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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 
In opdracht van de heer Raven is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een verkennend bodemon-
derzoek uitgevoerd op de locatie Meester Croneweg 3 te Oudemolen.  
 
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de geplande eigendomsoverdracht van 
het perceel.  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de kwali-
teit van de grond en het ondiepe grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het 
uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit 
Bodemkwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veld-
werk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 
2018”. 
 
Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele 
wijze in organisatorische, financiële of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activitei-
ten van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond wordt 
onderzocht. 

1.2. Opbouw 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 vooronderzoek         (hoofdstuk 2); 
 onderzoeksprogramma        (hoofdstuk 3); 
 bodemgegevens         (hoofdstuk 4); 
 metingen en chemische analyses       (hoofdstuk 5); 
 samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,  
 conclusies en aanbevelingen       (hoofdstuk 6). 
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2. VOORONDERZOEK 

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

o ligging onderzoekslocatie (paragraaf 2.2) 
o historisch en huidig gebruik (paragraaf 2.3) 
o belendende percelen (2.4) 
o bodemonderzoek (2.5) 
o bodemkwaliteitskaart (2.6) 
o toekomstig gebruik (2.7) 
o financieel/juridisch (2.8) 
o bodemopbouw en geohydrologie (2.9)  
o onderzoekshypothese (2.10) 

 
Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd: 
 locatie-inspectie (d.d. 1 februari 2018); 
 informatie opdrachtgever; 
 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe; 
 internetsite bodeminformatie (www.bodemloket.nl); 
 Luchtfoto Google Earth; 
 Grondwaterkaart van Nederland; 
 Topografische Atlas van Nederland (2002); 
 www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal van ca. 1815 tot heden); 
 kadastralekaart. 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn bovenstaande bronnen geraadpleegd en is door 
Klijn Bodemonderzoek een locatie-inspectie uitgevoerd. Tijdens de locatie-inspectie is onder 
andere gelet op verdachte plekken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieopslag etc.), asbest 
op of in de bodem, asbestbeschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.  
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2.2. Ligging onderzoekslocatie 
Het perceel ligt aan de Meester Croneweg 3 te Oudemolen en is kadastraal bekend als Gemeente 
Vries, sectie W, nr. 753). De onderzoekslocatie betreft het hele kadastrale perceel en heeft een 
oppervlakte van 4.220 m2. De locatie bevindt zich in de dorpskern van Oudemolen. 
 
In figuur 1 is een luchtfoto te zien van de onderzoekslocatie en directe omgeving. 
 
Figuur 1: Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 

 
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich zowel woningen (bebouwd gebied) als 
landbouwgrond (agrarisch gebied). 
 
Voor een topografisch overzicht van de locatie en omgeving verwijzen wij naar de tekening in 
bijlage 1, een tekening van de locatie is weergegeven in bijlage 5. 

2.3. Historisch en huidig gebruik 
De gehele locatie aan de Meester Croneweg 3 te Oudemolen heeft een oppervlakte van circa 
13.838 m². Op het perceel bevindt zich een met riet gedekte woning met aangebouwde schuur 
(woonboerderij). Daarnaast bevinden zich drie voormalige landbouwschuren op het perceel, 
welke zijn bedekt met asbestverdachte golfplaten. Het onbebouwde terreindeel voor en naast de 
woning is in gebruik als siertuin en terras en is deels bestraat met tegels en klinkers. Achter de 
woning en tussen de schuren bevindt zich het voormalige erf welke is voorzien van een beton- 
en klinkerverharding. Het perceel wordt sinds lange tijd niet meer gebruikt als landbouwbedrijf. 
Tevens is er in het verleden (vanaf 1986) een bovengrondse dieseltank aanwezig geweest op het 
perceel. Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van circa 4.220 m2 en bevindt zich ter 
hoogte van de bestaande woning en de aanwezige opstallen (kadastraal perceel W, nr. 753). Het 
overige onbebouwde deel achter het onderzoeksperceel is in gebruik als gras- en/of weiland. Het 
perceel is de laatste tijd alleen in gebruik geweest als wonen met tuin, hiervoor was er een agra-
risch bedrijf gevestigd. De eerste bebouwing, vermoedelijke woning met schuur, is in circa 
1900 gerealiseerd. De overige opstallen zijn in circa 1930 en 1960 gebouwd. 
 
Uit de verkregen informatie is gebleken dat over de aanwezigheid van ondergrondse opslag-
tanks of in het verleden uitgevoerde dempingen geen gegevens bekend zijn. Volgens de op-
drachtgever is er 20 jaar geleden een bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel, echter konden 
deze gegevens niet meer overlegd worden. Op de locatie is, behalve de voormalige bovengrond-
se dieseltank, geen sprake van (voormalige) puntbronnen en zijn er geen gegevens bekend over 
eventuele uitgevoerde verdachte (bodembedreigende) activiteiten op het perceel die de milieu-
hygiënische kwaliteit van grond en grondwater nadelig kunnen hebben beïnvloed. 
  

Onderzoekslocatie 
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2.4. Belendende percelen en omgeving onderzoekslocatie 
De directe omgeving van de onderzoekslocatie bestaat uit:  
 - Noordzijde:  landbouwgrond 
 - Oostzijde:  woning 
 - Zuidzijde:  openbare weg en landbouwgrond 
 - Westzijde:  woningen 
 
Vooralsnog wordt niet verwacht dat de activiteiten van de belendende percelen een nadelige 
invloed hebben gehad op de bodemkwaliteit van onderhavige onderzoekslocatie. 

2.5. Bodemonderzoek 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie en/of directe omgeving is de volgende informatie bekend 
met betrekking tot eerder uitgevoerde bodemonderzoeken: 

 Op de locatie Meester Croneweg 5 is in 1999 door Klijn Bodemonderzoek B.V. een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (met kenmerk 199002) ten behoeve van de 
bouw van twee woningen in een landbouwschuur. In de grond en het grondwater zijn 
maximaal licht verhoogde gehalten aangetroffen. 

 
Vooralsnog wordt niet verwacht dat de aangetroffen verhoogde gehalten een nadelige invloed 
hebben gehad op de bodemkwaliteit van onderhavige onderzoekslocatie. 

2.6. Bodemkwaliteitskaart 
Op basis van de toepassingskaart van de Bodemkwaliteitskaart valt zowel de bovengrond ter 
plaatse van de onderzoekslocatie in de klasse Wonen. De ondergrond is geclassificeerd als land-
bouw/natuur. 

2.7. Toekomstig gebruik van het terrein 
De bestemming van de onderzoekslocatie zal worden gewijzigd.  

2.8. Financieel/juridisch 
Op het perceel hebben, voor zover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem 
verontreinigd is geraakt. 

2.9. Regionale opbouw en geohydrologie 
De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1:  Regionale bodemopbouw 

bodemlaag diepte 
[m-mv] 

bodem-  
samenstelling  

Formatie van Twente 
Formatie van Drente 
Formatie van Peelo 

0 - 1 
1 - 10 
10 - 45 

matig fijn zand 
matig grof tot matig fijn zand 

potklei 
 
Bodemopbouw 
Het maaiveld van de locatie bevindt zich op 5,9 m+NAP. Vanaf het maaiveld worden het eerste 
en tweede watervoerende pakket aangetroffen. De dikte van deze pakketten bedraagt 10 meter. 
Vanaf NAP wordt de tweede scheidende laag aangetroffen bestaand uit potklei-afzettingen van 
de Formatie van Peelo. De scheidende laag heeft een dikte van 35 meter. 
 
Grondwaterstroming 
De regionale grondwaterstroming is oost, met een verhang van 0,7 m/km. De grondwater-
stroming van het freatisch grondwater wordt mogelijk beïnvloed door grondwateronttrekkingen 
en diverse kanalen.  
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2.10. Onderzoekshypothese 
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en 
laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opge-
steld. Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bo-
demverontreiniging op de te onderzoeken locatie. 
 
Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “verdacht met een verdachte 
deellocatie” ten aanzien van bodemverontreiniging. Bij verdachte (deel)locaties luidt de onder-
zoekshypothese dat de bodem verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de achter-
grondwaarde (grond) en/of de streefwaarde (grondwater).  
 
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “verdacht met een ver-
dachte deellocatie” uitgevoerd. Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
 
Op basis van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie onderverdeeld in twee deellocaties: 
 

1. voormalige bovengrondse dieseltank (ca. 40 m²), 
2. overig terreindeel (ca. 4.220 m²). 
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3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 
 
Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.  
 

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

2. Overig terreindeel 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-
zoek (NEN 5740) waarbij de onderzoeksstrategie voor verdachte locaties met diffuse bodembe-
lasting (VED-HE) is gehanteerd. Dit aangezien het op perceel bedrijfsmatige activiteiten hebben 
plaats gevonden. Volgens de NEN5740 wordt de eerdergenoemde hypothese aanvaard indien in 
de grond en/of het freatisch grondwater concentraties van één of meerdere onderzochte parame-
ters worden aangetroffen boven de achtergrond- of streefwaarden. Hierbij dient rekening te 
worden gehouden met enige spreiding in de analyseresultaten evenals de ruimtelijke verdeling 
van de verontreinigde stof(fen) binnen de onderzoekslocatie. 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij Mi-
lieuhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk 
Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 
De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses 

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

overig terreindeel, 
boringen 1 t/m 18 

4.220 14 boringen tot 0,50 m-mv 
3 boringen tot 2,00 m-mv 
1 boring met peilbuis 

2 x NEN-bovengrond 
1 x NEN-ondergrond 

 
1 x NEN-grondwater 

     
vml. b.g. dieseltank, 
boringen 101 t/m 103 

50 2 boringen tot 1,00 m-mv 
1 boring met peilbuis 

1 x minerale olie en 
vluchtige aromaten 

1 x minerale olie en 
vluchtige aromaten 

     

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

4.1. Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen 
Ten behoeve van het onderzoek is op 1 februari 2018 een veldonderzoek uitgevoerd door J.A. 
Post (erkend monsternemer volgens certificaat K44009). Het opgeboorde materiaal is in het 
veld beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waarneembare verontreinigin-
gen. De bemonstering heeft plaatsgevonden conform de NEN5742 en/of NEN5743. 
 
Daarnaast is voor de opgeboorde grond een olie-op-water-test gedaan: via dompeling van een 
met olie verontreinigd grondmonster in water ontstaat er een zichtbare film op het water. De 
grootte en de kleurschakering hiervan kunnen een indicatie zijn voor de mate van olieverontrei-
niging.  
 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is geen asbestverdacht materiaal geconstateerd. Ter 
plaatse van boring 102 en 103, is zintuiglijk in de opgeboorde bovengrond, een lichte bijmen-
ging met puin en zijn er puinsporen aangetroffen. Verder zijn er geen andere bijzonderheden in 
de bodem geconstateerd die kunnen duiden op een verontreiniging in de grond en/of het grond-
water. De boorprofielen met veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2. 

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

Grond(meng)monster 
 

Samengesteld uit boringen Diepte (m-mv) Opmerking 

    
Overige terreindeel    

MM1 1+2+3+5+6+8 0,00-0,50 - 
 4 0,00-0,40 - 
 7+9 0,05-0,50 - 
    

MM2 10+11+12+15+17+18 0,00-0,50 - 
 13+14+16 0,05-0,50 - 
    

MM3 1+2+3+4 0,50-1,50 - 
 4 0,40-1,50 - 
    

Vml. b.g. dieseltank    
MM4 101 0,00-0,50 - 

 102 0,00-0,50 zwak puinhoudend 
 103 0,05-0,50 puinsporen  
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5. RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES 

5.1. Meetgegevens grondwater 
Voordat de peilbuizen zijn bemonsterd, is de waterstand in de peilbuizen gemeten. Tevens zijn 
het elektrisch geleidingsvermogen (EC), troebelheid (NTU) en de zuurgraad (pH) van het water 
bepaald. De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en gecon-
serveerd. De bemonstering heeft plaatsgevonden conform de NEN5744. De resultaten van de 
metingen zijn weergegeven in tabel 4. De watermonstername is op 8 februari 2017 uitgevoerd 
door J.A. Post (erkend monsternemer volgens certificaat K44009). 
 
Tabel 4: Meetgegevens grondwater  
Peilbuis Filterdiepte 

 
m-mv 

Waterstand 
 

m-mv 
Monster 
belucht? 

Toestro-
ming 

 
Afgepompt 

liter 
Troebel-
heid 
NTU 

 

elektrisch 
geleidingsver-

mogen 
µS/cm 

zuurgraad 
(pH) 

         
01 1,50-2,50 0,53 nee goed 5,2 6,83 177 7,7 
101 1,50-2,50 0,58 nee goed 5,3 6,48 288 7,4 
         

 
De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.  
 
De meetresultaten van het grondwater hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het 
onderzoeksprogramma. 
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5.2. Toetsingskader 
Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische analy-
seresultaten van de grond en het grondwater getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staats-
courant 27 juni 2013, nr. 16675). Ten behoeve van deze toetsing wordt gebruik gemaakt van de 
begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarde. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bo-
demkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' 
wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze 
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden 
geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) 
geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van 
een aantoonbare verontreiniging. 
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 
aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft, in 
ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interven-
tiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 
m3 bodemvolume. 
 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de in-
terventiewaarde voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook 
geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontrei-
nigingsgeval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: In-
dex = (GSSD - AW) / (I - AW). Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestan-
daardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 
ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 
0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een 
index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interven-
tiewaarde ligt (overschrijding voormalige tussenwaarde). Afhankelijk van de specifieke situatie 
kan dit aanleiding geven voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een 
nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het ge-
val worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indi-
catie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehal-
ten organische stof en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaam-
de standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaar-
diseerde meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden. 
 
Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen 
voor barium in grond tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan 
barium worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte be-
oordelen aan de voormalige interventiewaarden. 
 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, 
conform de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende 
parameter vanuit worden gegaan dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 
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5.3. Analyseresultaten 
In de tabellen 5 en 6 wordt een samenvatting weergegeven van de toetsingsresultaten van res-
pectievelijk grond en grondwater. De volledige toetsingstabellen met alle analyseresultaten, 
omgerekende analyseresultaten (GSSD) en de bijbehorende toetsingsresultaten (waarden kleiner 
dan de detectielimiet zijn niet omgerekend) zijn opgenomen in bijlage 4. De analyserapporten 
zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
Tabel 5: Samenvatting toetsingsresultaten grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
 Parameters Resultaat GSSD AW I T index Toets oordeel 
MM1 (0,00-0,50 m-mv)        
Samenstelling: 1+2+3+ Minerale olie C10-C40 99 202 190 5000 0,0025 > AW en <= T 
4+5+6+7+8+9 overige parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
        
MM2 (0,00-0,50 m-mv)        
Samenstelling: 10+11+ parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
12+13+14+15+16+17+18        
        
MM3 (0,40-1,50 m-mv)        
Samenstelling: parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
1+2+3+4        
        
MM4 (0,00-0,50 m-mv)        
Samenstelling: Minerale olie C10-C40 1040 2600 190 5000 0,5 > AW en <= T 
101+102+103 overige parameters  - - - - - < AW 
        
AW Achtergrondwaarde 
I Interventiewaarde 
GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde 
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Achtergrondwaarde en Interventiewaarde 
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index' 
Index < 0 GStandaard < AW 
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T 
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I 
Index > 1 I overschreden 
- Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden  
NEN-pakket Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK som 10 
 
 
Tabel 6:  Samenvatting toetsingsresultaten grondwatermonster (gehalten in µg/l, tenzij anders vermeld)  
 Parameters Resultaat GSSD SW I T index Toets oordeel 
Peilbuis 1        
Filterstelling: 1,50-2,50 m-mv Zink (Zn) 110 110 65 800 0,061 > SW en <= T 
 Lood (Pb) 28 28 15 75 0,22 > SW en <= T 
 overige parameters NEN-pakket - - - - - < SW 
        
Peilbuis 2        
Filterstelling: 1,50-2,50 m-mv Minerale olie - - - - - < SW 
 Vluchtige aromaten - - - - - < SW 
        
SW Streefwaarde 
I Interventiewaarde 
GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde 
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde 
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index' 
Index < 0 GStandaard < SW 
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de SW en de oude T 
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I 
Index > 1 I overschreden 
- Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden  
NEN-pakket zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 

xylenen, naftaleen en styreen) ;  minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen  



                                                         Rapport 18KL044 
 

13

5.4. Toelichting analyseresultaten 
Op basis van de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt 
worden toegelicht: 
 
Grond 
Overig terreindeel 
Uit de analyseresultaten is gebleken dat in grondmengmonster MM1 (0,00-0,50 m-mv) het ge-
halten aan minerale olie verhoogd is aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden.  
 
In MM2 (0,00-0,50 m-mv) is geen van de geanalyseerde parameters in een verhoogde concen-
tratie ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen. 
 
In MM3 (0,50-1,50 m-mv) is geen van de geanalyseerde parameters in een verhoogde concen-
tratie ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen. 
 
Het licht verhoogde gehalte met minerale olie hangt vermoedelijk samen met het langdurig 
menselijk gebruik van het terrein. In de bebouwde omgeving worden regelmatig dergelijke ge-
halten aangetroffen. 
 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 
 
Voormalige bovengrondse dieseltank 
Uit de analyseresultaten is gebleken dat in grondmengmonster MM4 (0,00-0,50 m-mv) de ge-
halten aan minerale olie verhoogd zijn aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden.  
 
De licht verhoogde gehalten met minerale olie hangen vermoedelijk samen met het langdurig 
gebruik van de voormalige bovengrondse dieseltank en de daarbij behorende activiteiten waar-
bij morsingen en lekverliezen voorkomen en/of niet zijn uit te sluiten.  
 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 
 
Grondwater 
Overig terreindeel 
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01, ten opzichte van de streefwaarde, 
verhoogde gehalten aan lood en zink aangetoond. 
 
De licht verhoogde gehalten aan lood en zink in het grondwater kunnen mogelijk worden toege-
schreven aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimenten. In de loop der 
tijd is het sedimentmateriaal verweerd waarbij het aanwezige lood en zink zijn uitgespoeld naar 
het grondwater, waar het momenteel als een van nature verhoogde achtergrondconcentratie 
wordt aangetroffen. 
 
De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke 
bodemtype. 
 
Voormalige bovengrondse dieseltank 
In het grondwater is geen van de geanalyseerde parameters in een verhoogde concentratie ten 
opzichte van de streefwaarde aangetroffen. 
 
De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke 
bodemtype. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1. Samenvatting 
In opdracht van de heer Raven is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 
Meester Croneweg 3 te Oudemolen. In het uitgevoerde bodemonderzoek is door middel van de 
bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter 
plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen: 
Voormalige bovengrondse dieseltank 
 Zintuiglijk zijn er in de bovengrond ter plaats van boring 102 en 103 puinsporen en lichte 

bijmengingen met puin waargenomen; 
 Analytisch is in grondmengmonster MM4 (0,00-0,50 m-mv) een licht verhoogd gehalte aan 

minerale olie geconstateerd; 
 Analytisch zijn in het grondwater geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten  

geconstateerd. 
 
Overig terreindeel 
 Zintuiglijk zijn er geen verontreinigingen waargenomen; 
 Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconclu-

deerd dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest 
kan worden beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de boorwerkzaam-
heden op of in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht mate-
riaal is geconstateerd; 

 Analytisch is in grondmengmonster MM1 (0,00-0,50 m-mv) een licht verhoogd gehalte aan 
minerale olie geconstateerd; 

 Analytisch zijn in grondmengmonster MM2 (0,00-0,50 m-mv) geen verhoogde gehalten met 
de onderzochte componenten geconstateerd; 

 Analytisch zijn in grondmengmonster MM3 (0,40-1,50 m-mv) geen verhoogde gehalten met 
de onderzochte componenten geconstateerd; 

 Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde gehalten aan lood en zink geconstateerd. 

6.2. Conclusies en aanbevelingen 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese “verdachte locatie en de verdachte deellocatie”, formeel gezien juist zijn. 
Er zijn immers op de locatie enkele licht verhoogde gehalten aangetroffen.  
 
De geconstateerde verhoogde gehalten, ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank 
en het overige terreindeel, liggen onder het “criterium voor nader onderzoek” en vormen géén 
aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen 
belemmeringen ten aanzien van het gebruik van het terrein en de voorgenomen transactie van 
het onroerend goed. 
 
Asbest  
Gezien de aanwezigheid van puin in de grond dient de locatie formeel gezien als asbestverdacht 
te worden beschouwd (uitspraak Raad van State ECLI:NL:RVS:2016:3064) en dient er een 
asbestonderzoek conform NEN5707 te worden uitgevoerd. Echter, op basis van de historie van 
het perceel, de uitgevoerde maaiveldinspectie en het feit dat er geen asbestverdachte materialen 
zijn aangetroffen wordt niet verwacht dat er sprake is van een verontreiniging van de bodem 
met asbest. Indien hierover toch meer zekerheid gewenst of vereist is, wordt geadviseerd een 
asbestonderzoek conform NEN5707 uit te laten voeren. 
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Hergebruik van grond 
Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond naar verwachting niet als schone 
grond kan worden hergebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een indicatieve toet-
sing aan de Regeling en het Besluit Bodemkwaliteit betreft; het uitgevoerde onderzoek betreft 
immers geen partijkeuring conform BRL SIKB 1000, protocol 1001. Voor grond welke op het 
perceel wordt toegepast gelden ons inziens, gezien de geringe overschrijding(en) ten opzichte 
van de achtergrondwaarden, geen gebruiksbeperkingen. 

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



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 1: Ligging van de locatie en kadastrale kaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18KL044

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 januari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

VRIES
W
753

0 m 5 m 25 m

3

753

487



Omgevingskaart Klantreferentie: 18KL044

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VRIES W 753
Meester Croneweg 3, 9484 TD OUDEMOLEN DR
CC-BY Kadaster.



 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage 2: Boorprofielen en legenda 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M eest er Cronew eg 3  t e  Oudem olen
projectcode 1 8 KL0 4 4

datum 1 6 -0 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 5 9 .6 1
y 5 6 3 2 3 1 .4 3

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, edelm an

-150
leem , sterk zandig, neut raal geel, 
edelm an

01

02

03

04

0 1

150

250250

50

100

0 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 3 8 .0 3
y 5 6 3 1 9 8 .9 8

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
zwart , edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, bruin, edelm an

-150
leem , zwak zandig, neut raal beige, 
edelm an

01

02

03

04

0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 2 8 .2 5
y 5 6 3 2 4 9 .8 0

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
zwart , edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, bruin, edelm an

-150
leem , zwak zandig, neut raal beige, 
edelm an

01

02

03

04

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 1 0 3 .0 3
y 5 6 3 2 8 6 .7 6

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, edelm an

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an

-80
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-150
leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
beige, edelm an

01

02

03

04

05

06

0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 9 5 .8 9
y 5 6 3 2 7 4 .9 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

01

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 1 0 4 .1 6
y 5 6 3 2 4 0 .0 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

01

0 7 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 8 3 .0 2
y 5 6 3 2 7 8 .5 7

0

50

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, bruin, 
edelm an

01



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M eest er Cronew eg 3  t e  Oudem olen
projectcode 1 8 KL0 4 4

datum 1 6 -0 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 5 8 .5 1
y 5 6 3 2 6 6 .2 9

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

01

0 9 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 6 3 .7 0
y 5 6 3 2 5 7 .8 9

0

50

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, bruin, 
edelm an

01

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 4 7 .5 9
y 5 6 3 2 4 0 .7 7

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

01

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 3 8 .2 9
y 5 6 3 2 3 1 .3 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

01

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 5 4 .2 5
y 5 6 3 2 1 4 .8 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

01

1 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 7 6 .3 0
y 5 6 3 2 2 5 .7 6

0

50

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, bruin, 
edelm an

01

1 4 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 9 4 .9 9
y 5 6 3 2 3 6 .5 7

0

50

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, bruin, 
edelm an

01

1 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 4 0 .8 1
y 5 6 3 2 1 5 .0 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

01

1 6 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 7 2 .4 2
y 5 6 3 2 4 6 .2 3

0

50

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, bruin, 
edelm an

01

1 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 4 1 .1 3
y 5 6 3 2 4 9 .7 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

01



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M eest er Cronew eg 3  t e  Oudem olen
projectcode 1 8 KL0 4 4

datum 1 6 -0 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 1 0 0 .2 4
y 5 6 3 2 6 0 .5 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

01

1 0 1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 6 4 .5 6
y 5 6 3 2 4 9 .8 5

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, edelm an

-150
leem , sterk zandig, licht  bruin, 
edelm an

01

02

03

04

0 1

150

250250

50

100

1 0 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 6 3 .6 7
y 5 6 3 2 4 9 .3 8

0

50

100

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak puin, 
edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

01

02

1 0 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester J.A. Post
x 2 3 9 0 6 5 .2 9
y 5 6 3 2 5 0 .3 8

0

50

100

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, sporen puin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

01

02



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 3: Analyserapporten 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

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

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

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

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

ANALYSERAPPORT

08.02.2018Datum
35005721Relatienr
745191Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   745191   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 18KL044 Meester Croneweg 3 te Oudemolen
Opdrachtacceptatie 02.02.18
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
Dhr. Frans Bouma
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

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

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

%
% Ds

% Ds

% Ds

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

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

mg/kg Ds
mg/kg Ds

411164 411175 411185 411195

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

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

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

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

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

Eenheid
MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-20, 

05: 0-50, 06: 0-50, 07: 5-50, 08: 0-50, 09: 5-50,
04: 20-40

MM2, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 5-50, 
14: 5-50, 15: 0-50, 16: 5-50, 17: 0-50, 18: 0-50

MM3, 01: 50-100, 01: 100-150, 02: 50-100, 02: 
100-150, 03: 50-100, 03: 100-150, 04: 40-80, 

04: 80-100, 04: 100-150

MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 103: 5-
50

Opdracht   745191   Bodem / Eluaat

411164
411175
411185
411195

01.02.2018
01.02.2018
01.02.2018
01.02.2018

Monstername Monsteromschrijving
MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-20, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 5-50, 08: 0-50, 09: 5-50, 04: 20-40

MM2, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 5-50, 14: 5-50, 15: 0-50, 16: 5-50, 17: 0-50, 18: 0-50

MM3, 01: 50-100, 01: 100-150, 02: 50-100, 02: 100-150, 03: 50-100, 03: 100-150, 04: 40-80, 04: 80-100, 04: 100-150

MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 103: 5-50

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

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

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

Benzeen
Tolueen

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

++ ++ ++ ++
81,9 81,1 79,4 78,2
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,6 2,2 2,1 <1,0

4,9   4,8   2,9   4,0   

++ ++ ++ ++

<20 <20 <20 21
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<3,0 <3,0 <3,0 3,6

6,7 <5,0 <5,0 <5,0
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

21 14 16 17
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0

28 <20 29 42

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,065 <0,050 <0,050 <0,050
0,066 <0,050 <0,050 <0,050

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

0,079 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,14

0,13 <0,050 <0,050 <0,050
0,063 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,58   0,35   0,35   0,46   

<0,050
<0,050

x) x) x) x)

#) #) #) #)
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Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

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

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

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

411164 411175 411185 411195

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

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

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

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 03.02.2018
Einde van de analyses: 08.02.2018

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

MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-20, 
05: 0-50, 06: 0-50, 07: 5-50, 08: 0-50, 09: 5-50,

04: 20-40

MM2, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 5-50, 
14: 5-50, 15: 0-50, 16: 5-50, 17: 0-50, 18: 0-50

MM3, 01: 50-100, 01: 100-150, 02: 50-100, 02: 
100-150, 03: 50-100, 03: 100-150, 04: 40-80, 

04: 80-100, 04: 100-150

MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 103: 5-
50

Opdracht   745191   Bodem / Eluaat

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

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

Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

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

S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S

<0,050
<0,10

<0,050
0,11   

<0,080   

99 <35 <35 1040
<3 * <3 * <3 * 50 *
18 * <3 * <3 * 200 *
24 * <4 * <4 * 230 *
13 * <5 * <5 * 120 *
12 * <5 * <5 * 75 *
15 * 7 * 11 * 170 *
11 * <5 * 7 * 140 *
<5 * <5 * <5 * 38 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   

#)

#) #) #) #)

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

Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

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

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen Chryseen
Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   745191   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 745191, Analysis No. 411164, created at 07.02.2018 13:26:34

Monsteromschrijving: MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-20, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 5-50, 08: 0-50, 09: 5-50,

04: 20-40

[@ANALYNR_START=411164]
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CHROMATOGRAM for Order No. 745191, Analysis No. 411175, created at 07.02.2018 13:26:34

Monsteromschrijving: MM2, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 5-50, 14: 5-50, 15: 0-50, 16: 5-50, 17: 0-50, 18: 0-50

[@ANALYNR_START=411175]
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CHROMATOGRAM for Order No. 745191, Analysis No. 411185, created at 08.02.2018 09:36:55

Monsteromschrijving: MM3, 01: 50-100, 01: 100-150, 02: 50-100, 02: 100-150, 03: 50-100, 03: 100-150, 04: 40-80,

04: 80-100, 04: 100-150

[@ANALYNR_START=411185]
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CHROMATOGRAM for Order No. 745191, Analysis No. 411195, created at 07.02.2018 13:14:02

Monsteromschrijving: MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 103: 5-50

[@ANALYNR_START=411195]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

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

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

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

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

ANALYSERAPPORT

13.02.2018Datum
35005721Relatienr
746777Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   746777   Water

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 18KL044 Meester Croneweg 3 te Oudemolen
Opdrachtacceptatie 08.02.18
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
Dhr. Frans Bouma
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

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

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

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

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

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

µg/l
µg/l

418765 418766

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

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

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

-- --
-- --

Eenheid
PB01, 01-01: 150-250 PB101, 101-01: 150-

250

Opdracht   746777   Water

418765
418766

PB01, 01-01: 150-250
PB101, 101-01: 150-250

08.02.2018
08.02.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

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

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

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

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

Trichlooretheen (Tri)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

23
<0,20
<2,0

8,8
<0,05

28
<2,0
<3,0
110

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
0,21   0,21   

<0,020 <0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20

#) #)

#)

#)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

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

418765 418766

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

-- --

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

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 08.02.2018
Einde van de analyses: 13.02.2018

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

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

PB01, 01-01: 150-250 PB101, 101-01: 150-
250

Opdracht   746777   Water

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

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

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S
S

S

S

<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50 <50
<10 * <10 *
<10 * <10 *

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

#)
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Toegepaste methoden
eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   746777   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 746777, Analysis No. 418765, created at 13.02.2018 08:32:57

Monsteromschrijving: PB01, 01-01: 150-250

[@ANALYNR_START=418765]
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CHROMATOGRAM for Order No. 746777, Analysis No. 418766, created at 13.02.2018 08:32:57

Monsteromschrijving: PB101, 101-01: 150-250

[@ANALYNR_START=418766]
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AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 745191
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 18KL044 Meester Croneweg 3 te Oudemolen
Datum binnenkomst 02.02.2018
Rapportagedatum 08.02.2018
CRM Dhr. Laurens van Oene

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  
Analysenummer 411164
Monsteromschrijving MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-20, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 5-50, 08: 0-50, 09: 5-50, 04: 20-40
Datum monstername 01.02.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 4,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 1,6 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 1,6 % Ds 1,6 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,21 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,049 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 28 mg/kg Ds 61,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 21 mg/kg Ds 31,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) 6,7 mg/kg Ds 12,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

0,063 mg/kg Ds 0,063 mg/kg  N     

Chryseen 0,079 mg/kg Ds 0,079 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen 0,065 mg/kg Ds 0,065 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen 0,066 mg/kg Ds 0,066 mg/kg  N     
Fluorantheen 0,13 mg/kg Ds 0,13 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

99 mg/kg Ds 202 mg/kg Industrie N 190 5000 0,0025 > AW en <= T

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 4,29 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

18 mg/kg Ds 36,7 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

24 mg/kg Ds 49 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

13 mg/kg Ds 26,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

12 mg/kg Ds 24,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

15 mg/kg Ds 30,6 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

11 mg/kg Ds 22,4 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 7,14 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  10 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,58 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  
Analysenummer 411175
Monsteromschrijving MM2, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 5-50, 14: 5-50, 15: 0-50, 16: 5-50, 17: 0-50, 18: 0-50
Datum monstername 01.02.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 4,8 Gemeten waarde
Lutum (%) 2,2 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 2,2 % Ds 2,2 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,21 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,049 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 52,9 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,22 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 30,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,03 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 14 mg/kg Ds 20,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 6,56 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 51 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 4,38 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 4,38 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 5,83 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 7,29 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 7,29 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

7 mg/kg Ds 14,6 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 7,29 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 7,29 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  10,2 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  
Analysenummer 411185
Monsteromschrijving MM3, 01: 50-100, 01: 100-150, 02: 50-100, 02: 100-150, 03: 50-100, 03: 100-150, 04: 40-80, 04: 80-100, 04: 100-150
Datum monstername 01.02.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 2,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 2,1 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 2,1 % Ds 2,1 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,23 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 53,6 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 29 mg/kg Ds 66,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 16 mg/kg Ds 24,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 84,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 7,24 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 7,24 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 9,66 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 12,1 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 12,1 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

11 mg/kg Ds 37,9 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

7 mg/kg Ds 24,1 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 12,1 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 2,41 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 2,41 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 2,41 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 2,41 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 2,41 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 2,41 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 2,41 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  16,9 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW
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Monster  
Analysenummer 411195
Monsteromschrijving MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 103: 5-50
Datum monstername 01.02.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 4 Gemeten waarde
Lutum (%) < 1 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm < 1 % Ds 0,7 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,22 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,049 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) 21 mg/kg Ds 81,4 mg/kg  N     
Kobalt (Co) 3,6 mg/kg Ds 12,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 42 mg/kg Ds 94,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 17 mg/kg Ds 25,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 6,77 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen 0,14 mg/kg Ds 0,14 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,087 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 1,1 -1 <= AW
Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,087 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 32 -1 <= AW
Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,087 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 110 -1 <= AW
m,p-Xyleen < 0,1 mg/kg Ds 175 ug/kg  N     
o-Xyleen < 0,05 mg/kg Ds 87,5 ug/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

1040 mg/kg Ds 2600 mg/kg Niet toepasbaar N 190 5000 0,5 > AW en <= T

Koolwaterstoffractie
C10-C12

50 mg/kg Ds 125 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

200 mg/kg Ds 500 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

230 mg/kg Ds 575 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

120 mg/kg Ds 300 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

75 mg/kg Ds 188 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

170 mg/kg Ds 425 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

140 mg/kg Ds 350 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

38 mg/kg Ds 95 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,75 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,75 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,75 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,75 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,75 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,75 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,75 ug/kg  N     
som xyleen-
isomeren

  0,26 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 17 -1 <= AW

som 10
polyaromatische

  0,46 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW
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koolwaterstoffen
(VROM)
som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5    

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  12,2 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 1.1.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 746777
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Water
Project 18KL044 Meester Croneweg 3 te Oudemolen
Datum binnenkomst 08.02.2018
Rapportagedatum 13.02.2018
CRM Dhr. Laurens van Oene
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Monster  
Analysenummer 418765
Monsteromschrijving PB01, 01-01: 150-250
Datum monstername 08.02.2018
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Molybdeen (Mo) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW
Kobalt (Co) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW
Barium (Ba) 23 µg/l 23 ug/l <= Streefwaarde N 50 625 -1 <= SW
Zink (Zn) 110 µg/l 110 ug/l > Streefwaarde N 65 800 0,061 > SW en <= T
Nikkel (Ni) < 3 µg/l 2,1 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Lood (Pb) 28 µg/l 28 ug/l > Streefwaarde N 15 75 0,22 > SW en <= T
Koper (Cu) 8,8 µg/l 8,8 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW
Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW
Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW
Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW
Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW
1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,77 ug/l  J  150   

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 418766
Monsteromschrijving PB101, 101-01: 150-250
Datum monstername 08.02.2018
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,63 ug/l  J  150   

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
SW Streefwaarde
IW Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 
In opdracht van de heer R. Raven is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een verkennend as-
bestonderzoek uitgevoerd op de locatie Meester Croneweg 3 te Oudemolen.  
 
De aanleiding tot het verkennend asbestonderzoek vormt de geplande eigendomsoverdracht van 
het perceel.  
 
Het doel van het verkennend asbestonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de kwali-
teit van de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het 
uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit 
Bodemkwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veld-
werk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 
2018”. 
 
Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele 
wijze in organisatorische, financiële of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activitei-
ten van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond wordt 
onderzocht. 

1.2. Opbouw 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 vooronderzoek         (hoofdstuk 2); 
 onderzoeksprogramma        (hoofdstuk 3); 
 bodemgegevens         (hoofdstuk 4); 
 metingen en chemische analyses       (hoofdstuk 5); 
 samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,  
 conclusies en aanbevelingen       (hoofdstuk 6). 
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2. VOORONDERZOEK 

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

o ligging onderzoekslocatie (paragraaf 2.2) 
o historisch en huidig gebruik (paragraaf 2.3) 
o belendende percelen en omgeving onderzoekslocatie (2.4) 
o bodemonderzoek (2.5) 
o bodemkwaliteitskaart (2.6) 
o toekomstig gebruik (2.7) 
o financieel/juridisch (2.8) 
o bodemopbouw en geohydrologie (2.9)  
o onderzoekshypothese (2.10) 

 
Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd: 
 locatie-inspectie (d.d. 10 april 2018); 
 informatie opdrachtgever; 
 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe; 
 internetsite bodeminformatie (www.bodemloket.nl); 
 archief Klijn Bodemonderzoek B.V.; 
 Luchtfoto Google Earth; 
 Grondwaterkaart van Nederland; 
 Topografische Atlas van Nederland (2002); 
 www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal van ca. 1815 tot heden); 
 kadastralekaart. 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn bovenstaande bronnen geraadpleegd en is door 
Klijn Bodemonderzoek een locatie-inspectie uitgevoerd. Tijdens de locatie-inspectie is onder 
andere gelet op verdachte plekken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieopslag etc.), asbest 
op of in de bodem, asbestbeschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.  
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2.2. Ligging onderzoekslocatie 
Het perceel ligt aan de Meester Croneweg 3 te Oudemolen en is kadastraal bekend als Gemeente 
Vries, sectie W, nr. 753). De onderzoekslocatie betreft het hele kadastrale perceel en heeft een 
oppervlakte van 4.220 m2. De locatie bevindt zich in de dorpskern van Oudemolen. 
 
In figuur 1 is een luchtfoto te zien van de onderzoekslocatie en directe omgeving. 
 
Figuur 1: Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 

 
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich zowel woningen (bebouwd gebied) als 
landbouwgrond (agrarisch gebied). 
 
Voor een topografisch overzicht van de locatie en omgeving verwijzen wij naar de tekening in 
bijlage 1, een tekening van de locatie is weergegeven in bijlage 5. 

2.3. Historisch en huidig gebruik 
De gehele locatie aan de Meester Croneweg 3 te Oudemolen heeft een oppervlakte van circa 
13.838 m². Op het perceel bevindt zich een met riet gedekte woning met aangebouwde schuur 
(woonboerderij). Daarnaast bevinden zich drie voormalige landbouwschuren op het perceel, 
welke zijn bedekt met asbestverdachte golfplaten. Het onbebouwde terreindeel voor en naast de 
woning is in gebruik als siertuin en terras en is deels bestraat met tegels en klinkers. Achter de 
woning en tussen de schuren bevindt zich het voormalige erf welke is voorzien van een beton- 
en klinkerverharding. Het perceel wordt sinds lange tijd niet meer gebruikt als landbouwbedrijf. 
Tevens is er in het verleden (vanaf 1986) een bovengrondse dieseltank aanwezig geweest op het 
perceel. Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van circa 4.220 m2 en bevindt zich ter 
hoogte van de bestaande woning en de aanwezige opstallen (kadastraal perceel W, nr. 753). Het 
overige onbebouwde deel achter het onderzoeksperceel is in gebruik als gras- en/of weiland. Het 
perceel is de laatste tijd alleen in gebruik geweest als wonen met tuin, hiervoor was er een agra-
risch bedrijf gevestigd. De eerste bebouwing, vermoedelijke woning met schuur, is in circa 
1900 gerealiseerd. De overige opstallen zijn in circa 1930 en 1960 gebouwd. 
 
Uit de verkregen informatie is gebleken dat over de aanwezigheid van ondergrondse opslag-
tanks of in het verleden uitgevoerde dempingen geen gegevens bekend zijn. Volgens de op-
drachtgever is er 20 jaar geleden een bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel, echter konden 
deze gegevens niet meer overlegd worden. Tevens is door Klijn Bodemonderzoek B.V. in fe-
bruari 2018 een verkennend bodemonderzoek met kenmerk 18KL044 uitgevoerd. Op de locatie 
is, behalve de voormalige bovengrondse dieseltank, geen sprake van (voormalige) puntbronnen 
en zijn er geen gegevens bekend over eventuele uitgevoerde verdachte (bodembedreigende) 
activiteiten op het perceel die de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater nadelig 
kunnen hebben beïnvloed. 

Onderzoekslocatie 
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2.4. Belendende percelen en omgeving onderzoekslocatie 
De directe omgeving van de onderzoekslocatie bestaat uit:  
 - Noordzijde:  landbouwgrond 
 - Oostzijde:  woning 
 - Zuidzijde:  openbare weg en landbouwgrond 
 - Westzijde:  woningen 
 
Vooralsnog wordt niet verwacht dat de activiteiten van de belendende percelen een nadelige 
invloed hebben gehad op de bodemkwaliteit van onderhavige onderzoekslocatie. 

2.5. Bodemonderzoek 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie en/of directe omgeving is informatie bekend met betrek-
king tot eerder uitgevoerde bodemonderzoeken. Op de onderhavige onderzoekslocatie is in fe-
bruari 2018 door Klijn Bodemonderzoek B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd met 
kenmerk 18KL044. In de grond en het grondwater ter plaatse van de voormalige bovengrondse 
dieseltank en het overige terrein zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetroffen. De resul-
taten hebben niet geleid tot een belemmering voor het gebruik van het perceel. 
 
Op de locatie Meester Croneweg 5 is in 1999 door Klijn Bodemonderzoek B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd (met kenmerk 199002) ten behoeve van de bouw van twee wonin-
gen in een landbouwschuur. In de grond en het grondwater zijn maximaal licht verhoogde ge-
halten aangetroffen. 

2.6. Bodemkwaliteitskaart 
Op basis van de toepassingskaart van de Bodemkwaliteitskaart valt de bovengrond ter plaatse 
van de onderzoekslocatie in de klasse Wonen. De ondergrond is geclassificeerd als land-
bouw/natuur. 

2.7. Toekomstig gebruik van het terrein 
De bestemming van de onderzoekslocatie zal worden gewijzigd.  

2.8. Financieel/juridisch 
Op het perceel hebben, voor zover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem 
verontreinigd is geraakt. De kadastrale kaart is opgenomen in bijlage 1. 

2.9. Regionale opbouw en geohydrologie 
De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1:  Regionale bodemopbouw 

bodemlaag diepte 
[m-mv] 

bodem-  
samenstelling  

Formatie van Twente 
Formatie van Drente 
Formatie van Peelo 

0 - 1 
1 - 10 
10 - 45 

matig fijn zand 
matig grof tot matig fijn zand 

potklei 
 
Bodemopbouw 
Het maaiveld van de locatie bevindt zich op 5,9 m+NAP. Vanaf het maaiveld worden het eerste 
en tweede watervoerende pakket aangetroffen. De dikte van deze pakketten bedraagt 10 meter. 
Vanaf NAP wordt de tweede scheidende laag aangetroffen bestaand uit potklei-afzettingen van 
de Formatie van Peelo. De scheidende laag heeft een dikte van 35 meter. 
 
Grondwaterstroming 
De regionale grondwaterstroming is oost, met een verhang van 0,7 m/km. De grondwater-
stroming van het freatisch grondwater wordt mogelijk beïnvloed door grondwateronttrekkingen 
en diverse kanalen.  
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2.10. Onderzoekshypothese 
Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5707 en NEN 5897. Op basis 
van de verkregen informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de onder-
zoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “onverdacht” ten aanzien van bodem-
verontreiniging met asbest. Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem 
niet verontreinigd is met asbest in concentraties boven de grenswaarde of het geldende achter-
grondgehalte. 
 
Op basis van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie onderverdeeld in twee deellocaties: 
 

1. gedempte mestkelders (ca. 266 m²), 
2. overig terreindeel (ca. 4.220 m²). 

 
 

3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 
 
Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.  
 
De onderzoeksopzet ten behoeve van het verkennend asbest onderzoek is gebaseerd op de Ne-
derlandse Eindnorm voor verkennend asbestonderzoek in grond (NEN 5707, paragraaf 6.4.2) 
voor kleinschalige onverdachte locaties en de Nederlandse Eindnorm voor nader asbestonder-
zoek in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (NEN 5897, hoofdstuk 8). Vol-
gens de NEN 5707, het verkennend asbest onderzoek, wordt de eerdergenoemde hypothese 
aanvaard indien ter plaatse in de grond concentraties van onderzochte parameters worden aange-
troffen onder de interventiewaarden. 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij Mi-
lieuhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk 
Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 
De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses 

(deel-)locatie oppervlakte monsternamepunten1) Chemische analyses 
 m2  grond grondwater 
     

Gedempte mestkelders 266 3 sleuven tot putbodem 2 x asbest n.v.t. 
     

Overig terrein 4.220 12 gaten 0,3 bij 0,3 m tot 0,5 m-mv 2 x asbest in grond 
 

n.v.t. 
     

1) m-mv = meter minus maaiveld 
 
De posities van de monsternamepunten zijn in bijlage 5 weergegeven. Gezien de verhardingssi-
tuatie in en om de loods en dat er door de opdrachtgever geen toestemming is verkregen om 
deze op te breken of te doorboren zijn de aanwezige putten alleen via een toegang (3x mix- 
annex zuiggat van de voormalige mestkelder) aan de buitenzijde van het pand bemonsterd. 
 
De chemische analyses zijn conform het AS3000 protocol uitgevoerd door het milieulaboratori-
um van AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. beschikt over een accreditatie volgens NEN-
EN-ISO 17025. 
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4. BODEMGEGEVENS 

4.1. Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen 
Ten behoeve van het onderzoek is op 10 april 2018 een veldonderzoek uitgevoerd door J. 
Riemersma (erkend monsternemer volgens certificaat K44009). Het opgeboorde materiaal is in 
het veld beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waarneembare verontreini-
gingen. De bemonstering heeft plaatsgevonden conform de NEN5742 en/of NEN5743. 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is op diverse plaatsen op het terrein het vochtpercen-
tage in de bodem bepaald. Uit de metingen bleek een gemiddeld bodemvochtgehalte van 15,7% 
waarna is gestart met de werkzaamheden. Tevens is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaam-
heden periodiek het vochtgehalte in de bodem bepaald. Tijdens de periodieke metingen is ge-
bleken dat het vochtgehalte niet onder de 10% is gemeten. Bij een vochtgehalte van 10% of 
meer zijn geen aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. 
 
Op het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn, op basis van zintuiglijke waarnemin-
gen, geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
De gaten (nummers G01 t/m G12, 30 bij 30 centimeter tot 0,50 m-mv) en sleuven (nummer 
S01, 200 bij 40 centimeter en S02 en S03, 150 bij 50 centimeter), zijn door middel van een 
kraan (met overdruk op de cabine) gegraven. Het onderzoeksgebied bestaat, qua vierkante me-
ters, uit twee vergelijkbare RE`s. Per RE zijn de gaten gelijkmatig over het onderzoeksperceel 
zijn verdeeld.  
 
De voormalige mestkelders zijn in het verleden gedempt met grond en puin. Gezien de verhar-
dingssituatie in en om de loods en dat er door de opdrachtgever geen toestemming is verkregen 
om deze op te breken of te doorboren zijn de aanwezige kelders alleen via een toegang aan de 
buitenzijde (3x een zuiggat c.q. mixgat van de mestkelder) van het pand bemonsterd. De opge-
graven grond uit de gaten is uitgespreid met een maximale laagdikte van 2 cm en geïnspecteerd 
op asbestverdacht materiaal. De grond is met behulp van een hark uitgeharkt zodat alle delen 
groter dan 20 mm van het grondmonster worden gescheiden. De inspectie efficiëntie ter plaatse 
van het maaiveld wordt gesteld op 75%. 
 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is geen asbestverdacht materiaal geconstateerd. De 
overige veldwaarnemingen zijn samengevat in tabel 3. De boorprofielen met veldwaarnemingen 
zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
Tabel 3: Veldwaarnemingen 

Boring 
 

Traject 
(m-mv) 

Waarneming 

   
S01 0,08-1,80 Matig puinhoudend 
S02 0,00-1,80 Volledig puin 
S03 0,00-0,50 Sterk puinhoudend en zwakke tot matige bijmengingen met hout, plastic en rubber 

   
 
Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd 
dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest kan wor-
den beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de graafwerkzaamheden op of 
in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht materiaal is geconsta-
teerd.  
 
Naast de bijmengingen met puin, hout, plastic en rubber in de opgegraven grond van de voor-
malige mestkelder zijn er geen andere bijzonderheden in de bodem geconstateerd die kunnen 
duiden op een verontreiniging in de grond en/of het grondwater. De boorprofielen met veld-
waarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2. 
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4.2. Samenstelling grondmengmonsters 
Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselec-
teerd voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangs-
punt gehanteerd dat een mengmonster kan worden samengesteld uit individuele grondmonsters, 
indien het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft. 
 
De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 4. 
 
Tabel 4: Samenstelling grond(meng)monsters 

Grond(meng)monster 
 

Samengesteld uit boringen Diepte (m-mv) Opmerking 

    
Overig terrein    
RE1 (NEN 5707) G01-G06 0,00-0,50 - 
RE2 (NEN 5707) G07-G12 0,00-0,50 - 

    
Vml. mestkelders    
S01 (NEN 5707) S01 0,08-1,80 Matig puinhoudend 
S02 (NEN 5897) S02 0,00-1,80 Sterk puinhoudend en zwakke tot matige 

bijmengingen met hout, plastic en rubber 
    

 
4.3. Concentratieberekening plaatmateriaal 

Voor het berekenen van het gehalte asbestmateriaal in grond, met een diameter groter dan 16 
mm, is het noodzakelijk om de door het laboratorium gerapporteerde gehalten te corrigeren aan 
de inspectie efficiëntie en de massa van het uitgegraven materiaal. Het gehalte wordt berekend 
met de onderstaande formule. 
 
Cm,i = ∑ (Mk x %k,i / 100) / Mlok 
 
Cm,i = het gehalte asbest per asbestsoort is afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen, in mg/kg ds; 
Mk = de massa verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in mg; 
%k,i  = het percentage asbest van het asbestsoort i in de verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in %; 
Mlok = het drooggewicht van het verzamelmonster grond op de locatie, in kg. 
 
Gezien het feit dat een groot monster is geïnspecteerd, is weging van het monster niet mogelijk 
waardoor het drooggewicht van het monster is afgeleid van de volgende formule. 
 
Mlok = (1000 x V x ns) x (%E/100) x Ma/Mva 
 
V = het volume van de geïnspecteerde deelpartij in m³; 
Ns = het stortgewicht van het materiaal, in kg/dm³; 
%E  = een schatting van de inspectie efficiëntie, in %; 
Ma = de massa van het gedroogde analysemonster, in kg; 
Mva = de massa van het veldvochtige analysemonster, in kg. 
 
Formeel dient de bulkdichtheid (ns) van het materiaal worden bepaald conform NEN 5926, ech-
ter op basis van ervaringscijfers kan worden aangenomen dat het gewicht van het materiaal 
(puin en grond) is gelegen tussen de 1,5 en 1,9 ton/m³. In onderhavig onderzoek is een bulk-
dichtheid van 1,65 ton/m³ aangehouden.  Tijdens het onderzoek is gerekend met een inspectie 
efficiëntie van 75%.  
 
Ten tijde van het onderzoek voldeden de weersomstandigheden aan de gestelde randvoorwaar-
den voor asbestonderzoek. Dit betekent:  

o het maaiveld is vrij inspecteerbaar; 
o het maaiveld is droog, vorstvrij en onbesneeuwd; 
o geen regenval van meer dan 100mm/h; 
o geen hagel of sneeuwval; 
o onderzoek is uitgevoerd tussen zonsopkomst en zonsondergang; 
o geen mist met een zicht van minder dan 50 meter. 

 
Gezien het feit dat in de opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is in 
onderhavig onderzoek geen concentratie berekening uitgevoerd. 
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5. RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES 

5.1. Toetsingskader 
Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische analy-
seresultaten van de grond en het grondwater getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staats-
courant 27 juni 2013, nr. 16675). Ten behoeve van deze toetsing wordt gebruik gemaakt van de 
begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarde. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bo-
demkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' 
wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze 
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden 
geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) 
geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van 
een aantoonbare verontreiniging. 
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 
aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft, in 
ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interven-
tiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 
m3 bodemvolume. 
 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de in-
terventiewaarde voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook 
geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontrei-
nigingsgeval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: In-
dex = (GSSD - AW) / (I - AW). Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestan-
daardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 
ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 
0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een 
index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interven-
tiewaarde ligt (overschrijding voormalige tussenwaarde). Afhankelijk van de specifieke situatie 
kan dit aanleiding geven voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een 
nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het ge-
val worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indi-
catie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehal-
ten organische stof en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaam-
de standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaar-
diseerde meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden. 
 
Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen 
voor barium in grond tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan 
barium worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte be-
oordelen aan de voormalige interventiewaarden. 
 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, 
conform de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende 
parameter vanuit worden gegaan dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 
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5.2. Toelichting analyseresultaten  
De resultaten zijn getoetst aan het integrale beleid voor asbest in bodem, grond en 
puin(granulaat). De interventiewaarde bodemsanering voor asbest en de restconcentratienorm 
voor asbesthoudende bulkmaterialen is vastgesteld op 100 mg/kg (gewogen). Met “gewogen” 
wordt bedoeld de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal de concentratie amfi-
boolasbest. Indien de grens van 0,5 maal de interventiewaarde (50 mg/kg ds) aan asbest wordt 
overschreden is nader onderzoek gewenst. 
 
In tabel 5 is de totale hoeveelheid asbest in grond opgenomen. In de analyserapporten (bijlage 3) 
zijn de gemeten concentraties aan asbest in de fijne fractie (delen kleiner dan 20 mm) weerge-
geven. 
 
Tabel 5: Totale hoeveelheid asbest in mg/kg ds per RE 
Monster 
 

Omgerekend gewicht asbest  
in mg/kg ds 

Geanalyseerd gewicht asbest 
in mg/kg ds 

Totaal gewicht asbest  
in mg/kg ds 

    
Overig terrein    
RE1 0,0 <1 <1 
RE2 0,0 <1 <1 
    
Vml. mestkelder    
S01 0,0 <1 <1 
S02 0,0 3 3 
    

 
Toelichting asbestresultaten bovengrond  
In de gaten ter plaatse van RE1 en RE2 en in de sleuf van S01 is zowel zintuiglijk als analytisch 
geen asbest aangetoond.  
 
Ter plaatse van sleuf S02 is zintuiglijk geen asbest aangetoond en analytisch is 2,7 mg/kg ds 
aangetoond. De gemiddeld gewogen asbestconcentratie van S02 (2,7 mg/kg ds) ligt ruim onder 
de interventiewaarde van 100 mg/kg ds.  
 
Gezien het puinhoudende karakter van de bodem (> 50% bodemvreemd materiaal), ter plaatse 
van sleuf S02, is conform de norm niet genoeg monstermateriaal bemonsterd/aangeleverd. Ech-
ter gezien de geringe hoeveelheid aan asbesthoudend materiaal welke tijdens analyse is aange-
troffen, wordt niet verwacht dat, mede gezien de hoeveelheid grond (1,35 m3) welke is ontgra-
ven uit sleuf S02, de interventiewaarde zal worden overschreden wanneer er conform de norm 
de minimale hoeveelheid monstermateriaal was aangeleverd. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1. Samenvatting 
In opdracht van de heer R. Raven is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 
Meester Croneweg 3 te Oudemolen. In het uitgevoerde bodemonderzoek is door middel van de 
bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter 
plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen: 
Overig terrein 
 Zintuiglijk zijn geen bijzonderheden aan de bodem geconstateerd; 
 Analytisch zijn in de bovengrond van RE1 geen verhoogde gehalten aan asbest geconsta-

teerd; 
 Analytisch zijn in de bovengrond van RE2 geen verhoogde gehalten aan asbest geconsta-

teerd. 
 
Voormalige mestkelder 
 Zintuiglijk zijn in alle sleuven bijmengingen met bodemvreemde materialen (o.a. puin) ge-

constateerd; 
 Analytisch zijn in de grond uit sleuf S01 geen verhoogde gehalten aan asbest geconstateerd; 
 Analytisch zijn in het verhardingsmateriaal (puin) uit sleuf S02 verhoogde gehalten aan as-

best geconstateerd. De gemiddeld gewogen asbestconcentratie van S02 (3 mg/kg ds) ligt 
ruim onder de grens van 0,5 maal de interventiewaarde van 50 mg/kg ds. Hierdoor is nader 
of aanvullend onderzoek niet noodzakelijk. 

6.2. Conclusies en aanbevelingen 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese “onverdachte locatie”, formeel niet juist is. Er zijn immers in de bodem 
ter plaatse van RE3 op het perceel, op basis van analytische waarnemingen, verhoogde gehalten 
aan asbest aangetroffen. Echter het aangetroffen gehalte in de bodem (S02, puin) ligt ruim onder 
de grens van 0,5 maal de interventiewaarde van 50 mg/kg ds en vormt géén aanleiding tot het 
instellen van een nader bodemonderzoek. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen 
belemmeringen ten aanzien van het gebruik van het terrein en de geplande transactie van het 
onroerend goed. 
 
Hergebruik van grond 
Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat, op basis van het verkennend bodemonder-
zoek met kenmerk 18KL044, de grond naar verwachting niet als schone grond kan worden her-
gebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een indicatieve toetsing aan de Regeling en 
het Besluit Bodemkwaliteit betreft; het uitgevoerde onderzoek betreft immers geen partijkeuring 
conform BRL SIKB 1000, protocol 1001. Voor grond welke op het perceel wordt toegepast 
gelden ons inziens, gezien de geringe overschrijding(en) ten opzichte van de achtergrondwaar-
den, geen gebruiksbeperkingen. 
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6.3. Slotopmerking 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en 
algemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder milieutech-
nisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is ernaar gestreefd om representatieve mon-
sters te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voor-
komen. Klijn Bodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit 
voort kan vloeien. 
 
Het uitgevoerde onderzoek is een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een be-
perkte geldigheid hebben. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kun-
nen vinden na uitvoering van een onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de 
locatie, aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van verontrei-
nigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. Naarmate de periode tussen uitvoe-
ring van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 
betracht moeten worden bij het gebruik van de gegevens. 
 
De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en 
derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten 
door verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor 
ons, of die wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek. 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 1: Ligging van de locatie en kadastrale kaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18KL044

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 januari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

VRIES
W
753

0 m 5 m 25 m

3

753

487



Omgevingskaart Klantreferentie: 18KL044

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VRIES W 753
Meester Croneweg 3, 9484 TD OUDEMOLEN DR
CC-BY Kadaster.



 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage 2: Boorprofielen en legenda 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M eest er Cronew eg 3  t e  Oudem olen
projectcode 1 8 KL0 4 4

datum 2 6 -0 4 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 3

G0 1 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 3 6 .8 0
y 5 6 3 2 0 8 .1 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
graafm achine

G0 2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 3 2 .9 2
y 5 6 3 2 2 1 .1 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
graafm achine

G0 3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 2 7 .2 5
y 5 6 3 2 4 1 .8 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
graafm achine

G0 4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 4 7 .6 2
y 5 6 3 2 6 0 .4 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
graafm achine

G0 5 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 4 6 .2 0
y 5 6 3 2 4 0 .0 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
graafm achine

G0 6 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 6 3 .1 6
y 5 6 3 2 3 3 .4 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, 
graafm achine

G0 7 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 6 5 .3 6
y 5 6 3 2 5 6 .2 1

0

50

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal geel, bruin, 
graafm achine

G0 8 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 7 0 .7 2
y 5 6 3 2 4 8 .3 3

0

50

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal geel, bruin, 
graafm achine

G0 9 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 8 6 .1 5
y 5 6 3 2 3 3 .0 0

0

50

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal geel, bruin, 
graafm achine

G1 0 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 1 0 0 .8 0
y 5 6 3 2 5 1 .2 7

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
graafm achine



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M eest er Cronew eg 3  t e  Oudem olen
projectcode 1 8 KL0 4 4

datum 2 6 -0 4 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 3

G1 1 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 9 0 .3 5
y 5 6 3 2 7 6 .5 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
graafm achine

G1 2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 1 0 1 .8 0
y 5 6 3 2 8 1 .7 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
graafm achine

S0 1 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 8 4 .3 6
y 5 6 3 2 3 7 .9 0

0

50

100

150

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, bv: 15.7%, donker bruin, 
grijs, m at ig puin, graafm achine

01

S0 2 braak, m aaiveld

type sleuf
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 6 6 .9 4
y 5 6 3 2 6 9 .5 4

0

50

100

150

0
neut raal rood, bruin, volledig puin, 
graafm achine

01

S0 3 braak, m aaiveld

type sleuf
datum 1 0 -0 4 -2 0 1 8

boorm eester J.Riem ersm a
x 2 3 9 0 7 8 .5 9
y 5 6 3 2 7 5 .7 4

0

50

100

150

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , sterk puin, 
zwak rubber banden, sporen hout , 
m at ig plast ic, graafm achine

01



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 3: Analyserapporten 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

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

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

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

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

ANALYSERAPPORT

16.04.2018Datum
35005721Relatienr
760516Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   760516   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 18KL044 Meester Croneweg 3 te Oudemolen
Opdrachtacceptatie 10.04.18
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
 F. Bouma
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

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

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

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

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

mg/kg Ds
mg/kg Ds

492793 492794 492795 492796

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

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 10.04.2018
Einde van de analyses: 16.04.2018

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

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

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 
conform NEN 5898: 
<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest
Som gewogen asbest
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

RE1 RE2 S01 S02

Opdracht   760516   Bodem / Eluaat

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

492793
492794
492795
492796

10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018

Monstername Monsteromschrijving

RE1
RE2
S01
S02

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest
Som gewogen asbestS

++ ++ ++ ++
3

<1 <1 <1
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L-
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AL-West B.V.

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

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Bijlage analyseresultaten asbest kws ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

492793 87,7 17538 15378

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,22 33,2 100 0 0

4 - 8 mm 0,25 38,5 100 0 0

2 - 4 mm 0,28 43,8 58 0 0

1 - 2 mm 0,54 83,8 24 0 0

0.5 mm - 1 mm 1,2 177,7 8 0 0

< 0.5 mm 97 14872,22 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 15249,22 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

kws

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

Massa 

fractie (g)

Monster Nr.

RE1

Drogestof

D
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AL-West B.V.

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

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Bijlage analyseresultaten asbest avg ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

492794 89,0 18736 16677

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,55 91,9 100 0 0

4 - 8 mm 0,43 72,2 100 0 0

2 - 4 mm 0,35 58,8 57 0 0

1 - 2 mm 0,7 116,2 24 0 0

0.5 mm - 1 mm 1,8 295,7 7 0 0

< 0.5 mm 95 15916,98 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 16551,78 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

avg

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

Massa 

fractie (g)

Monster Nr.

RE2

Drogestof
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AL-West B.V.

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

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Bijlage analyseresultaten asbest avg ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

492795 79,0 20573 16247

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 2,1 344,4 100 0 0

4 - 8 mm 1,8 285,8 100 0 0

2 - 4 mm 1,5 239,3 56 0 0

1 - 2 mm 3,2 524,2 23 0 0

0.5 mm - 1 mm 6,1 989,2 6 0 0

< 0.5 mm 85 13742,47 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 16125,37 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

avg

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

Massa 

fractie (g)

Monster Nr.

S01

Drogestof
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Bijlage analyseresultaten asbest jim ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

492796 80,5 20656 16630

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 33 5454,4 100 0 0

4 - 8 mm 11 1791,7 100 2,7 1 0 2,7 2,2 3,2

2 - 4 mm 4,5 752,1 52 0 0

1 - 2 mm 3,1 519,1 23 0 0

0.5 mm - 1 mm 2,9 486,9 8 0 0

< 0.5 mm 45 7449,79 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 16453,99 2,7 1 0 2,7 2,2 3,2

2,7 2,2 3,2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

2,7 2,2 3,2

<1 <1 <1

2,7 2,2 3,2

<0.1 <0.1 <0.1

2,7 2,2 3,2

3 2 3

Monster Nr.

S02

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.
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Ecolog ische inventar isat ie  Meester  

Croneweg 3 ,  Oudemolen  

  

  projectnummer: 247.78.50.00.00 

  

Onderwerp: Ecologische Meester Croneweg 3, Oudemolen 

Datum: 23-09-2019 

 

Inleiding  

 

KADER 

De initiatiefnemer is voornemens om op het erf van Meester Croneweg 3 te Oudemolen drie 

woningen te bouwen. Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie 

van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek 

in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb)
1
 of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid 

noodzakelijk is.  

Naast het raadplegen van bronnen is het projectgebied ten behoeve van de inventarisatie op 

9 september 2019 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstan-

digheden tijdens het veldbezoek waren: half bewolkt, circa 18˚C, droog en weinig wind. 

 

PROJECTGEBIED 

Het projectgebied is gelegen in het gehucht Oudemolen en bestaat uit een boerderijwoning, een 

schuur met aanpalende woonruimte en twee schuren met omliggend land (figuur 1). 

De woonboerderij (1)  is opgetrokken uit steen en heeft grotendeels een rieten dak. Een van de schu-

ren (2) bestaat uit een stenen muur met golfplatendak, een andere schuur (3) is compleet opgetrok-

ken van staal/golfplaten. De schuur met woonruimte is opgetrokken uit houten betimmering met een 

golfplatendak (4).  

 

Rondom de woonboerderij is tuinbeplanting aanwezig. Rondom de schuren ligt verharding. Ten wes-

ten en noorden van het erf ligt braakliggend (gras)land, waarop ook op diverse plaatsen opgaande 

beplanting staat. De noord, oost– en westzijde van het projectgebied worden begrensd door houtsin-

gels. Aan de zuidzijde ligt de Meester Croneweg met laanbomen.  

                                                                 
1 De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als 

bescherming van (Europese) natuurgebieden. 
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In het projectbied ligt naast schuur 3 een kleine greppel die ten tijde van het veldbezoek grotendeels 

droogstond. Ook is er een begroeide laagte aanwezig in de noordwestelijke hoek van het weiland, 

waar naar alle waarschijnlijkheid geen water in blijft staan.  

 

De ontwikkelingen bestaan uit de bouw van een hoofdgebouw met twee schuurwoningen en een 

derde woning op het erf aan de zuidzijde van het projectgebied.  Hiervoor zal de huidige bebouwing 

worden verwijderd en grond vergraven.  Het weiland en de houtsingels blijven behouden. De in het 

verleden aanwezige houtwallen in het projectgebied worden hersteld. 

 

 

Figuur 1. Plangebied. Genummerd de diverse gebouwen.  

Bron kaartondergrond: Google maps 
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Impressie van het projectgebied  (9 september 2019) met de woonboerderij (foto 1 en 2) de houten schuur (foto 3), de 

stalen loods (foto 4) en het grasland (5 en 6) 
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S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

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

- 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 laatstgenoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde ‘lijst met 

vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de ver-

boden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb. 

 

INVENTARISATIE 

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna
2
 (NDFF) via Quickscanhulp.nl

3
 (© NDFF 

- quickscanhulp.nl 11-09-2019 11:49:41)  blijkt dat binnen een straal van een kilometer rond het pro-

jectgebied diverse beschermde diersoorten bekend zijn. Het gaat voornamelijk om vogels met jaar-

rond beschermde nesten, zoogdieren, amfibieën, reptielen en dagvlinders. 

 

De opgaande tuinbeplanting bestaat onder andere uit conifeer, laurierkers en hulst. Het weiland be-

staat uit grasland en ruigte met grassoorten, zoals Engels raaigras en gestreepte witbol en planten-

soorten als Jakobskruiskruid, Canadese fijnstraal, paardenbloem, veenwortel, grote brandnetel, rid-

derzuring, haagwinde en hondsdraf en wat opslag van onder meer enkele esdoorns. De houtwal be-

staat uit onder andere uit zomereik, hazelaar, Amerikaanse vogelkers, wilgen en bramen. 

De aangetroffen soorten duiden op voedselrijke tot zeer voedselrijke omstandigheden. Uit de omge-

ving is de roggelelie bekend (Quickscanhulp.nl). Gezien het ontbreken van geschikt biotoop wordt 

deze soort niet in het projectgebied verwacht. Andere beschermde plantensoorten zijn tijdens het 

                                                                 

2
 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. 
3 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. 
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veldbezoek ook niet aangetroffen en zijn ook niet te verwachten gezien de inrichting en voedselrijk-

dom van het projectgebied. 

 

De woonboerderij en schuren zijn van buiten en binnen geïnspecteerd. 

In de woonboerderij zijn meerdere openingen aangetroffen die kunnen leiden tot vleermuisverblijf-

plaatsen (waaronder van laatvlieger), onder andere bij de overgang van houten boeiboorden naar de 

stenen muur. Op de deel van de boerderij zijn vlindervleugels aangetroffen, wat erop kan duiden dat 

gewone grootoorvleermuizen verblijfplaatsen hebben in de nok van de deel.  

Ook in de drie schuren zijn openingen aangetroffen. Schuur 3 is echter niet geschikt doordat het dak 

niet geïsoleerd is en kapot. Hierdoor is er geen schikt (micro)klimaat aanwezig. In de andere schuren 

zijn wel geschikte openingen aangetroffen, met name bij de houten schuur tussen de betimmering 

en bij schuur 2 bij de aangebouwde delen aan de westzijde. 

In de bomen in het projectgebied zijn geen holtes of scheuren aangetroffen die kunnen leiden tot 

vleermuisverblijfplaatsen. Het projectgebied vormt mogelijk onderdeel van het foerageergebied van 

vleermuizen, zoals gewone dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. (Quickscan-

hulp.nl).  

De opgaande begroeiing langs de noordelijke en oostelijke rand van projectgebied vormt onderdeel 

van een doorgaande structuur, waardoor deze houtsingels onderdeel kunnen zijn van een belangrij-

ke vliegroute van vleermuizen.  

 

In de bomen in het projectgebied zijn geen nesten of sporen, zoals braakballen en uitwerpselen, aan-

getroffen die duiden op de aanwezigheid van vogels met jaarrond beschermde nesten. In de schuren 

en de deel van de woonboerderij is gezocht naar sporen van uilen. Er  zijn geen sporen aangetroffen 

van uilen, zoals kerkuil, die uit de omgeving bekend is (Quickscanhulp.nl). Wel biedt het rieten dak 

van de woonboerderij mogelijk toegang tot nesten van huismus. Mogelijk vormt het projectgebied 

ook een klein onderdeel van het foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde nesten zoals 

huismus en sperwer. 

In het projectgebied kan een aantal algemene vogelsoorten tot broeden komen, zoals merel, vink en 

heggemus. Nesten van deze soorten zijn niet jaarrond beschermd.  

 

Het projectgebied biedt geschikt leefgebied voor een aantal algemene grondgebonden zoogdiersoor-

ten, zoals egel, huisspitsmuis en veldmuis. Voor de te verwachten algemene soorten geldt in de pro-

vincie Drenthe een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Uit 

de directe omgeving van het projectgebied is het voorkomen van de niet-vrijgestelde boommarter, 

eekhoorn, steenmarter, das en grote bosmuis bekend (Quickscanhulp.nl). De bomen in het project-

gebied zijn vanwege de geringe omvang ongeschikt als vaste verblijfplaats voor boommarter en eek-

hoorn. Beide soorten worden in de bossen in de nabije omgeving verwacht, deze soorten zullen het 
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projectgebied hooguit incidenteel doorkruisen. Uitwerpselen of andere aanwijzingen, zoals prooires-

ten, die duiden op het voorkomen van steenmarter in het projectgebied zijn niet aangetroffen. 

Steenmarter is hooguit incidenteel foeragerend in het projectgebied te verwachten.  In het weiland 

zijn graafsporen aangetroffen die van das zouden kunnen zijn (waarschijnlijke dassenputjes).  Ook 

lopen er enkele wissels richting de noordelijke houtsingel. De houtige randen en houtwallen in het  

plangebied kunnen deel uitmaken van het leefgebied van de grote bosmuis.  

 

Het projectgebied biedt geschikt leefgebied voor algemene amfibieënsoorten als bruine kikker en 

gewone pad. Niet-vrijgestelde amfibieënsoorten bekend uit de directe omgeving van het projectge-

bied zijn de alpenwatersalamander, heikikker, kamsalamander en poelkikker (Quickscanhulp.nl) De 

houtwallen aan de randen van het projectgebied en de opgeslagen materialen(steenhopen) bieden 

overwinteringshabitat voor alpenwatersalamander en kamsalamander. Voor heikikker en  poelkikker 

ontbreekt geschikt habitat.  

 

Uit de omgeving zijn de niet-vrijgestelde reptielensoorten ringslang en hazelworm aanwezig. Deze 

kunnen voorkomen in de houtwallen en in het beekdal en zouden in het plangebied kunnen overwin-

teren op plekken met opgeslagen materialen (steenhopen, houtstapels). Voor adder ontbreekt ge-

schikt leefgebied. 

 

Geschikt leefgebied voor beschermde soorten uit de soortgroepen ongewervelden is gezien de in-

richting niet aanwezig in het projectgebied. De uit de omgeving bekende beekrombout, gevlekte 

witsnuitlibel, zilveren maan, grote weerschijnvlinder en kommavlinder stellen hoge eisen aan het 

leefgebied en worden vooral aangetroffen in natuurgebieden, zoals het Drentsche Aa-gebied, aan de 

overkant van de weg. 

 

TOETSING 

Bij de sloop van de bebouwing kan niet worden uitgesloten dat verblijfplaatsen van vleermuizen ver-

loren gaan. Om hierover zekerheid te krijgen, moet aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van 

verblijfplaatsen van vleermuizen in de woonboerderij en de houten schuur worden uitgevoerd. Aan 

de hand van dit aanvullende onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing van de Wnb moet 

worden aangevraagd.   

 

Het kan niet worden uitgesloten dat nesten van huismus zich onder of in rieten dak van de woon-

boerderij bevinden. Nesten van huismus zijn jaarrond beschermd, ook als deze tijdelijk niet in ge-

bruik zijn. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of huismusnesten in de woonboerderij aan-

wezig zijn. Op basis van het nader onderzoek kan worden bepaald of negatieve effecten deze soort  

optreedt en of een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd. 
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Het projectgebied zal niet ongeschikt worden als foerageergebied voor vleermuizen en vogels met 

jaarrond beschermde nesten. Zo blijft het weiland en de opgaande beplanting behouden en wordt de 

structuurrijkkom zelfs versterkt door de aanleg van een nieuwe houtwal. Negatieve effecten op 

vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde nesten door verlies van foerageergebied kunnen 

dan ook worden uitgesloten. 

 

De ontwikkelingen hebben geen betrekking op de vliegroutes van vleermuizen, waardoor deze kun-

nen worden uitgesloten. Wel dient lichtuitstraling op de houtsingels vermeden te worden.  

 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde nesten 

van meer algemeen voorkomende vogels worden verstoord of vernietigd. 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 stan-

daardperiode 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. 

 

Met de uitvoering van de plannen zal geen foerageergebied van das of leefgebied van de grote bos-

muis verloren gaan. Er wordt alleen bebouwing gesloopt. Verder wordt de in het verleden in het pro-

ject gebied aanwezige houtsingel hersteld, waardoor het leefgebied voor bijvoorbeeld de grote bos-

muis hoogwaardiger zal worden.  Steenmarter, eekhoorn en boommarter kunnen blijven foerageren 

in het project gebied. 

 

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en zoog-

diersoorten 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 vrij-

stellingsregeling 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. 

 

Het is niet helemaal uitgesloten dat enkele individuen van hazelworm en ringslang aanwezig zijn on-

der opgeslagen materialen. De meest geschikte habitats voor deze soorten worden echter gevormd 

door de opgaande beplanting in en om het plangebied (hazelworm) en door het Drentsche Aa-gebied 

(ringslang). Voor beide soorten blijft tijdens de aanlegfase en in de gebruiksfase ruim voldoende 

schuilgelegenheid over buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden. Bij het verwijderen en oprui-

men van opgeslagen materialen in de winter, als reptielen immobiel zijn, kan echter wel een negatief 

effect op deze soorten optreden. Dit kan worden voorkomen door de opgeslagen materialen buiten 

de kwetsbare overwinteringsperiode van deze soorten  te verwijderen (begin april – eind september). 
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Dan zal een eventueel aanwezig individu uitwijken naar schuilplaatsen buiten de invloedsfeer van de 

werkzaamheden. 

 

Voor de soortgroepen planten en ongewervelden kunnen negatieve effecten op in het kader van de 

Wnb beschermde soorten worden uitgesloten doordat het projectgebied geen geschikt biotoop 

vormt voor deze soorten.  

 

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

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 2000-

gebieden, 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. 

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 Infrastruc-

tuur 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 uit-

gewerkt in de Omgevingsvisie Drenthe en de bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening Dren-

the. Het NNN in Drenthe kent geen externe werking. 

 

INVENTARISATIE 

Het in het kader van de Wnb beschermde Drentsche Aa-gebied grenst aan het  projectgebied. Dit 

2000-gebied ligt tegenover het projectgebied, ten zuiden van de Meester Croneweg. Het meest nabij-

gelegen in het kader van het NNN beschermd gebied valt samen met de begrenzing van het Drent-

sche Aa-gebied. 

 

TOETSING 

Ondanks dat het projectgebied grenst aan het N2000-gebied Drentsche Aa-gebied,  zijn veel potenti-

ele effecten op het Natura 2000-gebied gezien de aard van de ontwikkeling op voorhand uit te slui-

ten.  
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Potentiele verstoringsfactoren die wel op kunnen treden bij de ontwikkeling zijn verstoring door licht, 

trilling of geluid. De hiervoor zeer gevoelige soorten in dit gebied zijn de vissensoorten grote mod-

derkruiper en kleine modderkruiper. Doordat bij uitvoering van het project geen werkzaamheden 

plaatsvinden in voor deze soorten geschikte watergangen binnen het Natura 2000-gebied of in de 

nabijheid daarvan, zijn geen negatieve effecten op grote en kleine modderkruiper te verwachten. 

 

Over deze korte afstand  kan echter in potentie wel sprake zijn van een toename van stikstofdeposi-

tie op Natura 2000- gebieden. Daarom dient een AERIUS-berekening te worden gemaakt waaruit 

blijkt of tijdens de aanleg- en gebruiksfase al dan niet sprake is van stikstofdepositie boven 0.00 mol 

N/ha/ja in stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden. 

 

Gezien de afstand tot NNN en de aard van het plan zijn geen negatieve effecten te verwachten op het 

NNN. Deze inventarisatie  is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

 

C o n c l u s i e  

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandig-

heden en de aard van de ontwikkeling een nog onvoldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. 

 

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat aanvullend onderzoek naar vleermuizen 

(waaronder laatvlieger) en huismus in het kader van de Wnb noodzakelijk is. Aan de hand van het 

nader onderzoek kan bepaald worden of het aanvragen van een ontheffing van de Wnb nodig is. 

Daarnaast dient bij uitvoering van het plan rekening te worden gehouden met het broedseizoen van 

vogels en de kwetsbare overwinteringsperiode van hazelworm en ringslang. 

 

Een nadere analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid is niet noodzakelijk. De 

ontwikkeling is op het punt van provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale 

Omgevingsverordening Drenthe.  

 

Een AERIUS- berekening moet uitwijzen of er negatieve effecten in het kader van de Wnb bescherm-

de gebieden zullen optreden. Op basis daarvan kan worden bepaald of vervolgstappen nodig zijn, 

zoals het aanvragen van een vergunning van de Wnb. 
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Noti t ie  st ikstofdeposi t ie  

Opdrachtgever: Provestion Onroerend Goed projectnummer: 247.78.50.00.00 

Van: BügelHajema Adviseurs b.v. 

Onderwerp: Berekening stikstofdepositie Wijzigingsplan Meester Croneweg 3 te Oudemolen, gemeente Tynaarlo 

Datum: 17-10-2019 

 

 

1 .  I N L E I D I N G  

 

De depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden ten gevolge van de ontwikkeling van het Wijzi-

gingsplan Meester Croneweg 3 te Oudemolen in de gemeente Tynaarlo is berekend.  

In het gebied is voorzien in het opruimen van een gasgestookte woning met bijbehorende schuren en 

het realiseren van 3 woningen. Onderstaand is een afbeelding van de inrichting opgenomen. 

 

 

Afbeelding 1. Overzichtstekening 

 

De depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 van 

deze ontwikkeling alsmede van het verkeer van en naar en op de locatie is berekend met program-

mapakket Aerius. Deze notitie vormt een toelichting op de berekeningen. 
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2 .  I N V O E R G E G E V E N S  A E R I U S  

 

In Aerius zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en 

NH3 worden bepaald. De woningen worden niet als bron meegenomen omdat deze ”gasloos” zullen 

worden uitgevoerd. Wel dienen de verkeersbewegingen op en van en naar de locatie in de bereke-

ningen meegenomen te worden. Conform jurisprudentie dient de verkeersgeneratie beschouwd te 

worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Volgens de Afdeling be-

stuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op het moment dat het aan- en afrijdende 

verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het 

overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. De berekening heeft dienovereenkomstig 

plaatsgevonden.  

Ten behoeve van de berekening zijn in overleg met de opdrachtgever de volgende invoergegevens in 

Aerius gebruikt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de functies op het terrein die afgebroken, 

dan wel opgeruimd worden (tabel 1) en de herinrichting van het terrein (tabel 2). 

 

2.1 Emissie op te heffen functies  

 

In onderstaande tabel zijn die functies opgenomen die komen te vervallen ten gevolge van de voor-

gestane ontwikkelingen. Dit zorgt er voor dat de emissie van NOx met ongeveer 3 kg/jaar afneemt. 

 

Tabel 1. Op te heffen functies Meester Croneweg 3 (bron 1 en2 Aeriusberekening Situatie 1) 

functie emissie/eenh. ritten/eenh.*) totale emissie 

1 woning (verwarming) 3 kg NOx/jr  3,0 kg NOx/jr 

ritten woning  8,2 0,1 kg NOx/jr 

totale emissie   3,1 kg NOx/jr 
*) CROW publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren (december 2018) 

 

2.2  Emissie nieuwe functies  

 

De drie te realiseren woningen worden gasloos uitgevoerd. Deze zijn daarom niet opgenomen in het 

model. In onderstaande tabellen zijn de emissies berekend die worden gerealiseerd in het kader van 

de voorgestane ontwikkelingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen, het verkeer, (bouw en woon) 

en de mobiele werktuigen ten behoeve van sloop en bouw.  

 

- (Bouw)verkeer 

Wat betreft het bouwverkeer is uitgegaan van de gegevens van de opdrachtgever. Wat betreft de rit-

ten van de toekomstige bewoners is uitgegaan van de genoemde CROW publicatie 381. 

 

Tabel 2 Verkeer (bron 2 Aeriusberekening Situatie 2) 

Type verkeer ritten/eenheid ritten/jaar  

lichte mvt 

ritten/jaar     mid-

delzware mvt 

ritten/jaar       

zware mvt 

Verkeer woningen 8,2 ritten/won. 8.979   

bouwverkeer woningen   1.384 80 12 

totaal   10.363 80 12 

 

De totale emissie van het (bouw)verkeer bedraagt ongeveer 0,6 kg NOx/jr. 
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- Mobiele werktuigen 

In onderstaande tabel is de emissie van mobiel werktuigen weergegeven. Daarbij is er van uitgegaan 

dat de te gebruiken mobiele werktuigen tot Stage Klasse IV (globaal materieel van 2015 of later) be-

horen en het overig te gebruiken materieel elektrisch aangedreven wordt. 

 
Tabel 3. Emissie mobiele werktuigen (bron 1, 3, 4, 5 en 6 Aeriusberekening Situatie 2) 

functie aantal werktuig kW belasting 

capaciteit 

em, 

factor 

eenheid draai-

uren 

stage 

klasse 

Emissie 

Nox tot 

sloop   bulldozer 100 60% 0,4     40 uur IV 1,0 kg  

gebouwen     kraan 100 50% 0,4         40 uur IV 0,8 kg  

woningen 1  graafmachine 100 60% 0,3 4 u/ won. 4 uur IV 0,1 kg  

aanleg 1  kraan 100 50% 0,4 4 u/ won. 4 uur IV 0,1 kg  

 1  kiepbak 450 60% 0,3 2 u/ won. 2 uur IV 0,2 kg  

  1   graafmachine 200 60% 0,3 4 u/ won. 4 uur IV 0,1 kg  

verharding 100 m3 graafmachine 100 60% 0,3 1 m3 2 min. 3 uur IV 0,1 kg  

aanleg 200 m2 trilplaat 10 40% 0,4 1 u/ 20 m2 10 uur IV 0,0 kg  

totale emissie NOx mobiele werktuigen                     2,4 kg  

 

De totale emissie van de mobiele werktuigen bedraagt 2,4 kg NOx/jr.  

De totale emissie van het hele wijzigingsplan bedraagt 3 kg NOx/jr. 

 

 

3 .  A E R I U S M O D E L  

 

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het Aeriuspakket. Onderstaand is 

van de modellen afbeeldingen opgenomen (afbeelding 2 en 3). De invoergegevens in het model zijn 

in de bijlagen 1 en 2 opgenomen. 

 

 

Afbeelding 2. Model op te heffen functies (Situatie 1) 
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Afbeelding 3. Model nieuwe functies, bouw en ontsluiting (Situatie 2) 

 

 

4 .  R E K E N R E S U L T A T E N  

 

De berekening met Aerius geeft aan dat na saldering er geen rekenresultaten zijn die hoger zijn dan 

0,00 mol/ha/jaar (afbeelding 4). De projectbijdrage op het meest nabij gelegen verzuringsgevoelige 

Natura 2000-gebied, Drentsche Aa-gebied, bedraagt 0,00 mol/ha/jaar. 

 

 
Afbeelding 4. Rekenresultaat Drentsche Aa-gebied 
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5  E C O L O G I S C H E  B E O O R D E L I N G  

 

Er treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet natuurbescher-

ming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Een vergunning van de Wnb is in het kader van de 

stikstofdepositie dan ook niet nodig.  
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Bijlage 1  

Emissie per onderdeel van op te heffen functies (Situatie 1) 
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Bijlage 2  

Emissie per onderdeel van te realiseren functies  (Situatie 2) 
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1 Inleiding 

In opdracht van Provestion Onroerend Goed heeft BügelHajema Adviseurs b.v. een akoestisch on-

derzoek uitgevoerd naar geluidsbelasting op de te realiseren woningen in het kader van het Wijzi-

gingsplan Meester Croneweg 3 te Oudemolen in de gemeente Tynaarlo. De Wet geluidhinder 

beschouwt een woning als een geluidsgevoelig gebouw. Daarom dient er een toetsing plaats te vin-

den aan de eisen uit de Wet geluidhinder.  

 

Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een geluidsge-

voelig gebouw gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidszone. De naast het voorne-

men gelegen Meester Croneweg kent ter plaatse een maximum snelheid van 30 km/uur. De weg 

heeft daarmee in de zin van de Wet geluidhinder geen zone. Akoestisch onderzoek zou achterwege 

kunnen blijven. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening en gelet op de kort e afstand 

tussen weg en woningen is toch besloten deze weg akoestisch nader te onderzoeken.  

 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting op de gevel van de woningen en deze 

te toetsen aan de Wet geluidhinder. Toetsing van de karakteristieke geluidwering voor het vaststellen 

van de binnenwaarde van de woningen valt buiten het kader van dit onderzoek. 

 

Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012” (RMG 2012). 

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

Het initiatief heeft betrekking op de locatie gelegen aan de Meester Croneweg 3 te Oudemolen in de 

gemeente Tynaarlo. Voor deze locatie worden plannen voorbereid waarbij de realisatie van drie wo-

ningen mogelijk wordt gemaakt. De volgende afbeelding geeft de voorgenomen situering van de 

realiseren woningen weer. 

 

 

Figuur 1. Locatie woningen in rood weergegeven 
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3 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder (Wgh) dient met betrekking tot de geluidsbelasting van een (spoor)weg de LAeq 

over alle perioden van 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur te worden be-

paald. De Lden is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidsbelasting in genoemde 

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

en ander volgens de formule: 

 

 

 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidsbelasting op de ge-

vels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. 

 

De definitie van een gevel luidt: 

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

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

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

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

 

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

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

van het RMG 2012. 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Zones 

De Wgh richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde zoneringsplichtige wegen. In 

principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve: 

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

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

 

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

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

de Wgh. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wgh door middel van akoestisch 

onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie. 

 

Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

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

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

langs die autoweg of autosnelweg.’ 

 

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

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

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

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

autosnelweg.’ 

 

In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen. 

 

Tabel 1. Zonebreedtes wegverkeer 

Aard gebied Aantal rijstroken Zonebreedte ter weerszijden van 

de weg 

stedelijk 1 of 2 200 m 

 3 of meer 350 m 

buitenstedelijk 1 of 2 250 m 

 3 of 4 400 m 

 5 of meer 600 m 

 

De in de nabijheid van het plangebied gelegen Meester Croneweg kent ter plaatse een maximum 

snelheid van 30 km/uur. Deze weg kent daarmee formeel gezien geen zone. In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie wordt deze weg toch nader akoestisch 

onderzocht. Aangetoond moet worden of ten gevolge van deze weg sprake is van een acceptabel 

woon- en leefklimaat.  

Bij gebrek aan een wettelijk kader wordt bij de beoordeling van deze weg aangesloten bij de norm-

stelling die de Wgh kent voor gezoneerde wegen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt als 

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

bare waarde beschouwd. Voorts wordt toepassing gegeven aan artikel 110g Wgh. 

3.1.2 Binnenwaarde 

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

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

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

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

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

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

ge scheidingsconstructie en 33 dB. 

3.1.3 Dove gevels 

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

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

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

pecteerd. 
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3.1.4 Aftrek artikel 110 g 

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

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

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

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

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

of hoger is geldt een aftrek van: 

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

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

- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

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

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

 

Voor de beoordeling van de 30 km/uur wegvakken in het kader van een goede ruimtelijke ordening is 

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

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

rolgeluid van de banden dominant is, net als bij gezoneerde wegen uit de Wgh. In de berekeningen 

heeft daarom dienovereenkomstig een aftrek plaatsgevonden.  

 

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

gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wgh. 

3.2 Cumulatie 

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

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

vaardbare situatie (art 110f Wgh).  

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

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

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

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

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

                                                                 

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

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

nant wordt, optreedt bij een snelheid van 15 tot 25 km/uur bij personenwagens. Dit is gebaseerd op meerdere onder-

zoeken. 
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4 Rekenmethode 

Akoestisch onderzoek in het kader van de Wgh dient plaats te vinden overeenkomstig het RMG 2012, 

de regeling als bedoeld in artikel 110d en e (Wgh). Bijlage III bij dit voorschrift geeft twee rekenme-

thoden weer: 

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

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

schillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen.  

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

randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.  

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

gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk. 

 

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

computerprogramma Winhavik versie 9.04. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermodel 

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

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

schouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend. 

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

− aantal reflecties:   maximaal 1 stuks; 

− openingshoek:   2 graden; 

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

model geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor. 

 

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

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

luidsgevoelige bebouwing liggen de waarneempunten op verschillende hoogten afhankelijk van de 

hoogte van het betreffende gebouw en of het een geluidsgevoelige functie betreft. 

 

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

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

besproken in hoofdstuk 6. 
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5 Uitgangspunten 

5.1 Fysieke gegevens 

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

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

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

wel door opdrachtgever aangeleverd. 

5.2 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de Meester Cramerweg zijn verkregen uit het verkeersmodel van de ge-

meente. Deze verkeersgegevens zijn weergegeven in onderstaande tabel 2.  

 

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

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

uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld: 

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

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

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

trekkers met oplegger). 

 

Tabel 2. (Verwachte) verkeersintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak 

Weg Wegdek Etmaal intensiteit Periode  % Samenstelling verkeer 

  2030   % lmv % mzw % zw 

Meester Croneweg dab 500 dag 7,00 95 4 1 

   avond 2,50    

   nacht 0,75    
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6 Berekening en toetsing 

6.1 Berekening 

De berekende geluidsbelasting op de gevels van de woningen vanwege de betreffende weg is opge-

nomen in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding en tabel. De geluidsbelastingen in de onderstaan-

de tabel zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB.  

 

Figuur 2. Waarneempunten 

 

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

woning waarneempunt- waarneemhoogte 

   1.8 m 4.5 m 

A 1.1 34 dB 35 dB 

 1.2 38 dB 38 dB 

 1.3 35 dB 35 dB 

 1.4 20 dB 17 dB 

B 2.1 35 dB 35 dB 

 2.2 38 dB 39 dB 

 2.3 34 dB 35 dB 

 2.4 19 dB 19 dB 

C 3.1 31 dB 33 dB 

 3.2 36 dB 37 dB 

 3.3 35 dB 36 dB 

 3.4 -- -- 
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6.2 Toetsing 

Uit de berekeningen blijkt dat de betreffende te realiseren woningen geen te hoge geluidsbelasting 

kennen vanwege de Meester Croneweg. De geluidsbelasting vanwege deze weg bedraagt maximaal 

39 dB.  

Geconcludeerd mag worden dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

6.3 Cumulatie 

Er is alleen sprake van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen 

wordt overschreden, zoals genoemd in paragraaf 3.2. Omdat de overschrijdingen op gevel veroor-

zaakt wordt door een bron (de Meester Croneweg) is in dit geval cumulatie niet aan de orde. 
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7 Conclusie en samenvatting 

In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai in het kader van het Wijzigingsplan Meester Croneweg 3 te Oudemolen 

in de gemeente Tynaarlo.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de te realiseren woningen voldoen aan de wettelijke eisen wat betreft het 

wegverkeerslawaai vanwege de Meester Croneweg. Geconcludeerd mag worden dat sprake is van 

een goede ruimtelijke ordening. 
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