/dm3
kgds
< 20mm mgkgds
gewicht g
12,50%
3,50%
g
160
14,38
12,852 0,893741
1,7 243,097636
16 28,197 3,524625
3,524625

Mk >20mm
totaal
mg
3524,625

Mk/Mloc
mg/kg ds
14,4988

totaal
Cmi
mg/kg ds
30,4988
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Groningerstraat 50 Midlaren
Sleuf 04
V
lengte
m
2

breedte
diepte
m
m
0,4

V*1000

sleuf
m3
1

dm3
0,8

Mva
Ma
Ma/Mva n
Mloc
monster
massa sleuf
nat
droog
gewogen gehalte sleuf stukjes
chrysotiel crocidoliet asbestboard totaal >20 mm
kg
kg
verh ds
kg/dm3
kgds
< 20mm mgkgds
gewicht g
12,50%
3,50%
g
800
14,1
12,914 0,915887
1,8
1318,8766
0,45 46,4991 5,812388
5,8123875

Mk >20mm
totaal
mg
5812,3875

Mk/Mloc

totaal
Cmi
mg/kg ds

mg/kg ds
4,407075 4,857075

71551-1 R59437 MIlieukundig bodemonderzoek.pdf

Bijlage 8
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Toetsingskaders (water)bodem
T o e t si n g g ro n d en g ro n d w at er in h et k ad er v an d e W et Bo d e m b e s c h e r m in g
Met de inwerkingtreding van het Besluit- en de Regelgeving bodemkwaliteit is binnen de Wet
bodembescherming sprake van de zogenaamde achtergrondwaarde (AW-waarde) en
interventiewaarde (I-waarde). Hiernaast is uit deze waarden een ‘tussenwaarde’ afgeleid, die
wordt gedefinieerd als (AW + I)/2. In principe heeft de tussenwaarde in de Wbb geen status en
wordt er niet aan de tussenwaarde getoetst, echter de tussenwaarde geeft het
concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde omstandigheden risico’s voor mens en
milieu aanwezig kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende een trigger voor nader onderzoek.
De genoemde toetsingswaarden zijn wettelijk vastgesteld voor een zogenaamde standaard
bodem en worden per te onderscheiden grondsoort gecorrigeerd op basis van het percentage
lutum (deeltjes kleiner dan 2 µm) en organische stof.
De achtergrond- en streefwaarden geven het concentratieniveau aan waaronder sprake is van
een duurzame bodemkwaliteit. Indien de achtergrond- of streefwaarde wordt overschreden,
anders dan vanwege natuurlijke oorzaken, is er sprake van een bodemverontreiniging.
De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven, afhankelijk van de
omvang van de verontreiniging, sprake kan zijn van een ernstig geval van
bodemverontreiniging. Binnen het kader van de Wet Bodembescherming is sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie in 25 m3 grond of
in 100 m3 grondwater (bodemvolume) de interventiewaarde overschrijdt.
Als er sprake blijkt te zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging dan dient, op grond
van artikel 37 Wbb, vastgesteld te worden of de verontreiniging onaanvaardbare risico’s
oplevert voor mens, ecosysteem, oppervlaktewater of grondwater. Indien sprake blijkt van een
onaanvaardbaar risico dient de sanering met spoed te worden uitgevoerd.
Indien de bodem op een locatie is verontreinigd, maar het betreft geen geval van ernstige
verontreiniging, hoeft niet te worden bepaald of er (met spoed) dient te worden gesaneerd.
Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorgeschreven op grond van de regels
voor bodemsanering, omdat ter plaatse geen sprake is van een (potentieel) risico dat een
dergelijke verplichting rechtvaardigt. Dit geldt niet indien sprake is van een nieuw geval van
bodemverontreiniging
Nieuw geval van bodemverontreiniging

Een bodemverontreiniging die is ontstaan op of na 1 januari 1987 wordt een nieuw geval van
bodemverontreiniging genoemd, ongeacht de aangetroffen gehaltes en het volume.
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Zorgplicht

Op nieuwe gevallen van bodemverontreiniging is de zorgplicht van toepassing (artikel 13 Wbb).
Indien er sprake is van een geval van bodemverontreiniging, ontstaan op of na 1 januari 1987
waarvoor een veroorzaker is aan te spreken gaat artikel 27 Wbb (en daarmee de zorgplicht van
artikel 13 Wbb) vóór artikel 28 Wbb. Voor bodemverontreiniging met asbest ligt de toepassing
van de zorgplicht genuanceerder. De zorgplicht is gebaseerd op het principe ‘wat schoon is,
schoon houden’ en ‘wat vies is, niet verder verontreinigen’. Het zorgplichtbeginsel verplicht
degene die handelingen verricht waardoor de bodem kan worden verontreinigd of aangetast,
alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de bodem te
saneren en de directe gevolgen te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Een
algemeen zorgplichtbeginsel voor het milieu is ook vastgelegd in artikel 1.1a Wm.
Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van
toepassing is bij het vaststellen van de ernst. Bij asbestgehalten in (water)bodem, grond en
baggerspecie boven de interventiewaarde wordt alleen gesproken over ‘verontreiniging’.
Toetsingscriteria grond

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische
analyseresultaten van de grondmonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire
Bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675.
Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde achtergrond- en
interventiewaarde:
Achtergrondwaarde =
Achtergrondwaarde + =
Interventiewaarde) / 2)
Interventiewaarde

=

Generieke achtergrondwaarde voor een schone, multifunctionele
bodem
‘Tussenwaarde’ trigger voor (nader) onderzoek

Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek)

Toetsingscriteria grondwater

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische
analyseresultaten van de grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld
door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De toetsingswaarden zijn overgenomen uit de
Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675.
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Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde streef- en
interventiewaarde:
Streefwaarde

=

Streefwaarde voor een schone, multifunctionele bodem

Streefwaarde +
=
Interventiewaarde) / 2

‘Tussenwaarde’ trigger voor (nader) onderzoek

Interventiewaarde

Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek)

=

T o e t si n g s c r it e r i a a sb e s t o n d e rzo e k
Verkennend asbestonderzoek

De analyseresultaten van de grond-/puinmonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel
'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire
bodemsanering (Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). De analyseresultaten van
een asbestonderzoek worden getoetst aan de hergebruiksnorm. Voor de toetsing van het
gehalte aan asbest zijn de streefwaarde en de interventiewaarde gelijkgesteld op 100 mg/kg
totaal asbest ds gewogen (hergebruiksnorm). Het gehalte aan totaal asbest ds gewogen wordt
bepaald door de amfibole concentratie (Amosiet en Crocidoliet) te vermenigvuldigen met een
factor 10 en deze op te tellen bij de serpentijnconcentratie (Chrysotiel).
Indien het gewogen gehalte asbest in een gat (30 x 30 cm) kleiner is dan de helft van de
interventiewaarde (norm is 100 mg/kg d./2 = 50 mg/kg ds) is verder onderzoek niet noodzakelijk.
Het is dan statistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde
niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van
een nader onderzoek asbest.
Indien per deellocatie of deelpartij in het geïnspecteerde oppervlak en in alle geïnspecteerde
gaten respectievelijk sleuven een gehalte van meer dan 2 * de interventiewaarde (= 200 mg/kg
ds) wordt vastgesteld is verder onderzoek niet noodzakelijk, dan wordt aangenomen dat de
desbetreffende interventiewaarde met zekerheid zal worden overschreden bij een nader
onderzoek.
Indien tussenliggende (50 - 200 mg/kg ds) waarden worden vastgesteld moet een nader
onderzoek worden uitgevoerd.
Nader asbestonderzoek

Indien een nader asbestonderzoek wordt uitgevoerd geldt de hergebruiksnorm die vastgesteld
is op 100 mg/kg totaal asbest ds gewogen. Indien een gehalte aan asbest in grond en/of puin
boven dit gehalte wordt aangetoond is sprake van een bodemverontreiniging met asbest.
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Opgemerkt wordt dat voor asbest alleen sprake is van een verontreiniging indien de
interventiewaarde wordt overschreden. Bij het vaststellen van de ernst van een verontreiniging
met asbest is het volumecriterium niet van toepassing.
De maximale waarde voor hergebruik van grond, baggerspecie en puin(granulaat) die
verontreinigd zijn met asbest is weergegeven in de Regeling Bodemkwaliteit en is eveneens
vastgesteld op 100 mg/kg ds gewogen asbest (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met
10 maal de amfiboolasbestconcentratie).
Het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Asbestverwijderingsbesluit zijn niet van toepassing
op handelingen met materialen met een asbestconcentratie beneden de maximale
hergebruikswaarde (100 mg/kg totaal asbest ds gewogen). In dat geval zijn geen aanvullende
maatregelen ten aanzien van asbest vereist bij bewerking of verwerking van de grond/puin. Bij
overschrijding van de hergebruikswaarde is de bodem verontreinigd met asbest en dienen
werkzaamheden met de grond/puin onder asbestcondities te worden uitgevoerd.

B e s l u i t b o d e m k w al it ei t ( in d i c at i e)
Ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond buiten de huidige onderzoekslocatie zijn de
resultaten indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Er is geen
partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit (AP04) uitgevoerd. Aan de resultaten van deze
indicatieve toetsing kunnen niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die
wel conform het besluit is uitgevoerd.
Generiek toetsingskader landbodems Besluit bodemkwaliteit

Met ingang van 1 juli 2008 zijn het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit van toepassing.
Binnen de genoemde wetgeving zal worden gewerkt met een klasse-indeling voor de functie en
de kwaliteit van de bodem. De bodemfunctieklasse beschrijft (op hoofdlijnen) het gebruik van
de bodem in een gebied. De bodemkwaliteitsklasse geeft een maat voor de kwaliteit van de
(ontvangende) bodem.
Aan de bodemfunctieklassen en de bodemkwaliteitsklassen zijn dezelfde normen gekoppeld:
▲
▲
▲

de achtergrondwaarden;
de maximale waarden voor de klasse wonen;
de maximale waarden voor de klasse industrie.
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In de onderstaande figuur 1 is de generieke normstelling schematisch weergegeven.
Maximale Waarden
Achtergrondwaarden

Maximale Waarden

Klasse wonen

klasse Industrie
(interventiewaarden)

Klasse landbouw/natuur

Klasse wonen

Klasse industrie

Klasse niet toepasbaar

½ (Achtergrondwaarde
+ Interventiewaarde

Figuur 1: generieke normstelling vaststelling bodemkwaliteit

In de onderstaande tabel 4.1 is op basis van de gemeten concentraties weergegeven in welke
kwaliteitsklassen de bodem wordt ingedeeld
Tabel 1: indeling kwaliteitsklasse gerelateerd aan de gemeten concentraties
Klasse
Klasse landbouw/natuur

concentratie onder of gelijk aan de
Achtergrondwaarden.

Klasse wonen

concentratie boven de Achtergrondwaarden maar
onder of gelijk aan de Maximale Waarden klasse
wonen1

Klasse industrie

concentratie boven de Maximale Waarden klasse
wonen maar onder of gelijk aan de Maximale
Waarden klasse industrie

Klasse niet toepasbaar

concentratie boven de Maximale Waarden klasse
industrie of interventiewaarde,

1

Bij onderzoek op de parameters in het standaard grondpakket (12 parameters) mag de maximale waarde

klasse wonen ten aanzien van 2 parameters overschreden worden. Deze overschrijdingen bedragen ten
hoogste de maximale waarde voor de klasse wonen voor de betreffende parameter, vermeerderd met de
daarvoor geldende achtergrondwaarde. Deze somwaarde mag de maximale waarde klasse industrie niet
overschrijden.
Indien meerdere parameters worden meengenomen in het onderzoek zijn ook meer overschrijdingen
toegestaan: bij meting van minimaal 16 parameters 3 overschrijdingen, bij minimaal 27 parameters 4
overschrijdingen en bij minimaal 37 parameters 5 overschrijdingen.
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T o e t si n g s k ad e r w at e rb o d e m
Voor de verwerking van vrijkomende baggerspecie bij onderhoudswerkzaamheden bestaat er,
conform de Regeling bodemkwaliteit, een viertal toetsingskaders. In de volgende figuur is de
samenhang schematisch weergegeven.
Toepasbaar op

Altijd

landbodem (1)

toepasbaar

Klasse Wonen

Toepasbaar in

Altijd

oppervlakte

toepasbaar

Klasse industrie

Grootschalige bodemtoepassing
Klasse A

Klasse B

Niet

Nooit

toepasbaar

toepasbaar

Niet toepasbaar

Nooit
toepasbaar

water (2)
Verspreiden op

Altijd

Verspreiden op

landbodem (3)

toepasbaar

aangrenzend perceel

Niet verspreiden op aangrenzend perceel

Ontvangstverplichting
Verspreiden in

Altijd

Verspreiden in

Niet verspreiden in

oppervlakte

toepasbaar

oppervlakte

oppervlakte water

criterium

Sanerings-

I-waarde

landbodem

water

I-waarde

water (4)

Nooit verspreidbaar

1. Toepassen van baggerspecie (na indrogen/rijpen) in een nuttige toepassing op landbodem, verspreiden van baggerspecie
op het aangrenzende perceel
2. Toepassen van baggerspecie (na indrogen/rijpen) in een nuttige toepassing in oppervlaktewater, verspreiden van
baggerspecie in oppervlaktewater
3. Verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel
4. Verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater

Figuur 2: Schematische weergave samenhang toetsingskader waterbodem

Indien de gemeten gehalten in de baggerspecie de achtergrondwaarden (AW2000) niet
overschrijden, is de baggerspecie vrij verspreidbaar of toepasbaar in oppervlaktewater en altijd
verspreidbaar of toepasbaar op landbodem.
Indien één of meer stoffen de achtergrondwaarde (AW2000) overschrijden, dan worden de
gehalten aan zware metalen (cadmium, barium, kobalt en molybdeen) en minerale olie alsmede
de percentages aan metalen (< 50%) en organische stof (< 20%) beoordeeld met behulp van
msPAF, om de verspreidbaarheid van de baggerspecie op het aangrenzende perceel te
beoordelen. Indien de baggerspecie als verspreidbaar wordt beoordeeld, geldt voor de eigenaar
van het aangrenzende perceel een ontvangstplicht.
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Voor het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater en het toepassen van baggerspecie
in oppervlaktewater of op landbodem vormen de interventiewaarden voor waterbodem
respectievelijk de interventiewaarden voor landbodem de bovengrens. Indien deze grens wordt
overschreden, is verspreiding of toepassing niet mogelijk.
Liggen alle gehalten tussen de AW2000 en de desbetreffende interventiewaarde, dan wordt
voor toepassing in oppervlaktewater onderscheid gemaakt tussen klasse A en klasse B. Voor
toepassing op landbodems wordt onderscheid gemaakt tussen klasse wonen en klasse
industrie. Daarbij is ruimte gelaten voor lokale overheden (gemeenten en waterschappen) om
lokale maximale waarden vast te stellen die afwijken van de klassegrenzen in het generieke
kader. Deze mogen tevens de interventiewaarden overschrijden indien via een risicoafweging is
vastgesteld dat het saneringscriterium niet wordt overschreden. Voor de toepassing van
baggerspecie in grootschalige bodemtoepassingen geldt naast de beoordeling aan de
interventiewaarden voor waterbodem of landbodem tevens de toetsing aan de maximale
emissiewaarden.
BoToVa module
Toetsing van analyseresultaten aan de bodemnormen vormt één van de meest essentiële
schakels in de beoordeling van de (water)bodem en toe te passen grond, bagger en
bouwstoffen. De analyseresultaten zijn gestandaardiseerd met de webapplicatie BoToVa en
worden veelal via onderstaande toetsingen beoordeeld:

Grond Wet bodembescherming
▲

T12 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit grond volgens Wbb.

Grondwater Wet bodembescherming
▲

T13 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit grondwater volgens Wbb.

Waterbodem
▲

▲

▲

▲

T1 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de
bodem;
T3 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in
een oppervlaktewaterlichaam;
T5 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend
perceel;
T6 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zoet
oppervlaktewaterlichaam.

Blad 127 van 128

71551-1 R59437 MIlieukundig bodemonderzoek.pdf

Besluit en de Regeling bodemkwaliteit
▲

T1 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de
bodem.

Grootschalige bodemtoepassing
▲

▲

▲

▲

T8 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT op landbodem
(emissietoetswaarde);
T9 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT (Grootschalige Bodem
Toepassing) op landbodem (emissietoetswaarde;
T10 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT in oppervlaktewaterlichamen
(emissietoetswaarde);
T11 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT (Grootschalige Bodem
Toepassing) in oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde).

Verder zijn onderstaande toetsingen nog mogelijk om de (water)bodem te beoordelen:
▲ T2 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem;
▲ T4 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit van grond bij toepassing op bodem of oever van
oppervlaktwater;
▲ T7 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zout
oppervlaktewaterlichaam;
BoToVa corrigeert in principe het ‘gemeten gehalte’ (= analyseresultaat) aan de hand van het
lutum- en organisch stofpercentage naar een standaardbodem (‘gestandaardiseerd gehalte’).
De gehalten worden vervolgens getoetst aan de normwaarden opgenomen in de Regeling
Bodemkwaliteit.

Barium
De normen voor barium in grond en bagger zijn ingetrokken. Gebleken is dat de
interventiewaarde voor barium lager kan zijn dan het gehalte dat van nature in de bodem kan
voorkomen. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke
achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg
ds in de waterbodem en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg ds. Barium hoeft
dus alleen te worden getoetst als er vanwege antropogene activiteiten verhoogde
bariumgehalten kunnen worden aangetroffen ten opzichte van de toetsingswaarde. Omdat dit
in de praktijk slechts incidenteel voorkomt, is ervoor gekozen om de toetsing van barium niet in
BoToVa op te nemen. Op deze manier bestaat er geen verwarring bij een toetsing op barium
indien dit niet is veroorzaakt door antropogene activiteiten.
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