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Planlocatie

Slooplocatie 

Kluunvenweg - Tubbergen

LEGENDA

Bestaande boom

Nieuwe bomen

Weidemengsel

Landschapstype: Jonge heide- en broekontginningslandsschap

Groene inpassing erf

1: Te slopen schuren 
Sloop schuren en inzaaien met weidemengsel. 

2: Verharding omvormen naar weide - 800m2.

3: Bomenrij
Zomereik - Quercus robur > 3 stuks 
Zwarte els - Alnus glutinosa > 3 stuks
Plantmaat 14-16, varierende tussenafstanden.
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KLUUNVENWEG

Woning

Schuur

Schuur
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Slooplocatie 

Bovenbroeksweg - Manderveen

LEGENDA

Bestaande boom

Nieuwe bomen

Bestaande houtsingel

Weidemengsel

Landschapstype: Jonge heide- en broekontginningslandsschap

1

1

2

3
4

Groene inpassing erf

1: Te slopen schuren 
Sloop schuren en inzaaien met weidemengsel. 

2: Verharding omvormen naar weide - 1.800m2.

3: Boomgroep
Winterlinde - Tilia cordata 'Greenspire' > 6 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 7m.

4: Bomenrij
Zwarte els - Alnus glutinosa > 4 stuks
Plantmaat 14-16, varierende tussenafstanden.

BOVENBROEKSWEG
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RvR Inrichtingstekening

Hardenbergerweg - Tubbergen

HARDENBERGERW
EG

Nieuw 
in-uitrit

Overzicht beplantingsplan

1: Solitaire boom
Winterlinde - Tilia cordata 'Greenspire' > 1 stuks
Plantmaat 14-16, hoogstam, solitaire aanplant

2: Haag - 12 meter
Beuk - Fagus sylvatica > 60 stuks
Plantmaat 80-100, 5st/m1, enkele plantrij

Bestaande boom

Houtopstand 
verwijderen

Nieuwe beplanting

Nieuwe haag

Bouwblok 
aanpassen

Bouwblok nieuw

1

Bestaand rit 
komt te vervallen

Schuurwoning

Zicht op de es 
handhaven/versterken

Landschapstype: Oude Hoevenlandschap

Inrit naar 
bestaand
erf

Bouwblok

Bijgebouw

Bestaand rit 
komt te vervallen

Erfgrens

2

Bouwblok 
aanpassen

Sloop schuur



TBG02K 09909G0000

TBG02K 08466G0000

TBG02K 08010G0000

22a

Paginaformaat

Getekend door

Laatste gewijzigd op

Datum

A3 liggend

Niels Borgerink

30-11-2021

16-10-2021

Schaal

1 : 500

Bezoekadres/Postadres:
Ootmarsumsestraat 133    7634 PN Tilligte

Contact:
Telefoon: (0541) 725 005
Mobiel: (06) - 531 988 54
E-mail: info@borgerinkgroendesign.nl
w w w . b o r g e r i n k g r o e n d e s i g n . n l

Project

Planlocatie

Landschappelijke inpassing woning

Huyerenseweg - Geesteren (ov)

Landschapstype: Maten- en flierenlandschap

Groene inpassing erf

1: Bomenrij
Zomereik - Quercus robur (Q) > 1 stuks
Zwarte els - Alnus glutinosa (A) > 2 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 12m.

2: Bomenrij
Winterlinde - Tilia cordata 'Greenspire' > 2 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 10m.

3: Wilde haag - 55 meter
Veldesdoorn - Acer campestre > 10x0 stuks
Liguster - Ligustrum ovalifolium > 100 stuks
Meidoorn - Crateagus monogyna > 75 stuks
Plantmaat 80-100, 1 plantrijen, 5st/m1

4: Houtsingel doorplanten - 350m2 en 42 meter
nieuw aan te planten houtsingel

1

2

3

A

4c

Groene inpassing erf

A: Omvormen halfverharding naar gras
Oppervlak 280m2 van halfverharding (asfalt) 
naar gazon.

Bestaande schuur
(VAB)To

eg
an

gs
weg

 er
f +

 va
ka

nt
iew
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ing

Nieuwe
woning

Zichtlijn

Zichtlijn

Zichtlijn

HUYERENSEWEG

LEGENDA

Bestaande boom

Bestaande houtsingel

Nieuwe houtsingel

Nieuwe bomen

Nieuwe wilde haag

Zichtlijn
A

A

Q

4b

4a

Bijgebouw

Parkeerplaats

Houtsingel 4a - 20 meter
Vuilboom - Frangula alnus > 12 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 12 stuks
Vlier - Sambucus nigra > 12 stuks
Hondsroos - Rosa canina > 12 stuks 
Lijsterbes - Sambucus nigra > 12 stuks

Houtsingel 4b - 22 meter
Vuilboom - Frangula alnus > 13 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 13 stuks
Vlier - Sambucus nigra > 13 stuks
Hondsroos - Rosa canina > 13 stuks 
Lijsterbes - Sambucus nigra > 13 stuks

Houtsingel 4c - 130 meter
Vuilboom - Frangula alnus > 78 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 78 stuks
Vlier - Sambucus nigra > 78 stuks
Hondsroos - Rosa canina > 78 stuks 
Lijsterbes - Sambucus nigra > 78 stuks

Plantmaat 80-100, driehoeksverband nieuwe 
houtsingel en wildverband bestaande 
houtsingel ivm aanwezig groen. 1st/m2
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Opruimtekening groen-grijs

Huyerenseweg - Geesteren (ov)

1

Opruimtekening - bestaand groen duurzaam inrichten

1: Verwijderen halfverharding (asfalt) naar gras
Oppervlak 630m2 halfverharding verwijderen.

2: Bestaande houtsingel flink uitdunnen en 
overstaanders behouden. 
Huidige situatie is bijgevoegd op de foto's. Selectief 
uitdunnen, beschadigde bomen door vee verwijderen 
en vervolgens de houtsingel doorplanten met bes- en 
vruchtdragende struiken ter verbetering biodiversiteit. 

2

Houtsingel uitdunnen

Zwarte elzen afzetten

Zomereiken uitdunnen

Zomereiken uitdunnen

Hazelaars 1/2 verwijderen, 
t.b.v. ruimte creëren 
nieuwe aanplant

Houtsingel uitdunnen

Asfalt halfverharding verwijderen en 
omvormen naar gras en grasbetonstenen
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Inrichtingstekening Engbers

Hambroeksweg 5 Vasse

Landschapsontwerp: Kampenlandschap

1

2

4

3

Compensatiewoning

Bijgebouw

Overzicht beplantingsplan

1: Houtsingel 80 x 12 meter 
Meidoorn - Crateagus monogyna > 150 stuks
Boswilg - Salix caprea > 50 stuks
Vuilboom - Frangula alnus > 150 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 150 stuks
Gewone vogelkers - Prunus padus > 150 stuks
Lijsterbes - Sorbus aucuparia > 150 stuks
Gewone liguster - Ligustrum ovalifolium > 150 stuks 
Plantmaat 80-100, aanplanten in driehoeksverband, 
8 plantrijen, 1st/m2

2: Bomenrij 
Zilverlinde - Tilia cordata > 10 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 7-10 meter

3: Boomgroep 
Iep - Ulmus 'New Horizon' > 3 stuks
Plantmaat 14-16, variërende plantafstanden

4: Boomgroep 
Zomerlinde - Tilia platyphyllos > 3 stuks
Iep - Ulmus 'New Horizon' > 3 stuks
Plantmaat 14-16, variërende plantafstanden

Paardrijbak

Stapmolen
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Inrichtingstekening woonerf

Beltweg - Manderveen

Landschapstype: Jonge heide- en broekontginningslandschap

BELTW
EG

BELTW
EG

Compensatiewoning
Schuur

Paardrijbak

Nieuw
inrit

Parkeerplaats
verplaatst

Tuin

Overzicht beplantingsplan

1: Bomenrij
Zwarte els - Alnus glutinosa > 3 stuks
Ruwe berk - Betula pendula > 3 stuks
Plantmaat 14-16, hoogstam, willekeurige plantafstanden

2: Haag - 55 meter
Acer campestre - veldesdoorn > 275 stuks
Plantmaat 80-100, enkele plantrij, 5st/m1. 

3: Boomgroep
Zilverlinde - Tilia tomentosa > 3 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 5 meter, hoogstam

4: Bomenrij
Haagbeuk - Carpinus betulus 'Frans Fontaine' > 4 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 6 meter, beveerde boom

1

2
3

4

Bestaande boom

Bestaande haag

Nieuwe beplanting

Zichtlijn vanuit
woonkamers
Amanshoeve

Zichtlijn vanuit
woonkamers
Amanshoeve
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Aan de Hardenbergerweg 41 in de gemeente Tubbergen wil initiatiefnemer een vrijstaande woning realiseren. 

De woning maakt onderdeel uit van een Rood voor Rood ontwikkeling. 

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied weergegeven. 

 

Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied (Bron: PDOK) 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het 
kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woning te toetsen 
aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. 
 
Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaai. Het onderzoek is 
uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende 
rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven. 
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HOOFDSTUK 2  WETTELIJK KADER 

2.1 Algemeen 

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 

wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 

afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan 

de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk 

indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de 

volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen. 

2.2 Zone langs wegen 

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone 

is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 

1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven. 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buiten stedelijk gebied 

1 of 2 200 m 250 m 
3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer 350 m 600 m 

Tabel 1  Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl). 

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 

Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg. 

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen 

de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. De 

Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende 

waarden: 

• Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 

• Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 

• Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB. 

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van 

de Wgh worden getoetst. 

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor: 

• Wegen die als woonerf zijn aangeduid; 

• Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een 

akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de 

voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De 

geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van ‘een 

goede ruimtelijke ordening’. 

2.3 Grenswaarden 

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet 

geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde 

woningen of gebouwen worden bedoeld: 

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor 

een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht niet toelaat’.  
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De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting 

kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een 

maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.  

In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven.  

Tabel 2  Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl) 

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te 

reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke 

of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de 

geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.  

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan 

de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 

van het bouwbesluit en in artikel 3.1 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt. 

2.4 Berekenen geluidsbelasting 

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend worden en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. 

Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende 

geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie 

van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden 

verminderd met: 

• 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur; 

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd 

met: 

• 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt; 

• 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt; 

• 2 dB voor overige geluidsbelasting. 

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 

km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de 

geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. 

Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere 

motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.  

Locatie woning Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 

Stedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 
Buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh) 
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2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid 

2.5.1 Algemeen 

De gemeente Tubbergen beschikt over een eigen geluidsbeleid, namelijk het “Gebiedsgericht geluidbeleid van 

de gemeente Tubbergen” en de “Nota hogere grenswaarden” . 

Burgemeester en wethouders kunnen gemotiveerd afwijken van het geluidbeleid en een hogere waarde 

toekennen (maximaal 53 dB in dit geval), indien aangetoond is dat aan de hoofd- en ontheffingscriteria kan 

worden voldaan. De gemeente Tubbergen past hierbij primair akoestische compensatiemaatregelen toe. Deze 

zijn per geluidsklasse verschillend. 

2.5.2 Situatie projectgebied 

Het projectgebied is op basis van het gemeentelijk beleid aangewezen als ‘buitengebied’, met de 

ambitiewaarde ‘redelijk rustig’ (48 dB) en bovengrenswaarde ‘zeer onrustig’ (58 dB) bij wegen met een 

erftoegangsweg en ‘onrustig’ (53 dB) bij overige gebieden. In afbeelding 2.1 en 2.2 is dit visueel weergegeven. 

 

Afbeelding 2.1 Ligging plangebied in de kern Tubbergen (bron: gemeente Tubbergen) 
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Afbeelding 2.2 Geluidsklassen per gebiedstype (bron: gemeente Tubbergen)  
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HOOFSTUK 3 UITGANGSPUNTEN 

3.1 Situatie projectgebied 

Op het perceel naast de Hardenbergerweg 41 wordt een schuur gesloopt en een compensatie woning 

teruggebouwd. In afbeelding 3.1 is de inrichtingstekening weergegeven. 

 

Afbeelding 3.1 Inrichtingstekening (bron: Initiatiefnemer) 

Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidzone van de Tubbergseweg (N343) en de Hardenbergerweg. 

Voor beide wegen geldt dat zij een 80 km/uur regime hebben. 

Wegen zonder wettelijke geluidszone kunnen in sommige gevallen wel belangrijk zijn voor een akoestisch 

onderzoek. Dit komt voor wanneer verwacht kan worden wanneer er niet aan de voorkeurswaarde kan worden 

voldaan, waardoor zij dienen meegenomen te worden in de belangenafweging in het kader van ‘een goede 

ruimtelijke ordening’. In de nabijheid van het projectgebied bevinden zich geen wegen zonder wettelijke 

geluidzones, waarvan niet wordt verwacht dat de geluidbelasting boven de 48 dB uitkomt. 

In onderstaande tabel is weergegeven welke uitgangspunten voor het hierbij behorende rekenmodel zijn 

gehanteerd.  

Locatie projectgebied Buitenstedelijk gebied 

Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 53 

Wgh van toepassing Ja 

Vermindering geluidsbelasting alle wegen Max. 4 dB 
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3.2 Verkeersgegevens 

De weg- en verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Tubbergen. Deze gegevens betreffen onder 

andere totaal intensiteiten voor het prognosejaar 2030. Om tot een prognosejaar 2032 te geraken is er met 

een procentuele groei van 1,5% per jaar gerekend. 

In afbeelding 3.2 zijn de weg- en verkeersgegevens zoals aangeleverd door de gemeente. 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN 

4.1 Berekeningen 

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het 

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). In het model zijn de 

volgende zaken opgenomen: 

• wegen met intensiteiten; 

• gebouwen inclusief hoogte; 

• harde bodemgebieden; 

• toetspunten ter plaatse van de nieuw te realiseren woning; 

In bijlage 1 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 2 zijn de itemeigenschappen 

weergegeven. 

4.2 Geluidsbelasting 

Op de nieuwe woning zijn vijf toetspunten geplaatst. Op elke gevel één, en een tweede toetspunt is geplaatst 

op de naar de Hardenbergerweg gekeerde gevel. In afbeelding 4.1 zijn de toetspunten weergegeven. 

 

Afbeelding 4.1 Geplaatste toetspunten nieuwe woning (bron: Geomillieu) 

De geluidbelasting (excl. reductie) ten gevolge van de Tubbergeresweg bedraagt maximaal 42 dB. Met deze 

waarde wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder en aan de ambitiewaarde 

van 43 dB uit het gemeentelijke geluidbeleid. In afbeelding 4.2 zijn de resultaten weergegeven. 

 

Afbeelding 4.1 geluidbelasting ten gevolge van de Tubbergeresweg excl. reductie (bron: Geomilieu) 
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De geluidbelasting ten gevolge van de Hardenbergerweg (incl. reductie) bedraagt maximaal 52 dB. Met deze 

waarde wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder, wel wordt voldaan aan 

de maximale ontheffingswaarde voor het buitengebied van 53 dB. In afbeelding 4.3 zijn de resultaten ten 

gevolge van het wegverkeerslawaai van deHardenbergerweg weergegeven. 

 

Afbeelding 4.3 geluidbelasting met behulp van grid ten gevolge van de Hardenbergerweg (bron: Geomilieu) 

De gecumuleerde geluidbelasting, dat is de geluidbelasting exclusief reductie, bedraagt maximaal 54 dB en 

minimaal 40 dB. 

 

4.3 Hogere waarde 

Een hogere waarde kan worden verleent wanneer een woning niet voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB, 

maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB uit de Wet geluidhinder. Daarnaast dient er te worden 



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hardenbergerweg 41, Tubbergen  

Definitief 

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 13 

voldaan aan de aanvullende eisen uit het gemeentelijk geluidbeleid. Deze voorwaarden hebben betrekking op 

het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het 

ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige landschappelijke of financiële aard. De 

maximaal te verlenen waarde bedraagt op basis van het gemeentelijk geluidbeleid 53 dB. Het gaat immers om 

een projectgebied dat gelegen in het buitengebied (zie ook afbeelding 2.1).  

Op basis bovengrenswaarde gesteld in het gemeentelijk geluidbeleid zijn er geen bezwaren. In paragraaf 4.4 

wordt nader ingegaan op de bron- en overdrachtsmaatregelen.  

4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting 

4.4.1 Bronmaatregelen 

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van banden. Vooral het 

geluid van vrachtwagens zijn de afgelopen jaren stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee 

gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller zullen worden. Hier wordt 

rekening mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. 

In het kader van de ontwikkeling is geen sprake van invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. 

Daarnaast is ook geen sprake van invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het 

snelheidsregime. Een aanpassing van het wegdektype kan leiden tot een reductie van het bandengeluid van 

voertuigen en daarmee het geluid van een voertuig. Echter, deze kosten zijn relatief hoog, vanwege de kleine 

oppervlakte van het wegdek. De wegbeheerder zal daarnaast niet instemmen met het stiller maken van een 

klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoud technische problemen leidt. Vanuit financieel en 

civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van een stiller asfalt dus niet haalbaar. 

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen 

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een lagere geluidsbelasting op de gevel. Deze 

maatregel kan in voorliggend geval echter niet worden toegepast, aangezien hiervoor geen ruimte binnen het 

projectgebied aanwezig is en dit niet past binnen de stedenbouwkundige structuur. 

Het plaatsen van geluidsschermen langs de weg is eveneens niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig en 

financieel oogpunt. Bovendien zijn de hogere verdiepingen niet af te schermen met geluidsschermen. 

4.4.3 Gevelmaatregelen 

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan moet het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd worden. 

Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB 

bedraagt. Er moet dan ook met een geluidbelasting van maximaal 53 dB worden gerekend. De vereiste 

geluidwering GA;K bedraagt 54 – 33 = 21 dB.  

4.4.4 Conclusie maatregelen 

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren 

van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Er kan dan ook een de volgende hogere waarde 

LDEN worden aangevraagd als gevolg van geluidbelasting van de Hardenbergerweg. 

• 52 dB voor de oostgevel van de nieuwe woning (TP01 en TP05); 

• 50 dB voor de zuidgevel van de nieuwe woning (TP02). 
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HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE 

Aan de Hardenbergerweg 41 wordt in het kader van de Rood voor Rood regeling een nieuwe vrijstaande 

woning gerealiseerd. Om inzicht te verschaffen in de geluidbelasting ten gevolge van de Hardenbergerweg en 

de Tubbergeresweg is voorliggend akoestisch onderzoek uitgevoerd. 

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Tubbergeresweg bedraagt hoogstens 42 dB 

(incl. reductie). Voor deze weg wordt voldaan aan voorkeurswaarde uit de Wgh en de ambitiewaarde uit het 

gemeentelijk beleid. 

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Hardenbergerweg bedraagt inclusief reductie 

52 dB. Met deze waarde wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder. 

Bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of 

financiële aard of zijn niet mogelijk. Er wordt eveneens voldaan aan de aanvullende voorwaarden uit het 

geluidbeleid van de gemeente Tubbergen voor het toekennen van een hogere waarde. 

Er kan dan ook een hogere waarde worden verleend voor de oostelijke gevel (52 dB) en de zuidelijke gevel (50 

dB) De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 54 dB. Met het nemen van gevelmaatregelen met 

een geluidwering van minimaal 21 dB kan een binnenniveau van 33 dB worden gerealiseerd. Er is hiermee 

sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woning met betrekking tot 

het aspect wegverkeerslawaai.
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 Rekenmodel 
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Bijlage 2 Itemeigenschappen 



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

TBW Tubbergeresweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  80
HBW Hardenbergerweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  80

28-9-2021 09:21:37Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

TBW  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
HBW  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80

28-9-2021 09:21:37Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

TBW --  80  80  80 --   7204,36   6,67   3,11   0,94 --
HBW --  80  80  80 --   2394,24   6,49   4,05   0,74 --

28-9-2021 09:21:37Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

TBW -- -- -- --  88,30  87,69  87,01 --   7,61   6,16   5,20 --   4,10
HBW -- -- -- --  94,27  93,99  93,59 --   3,73   3,01   2,57 --   2,01

28-9-2021 09:21:37Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

TBW   6,16   7,79 -- -- -- -- --    424,31    196,47     58,92 --     36,57
HBW   3,01   3,85 -- -- -- -- --    146,48     91,14     16,58 --      5,80

28-9-2021 09:21:37Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

TBW     13,80      3,52 --     19,70     13,80      5,28 --   81,07   90,82   96,10
HBW      2,92      0,46 --      3,12      2,92      0,68 --   74,83   84,53   89,76
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500

TBW  103,11  109,26  105,45   98,59   87,70   78,30   87,63   92,97  100,25
HBW   96,99  104,12  100,32   93,44   82,31   73,15   82,56   87,83   95,24

28-9-2021 09:21:37Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

TBW  106,07  102,22   95,35   84,50   73,51   82,56   87,95   95,40  100,98
HBW  102,14   98,31   91,43   80,32   66,07   75,28   80,59   88,11   94,81

28-9-2021 09:21:37Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k

TBW   97,10   90,22   79,40 -- -- -- -- -- --
HBW   90,97   84,08   73,00 -- -- -- -- -- --

28-9-2021 09:21:37Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 4k LE (P4) 8k

TBW -- --
HBW -- --
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

TP01 Toetspunt 01 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
TP02 Toetspunt 02 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
TP03 Toetspunt 03 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
TP04 Toetspunt 04 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
TP05 Toetspunt 05 oostgevel 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel

TP01 -- Ja
TP02 -- Ja
TP03 -- Ja
TP04 -- Ja
TP05 -- Ja

28-9-2021 09:21:37Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

TBW Tubbergeresweg -- 4,00m (L/R) 0,00
HBW Hardenbergerweg -- 3,00m (L/R) 0,00
erf erf 0,00

28-9-2021 09:21:37Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar

OB01 omringende bebouwing     9,00      0,00 Relatief    0    0
OB02 omringende bebouwing     3,00      0,00 Relatief    0    0
OB03 omringende bebouwing    10,00      0,00 Relatief    0    0
OB04 omringende bebouwing     5,00      0,00 Relatief    0    0
OB07 omringende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0

OB08 omringende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0
OB09 omringende bebouwing     5,00      0,00 Relatief    0    0
OB10 omringende bebouwing     5,00      0,00 Relatief    0    0
OB11 omringende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
OB12 omringende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0

OB13 omringende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
OB14 omringende bebouwing     5,00      0,00 Relatief    0    0
OB15 omringende bebouwing     5,00      0,00 Relatief    0    0
OB16 omringende bebouwing     5,00      0,00 Relatief    0    0
OB17 Omringende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0

OB06 omringende bebouwing     4,00      0,00 Relatief    0    0
OB05 omringende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
NW Nieuwe woning     9,00      0,00 Relatief    0    0
NBB Nieuw bijgebouw     5,00      0,00 Relatief    0    0
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Bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

OB01   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB02   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB03   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB04   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB07   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB08   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB09   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB10   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB11   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB12   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB13   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB14   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB15   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB16   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB17   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

OB06   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
OB05   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NW   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NBB   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3 Resultatentabellen 

 



Bijlage 3 cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP01_C Toetspunt 01 oostgevel 7,50 53 51 44 54
TP05_C Toetspunt 05 oostgevel 2 7,50 53 51 43 54
TP05_B Toetspunt 05 oostgevel 2 4,50 52 50 43 53
TP01_B Toetspunt 01 oostgevel 4,50 52 50 43 53
TP02_C Toetspunt 02 zuidgevel 7,50 51 49 42 52

TP05_A Toetspunt 05 oostgevel 2 1,50 51 49 42 52
TP02_B Toetspunt 02 zuidgevel 4,50 51 49 42 52
TP01_A Toetspunt 01 oostgevel 1,50 50 48 41 51
TP04_C Toetspunt 04 noordgevel 7,50 50 48 41 51
TP04_B Toetspunt 04 noordgevel 4,50 50 48 41 51

TP02_A Toetspunt 02 zuidgevel 1,50 49 47 40 50
TP04_A Toetspunt 04 noordgevel 1,50 48 46 39 49
TP03_C Toetspunt 03 westgevel 7,50 41 37 32 42
TP03_B Toetspunt 03 westgevel 4,50 40 36 31 41
TP03_A Toetspunt 03 westgevel 1,50 39 36 31 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-9-2021 09:22:19Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Hardenbergerweg geluidsbelasting - inclusief reductie

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hardenbergerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP01_C Toetspunt 01 oostgevel 7,50 51 49 42 52
TP05_C Toetspunt 05 oostgevel 2 7,50 51 49 41 52
TP05_B Toetspunt 05 oostgevel 2 4,50 50 48 41 51
TP01_B Toetspunt 01 oostgevel 4,50 50 48 41 51
TP02_C Toetspunt 02 zuidgevel 7,50 49 47 40 50

TP05_A Toetspunt 05 oostgevel 2 1,50 49 47 40 50
TP02_B Toetspunt 02 zuidgevel 4,50 49 47 40 50
TP01_A Toetspunt 01 oostgevel 1,50 48 46 39 49
TP04_B Toetspunt 04 noordgevel 4,50 47 45 38 48
TP04_C Toetspunt 04 noordgevel 7,50 47 45 38 48

TP02_A Toetspunt 02 zuidgevel 1,50 47 45 38 48
TP04_A Toetspunt 04 noordgevel 1,50 46 44 36 47
TP03_C Toetspunt 03 westgevel 7,50 20 18 11 21
TP03_B Toetspunt 03 westgevel 4,50 18 16 9 19
TP03_A Toetspunt 03 westgevel 1,50 10 8 0 11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-9-2021 09:22:57Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Tubbergeresweg geluidsbelasting - excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tubbergeresweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP04_C Toetspunt 04 noordgevel 7,50 41 38 33 42
TP03_C Toetspunt 03 westgevel 7,50 41 37 32 42
TP04_B Toetspunt 04 noordgevel 4,50 40 37 32 41
TP03_B Toetspunt 03 westgevel 4,50 40 36 31 41
TP03_A Toetspunt 03 westgevel 1,50 39 36 31 40

TP04_A Toetspunt 04 noordgevel 1,50 39 36 30 40
TP02_A Toetspunt 02 zuidgevel 1,50 32 29 24 33
TP01_B Toetspunt 01 oostgevel 4,50 22 19 14 23
TP01_A Toetspunt 01 oostgevel 1,50 19 15 10 20
TP01_C Toetspunt 01 oostgevel 7,50 -- -- -- --

TP02_B Toetspunt 02 zuidgevel 4,50 -- -- -- --
TP02_C Toetspunt 02 zuidgevel 7,50 -- -- -- --
TP05_A Toetspunt 05 oostgevel 2 1,50 -- -- -- --
TP05_B Toetspunt 05 oostgevel 2 4,50 -- -- -- --
TP05_C Toetspunt 05 oostgevel 2 7,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-9-2021 09:23:32Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.
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1  Inleiding 
 
In opdracht van BJZ.NU heeft Kruse Milieu BV een vooronderzoek conform norm NEN 5725 
uitgevoerd voor de locatie aan de Kluunvenweg 10 en 10A in Tubbergen.  
 
De aanleiding voor het vooronderzoek is de voorgenomen sloop van de 3 stallen op het 
zuidelijke deel van het perceel. In het kader van de Rood voor Rood-regeling is een wijziging 
van het bestemmingsplan noodzakelijk.   
 
Het vooronderzoek dient om inzicht te krijgen in hoeverre verontreinigingen kunnen zijn 
ontstaan door huidige en/of voormalige (bedrijfs)activiteiten en of dat er mogelijk sprake is van 
een (historische) verontreiniging. Het doel van het vooronderzoek is het opstellen van een 
hypothese over de bodemkwaliteit (aanleiding A uit norm NEN 5725). 
 
Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens norm NEN 5725:2017, “Bodem - Landbodem - 
Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017.  
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2 Locatiegegevens 
 

2.1 Algemene gegevens 
 
De algemene gegevens van het te onderzoeken terreindeel zijn: 
 
Adres  : Kluunvenweg 10 en 10A te Tubbergen 
 
Kadastrale registratie : Gemeente Tubbergen, sectie L, nummer 6130, 6949 en 

6959 (gedeeltelijk).  
 
Oppervlakte geografische  : circa 10.500 m2 (huidig agrarisch bouwvlak) 
besluitvormingsgebied 
 
Coördinaten RD-stelsel :  centrale punt x = 248.52 en y = 490.32 
 
   

2.2 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
De regionale geohydrologische situatie rond de locatie is als volgt: 
- Het terrein ligt op de verborgen stuwwal Albergen-Tubbergen. 
- Het maaiveld bevindt zich circa 21 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand en is ter plaatse zeer dun. Onder deze deklaag bevindt 
  zich een tertiaire kleilaag. Het doorlatend vermogen is eveneens gering. 
- De grondwaterspiegel bevindt zich onder invloed van de tertiaire bodemlaag niet meer dan 
  circa 1.0 meter onder het maaiveld. De globale stromingsrichting van het freatische 
  grondwater wordt beïnvloed door afstroming vanaf de Tubberger Esch. De lokale stromings- 
  richting is (noord)westelijk gericht. 
- In de directe omgeving bevindt zich geen waterwingebied of oppervlaktewater van enige 
  betekenis. 
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3 Werkwijze 

 
3.1 Verzamelen van de historische en huidige gegevens 

 
Ten behoeve van het verzamelen van historische en huidige gegevens hebben de navolgende 
raadplegingen van bronnen plaatsgevonden: 
 
- informatie uit archief van de gemeente Tubbergen 
- vaststellen van het huidige en historisch gebruik op de locatie, binnen het geografisch 
  besluitvormingsgebied. De hierbij geraadpleegde internetsites zijn:  
 - www.pdok.nl/viewer  
 - www.topotijdreis.nl 
 - www.ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer 
 - Atlas van Overijssel (inclusief Omgevingsrapportage) 
 - BAG-viewer 
- regionale bodemkwaliteitskaart Twente (Witteveen+Bos, d.d. 23 maart 2018) 
- terreininspectie en interview met eigenaar 
- interview met de opdrachtgever 
   
De aldus verkregen informatie is samengevat en geïnterpreteerd in hoofdstuk 4. 
 
 

3.2 Methodiek en beschikbare informatie  
 
Alleen informatie, die betrekking heeft op het geografisch besluitvormingsgebied (met een 
buffer van 25 meter), wordt in dit vooronderzoek behandeld. Het geografisch besluitvormings-
gebied betreft het huidig agrarisch bouwvlak.  
 
In bijlage I is een luchtfoto opgenomen, waarop het geografisch besluitvormingsgebied is 
aangegeven. 
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4 Beschikbare informatie 
 
In dit hoofdstuk worden de verkregen resultaten en inzichten behandeld van informatie van de 
gemeente, opdrachtgever en historisch kaartmateriaal.  
 
 

4.1 Historisch gebruik 
 
Op de topografische kaarten is de huidige ligging van de Kluunvenweg vanaf circa 1900 al 
weergegeven. Het besluitvormingsgebied betreft bos met aan de west- en oostzijde een zand-
weg. Het omliggende gebied betreft met name heide en deels bos. De weg ten westen van het 
besluitvormginsgebied is vanaf 1933 niet meer op de topografische kaarten weergegeven. Op 
de topografische kaart van 1955 is de omgeving grotendeels in gebruik als landbouwgrond. Ten 
noordwesten en ten noorden van het besluitvormingsgebied zijn agrarische erven aanwezig. De 
zandweg op het oostelijke deel van het besluitvormingsgebied dient enkel als toegangsweg tot 
het agrarische perceel ten zuiden van het bos. Hiervoor liep deze weg door tot wat nu de Ham-
weg is. Op de topografische kaart van 1976 is het zuidelijke deel van het besluitvormingsgebied 
in gebruik als weiland. Het noordelijke deel betreft nog steeds bos. Tevens zijn het trafostation 
en de hoogspanningsleiding op deze kaart weergegeven.  
 
Het erf binnen het besluitvormingsgebied is op de topografische kaarten vanaf 1988 weerge-
geven. Uit de “Basisregistratie Adressen en Gebouwen” (BAG) blijkt dat in 1977 de twee 
noordelijke stallen gebouwd zijn. In 1979 en 1980 zijn de woning en de schuur gebouwd. Het 
terreindeel ten zuiden van het erf is in gebruik als landbouwgrond. De zuidelijke stal is op de 
topografische kaarten vanaf 1997 weergegeven. Uit de BAG blijkt dat deze stal gebouwd is in 
1990. De weg op het oostelijke deel van het besluitvormingsgebied is op deze kaart niet meer 
weergegeven. In 2001 is de kapschuur aan de noordzijde van het erf gebouwd. Sindsdien is de 
huidige situatie weergegeven.  
 
Op de historische luchtfoto’s is te zien dat sinds 2007 de situatie ter plekke van het erf niet is 
gewijzigd. Het deel van het besluitvormingsgebied rondom de woning is deels onverhard en in 
gebruik als tuin. Het noordelijke deel van het besluitvormingsgebied nabij de kapschuur en de  
schuur, het pad ten westen van de noordelijke stal en het terreindeel tussen de 3 stallen is 
verhard (erf). Het overige deel van het terrein is onverhard en in gebruik als houtwal, groen-
strook of akker. Ten oosten van het erf lijkt ter plekke van de voormalige weg een onverhard 
pad aanwezig te zijn van de Kluunvenweg naar de akker ten zuiden van het erf. 
 
De historische topografische kaarten en luchtfoto’s zijn weergeven in bijlage II.  
 
 

4.2 Milieudossiers  
 
Bij de gemeente Tubbergen zijn de (vervallen) Hinderwet- en milieuvergunningen ingezien. 
Sinds 1977 is op de locatie een pluimveebedrijf gevestigd. Hieronder worden de resultaten van 
het archiefonderzoek toegelicht.  
 
In 1987 is een Hinderwetvergunning aangevraagd voor de oprichting van een pluimveebedrijf. 
Op de locatie was al sinds 1977 een pluimveebedrijf gevestigd. Uit de tekening bij de aanvraag 
blijkt dat op de daken van de stallen golfplaten liggen. In 1990 is een Hinderwetvergunning 
aangevraagd vanwege de uitbreiding van het bedrijf met de zuidelijke stal. Uit de tekening bij de 
aanvraag blijkt dat op het dak van de nieuwe stal ook golfplaten liggen. In 1993 is een milieu-
vergunning aangevraagd voor het wijzigen van de inrichting. De kapschuur ten noorden van de 
stallen is verbouwd tot kantine, machineberging en paardenstal. 
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In 1997 is een melding gedaan voor de bouw van een berging aan de zuidzijde van de 
zuidelijke stal. De wanden en het dak van de berging zijn van damwandprofiel. In 2000 is een 
bouwvergunning ingediend voor de machineberging ten noorden van de kapschuur.  
 
Uit de Hinderwet- en milieuvergunningen blijkt dat er op de locatie geen tanks aanwezig zijn of 
geweest zijn voor de opslag van brandstoffen zoals diesel of huisbrandolie. Tevens zijn er geen 
verdachte locaties zoals bijvoorbeeld een werkplaats of een wasplaats aanwezig geweest. In 
1993, 1994, 1997 en 2004 zijn door de gemeente Tubbergen milieucontroles uitgevoerd en zijn 
er hierbij geen opmerkingen met betrekking tot de bodem gemaakt.  
 
 

4.3 Bodemdossiers 
 
Binnen het besluitvormingsgebied of in de directe omgeving hiervan is voor zover bekend niet 
eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van de Regionale bodemkwaliteitskaart 
Twente (Witteveen+Bos, d.d. 23 maart 2018) wordt verwacht dat de boven- en ondergrond 
voldoen aan de klasse AW2000.  
 
 

4.4 Huidig gebruik van de locatie 
 
In bijlage I is een luchtfoto van de huidige situatie opgenomen, waarop het besluitvormings-
gebied is aangegeven. Van de terreininspectie is een fotoreportage weergeven in bijlage III. 
 
Het erf is niet meer in gebruik als pluimveebedrijf. Het gedeelte van het erf ten noorden van de 
stallen is grotendeels verhard met asfalt. Ten westen van de stallen is een met klinkers verhard 
pad naar de zuidelijke stal. Het terreindeel tussen de noordelijke stallen en de zuidelijke stal is 
ook verhard met klinkers. Tussen de twee noordelijke schuren is het terrein grotendeels 
onverhard met tegen de westelijke stal een met tegels verhard pad.  
 
De voormalige kippenstallen zijn grotendeels in gebruik als opslagruimte (onder andere 
meubels en koetsen). Een gedeelte van de noordwestelijke stal is in gebruik als stal voor 
paarden. Het zuidoostelijke deel van het besluitvormingsgebied is in gebruik als akker en 
begroeid met mais. 
 
De daken van de 3 stallen en de schuren zijn voorzien van asbesthoudende golfplaten. De 
kapschuur is gebouwd in 2001 en aangenomen kan worden dat de golfplaten niet asbest-
houdend zijn. Wanneer hemelwater van de asbesthoudende daken afwatert op onverhard 
terrein is er sprake van een druppelzone. De toplaag van de druppelzone wordt als verdacht 
beschouwd voor de aanwezigheid van asbest. Het hemelwater van de noordoostelijke en de 
zuidelijke stal watert aan beide zijden af op onverhard terrein. De overige asbestverdachte 
daken wateren af op verhard terrein (noordwestelijke stal) of op een dakgoot (berging ten 
zuiden van de kapschuur).  
 
De voormalige weg op het oostelijke deel van het erf was ter plekke niet meer waarneembaar.  
Het terreindeel is momenteel begroeid met gras en mais. Vanwege de ouderdom van de weg 
en omdat deze vanaf de jaren ’50 enkel diende als toegang tot het agrarische perceel ten 
zuiden van de locatie, wordt aangenomen dat deze weg altijd onverhard is geweest. Indien de 
weg in het verleden verhard is geweest met puin, dient de bovengrond ter plekke van de weg 
als verdacht te worden beschouwd voor asbest.   
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4.5 Toekomstig gebruik van de locatie 
 
In het kader van de Rood voor Rood-regeling zullen de 3 voormalige kippenstallen op het 
zuidelijke deel van het erf worden gesloopt en wordt de klinkerverharding rondom de stallen 
verwijderd. Dit deel van het terrein zal in gebruik genomen worden als landbouwgrond (akker of 
weiland). De woning, de berging en de kapschuur blijven behouden en de situatie op dit 
terreindeel blijft ongewijzigd. 
 
Het noordelijke deel van het terrein ter plekke van de woning, de berging en kapschuur zal een 
woonbestemming krijgen. Voor het overige deel van het terrein wijzigt de huidige agrarische 
bestemming niet maar zal het bouwvlak verwijderd worden.  
 
In bijlage IV is de verbeelding van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging opgenomen.  
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5 Conclusies  
 
Het besluitvormingsgebied betreft een voormalig pluimveebedrijf. De voormalige kippenstallen 
worden momenteel gebruikt voor opslag. Het noordelijke deel van het erf is verhard met asfalt 
en het overige deel van het erf is verhard met klinkers.  
 
Uit de historische topografische kaarten blijkt dat het besluitvormingsgebied in het verleden bos 
betrof. Vanaf 1977 is de locatie bebouwd in gebruik als pluimveebedrijf. In 1990 is het bedrijf 
uitgebreid met de zuidelijke stal. Dit deel van het terrein was hiervoor in gebruik als landbouw-
grond. Binnen het besluitvormingsgebied is geen bebouwing gesloopt.  
 
Tot circa 1997 was op het oostelijke deel van het besluitvormingsgebied een weg aanwezig. Dit 
deel van het terrein is momenteel begroeid met gras en mais. Het is niet bekend of deze weg in 
het verleden verhard is geweest.  
 
Op de daken van de stallen en de berging bevinden zich mogelijk asbesthoudende golfplaten. 
Aan beide zijden van de noordoostelijke en de zuidelijke stal is sprake van asbestverdachte 
druppelzone omdat het hemelwater van de asbestverdachte golfplaten afwatert op onverhard 
terrein.  
 
De toplaag ter plekke van de druppelzones wordt als verdacht beschouwd voor asbest. Indien 
de voormalige weg op het oostelijke deel van het erf in het verleden verhard is geweest met 
puin, wordt de bovengrond hier als verdacht beschouwd voor asbest. Verder is er geen 
informatie beschikbaar waaruit blijkt dat de bodem mogelijk verontreinigd is. Het besluit-
vormingsgebied kan, op de druppelzones en de voormalige weg na, als onverdacht worden 
beschouwd.  
 
Voor de druppelzones en de voormalige weg (wanneer deze in het verleden verhard is geweest 
met puin) wordt de hypothese “verdacht” gebruikt uit norm NEN 5707. Geadviseerd wordt om 
deze deellocaties te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Een voorstel voor dit 
bodemonderzoek staat weergegeven in hoofdstuk 6. Onderzoek op het overige deel van de 
locatie is in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging niet noodzakelijk.  
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6 Voorstel bodemonderzoek 
 
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie, wordt geadviseerd 
een verkennend asbestbodemonderzoek uit te voeren.  
 
Binnen het besluitvormingsgebied is sprake van 4 of 5 verdachte deellocaties, namelijk: 
- druppelzones noordoostelijke stal (2x); 
- druppelzones zuidelijke stal (2x); 
- mogelijk met puin verharde voormalige weg oostzijde erf. 
 
Aan weerszijden van 2 voormalige kippenstallen watert het hemelwater van de asbestverdachte 
golfplaten af op onverhard terrein. De druppelzones hebben een lengte van 50 tot 60 meter. De 
onderzoeksstrategie op deze deellocaties is gebaseerd op norm NEN 5707, paragraaf 6.4.5: 
“verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (VED-HE)”.   
 
Er worden ter plekke van elke druppelzone 3 inspectiegaten gegraven in de toplaag met een 
lengte en breedte van minimaal 0.3 meter. De gaten worden handmatig met een schop 
gegraven. Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op 
de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Er wordt per druppelzone één mengmonster 
van de fijne fractie samengesteld. De asbestmonsters dienen conform NEN5898 onderzocht te 
worden door een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek.  
 
De voormalige weg op het oostelijke deel van het erf heeft een lengte van circa 175 meter en 
een breedte van circa 3 meter. Voorafgaand aan het onderzoek worden 6 grondboringen 
verricht om vast te stellen of de weg in het verleden met puin verhard is geweest. Indien de 
bovengrond niet puinhoudend is, wordt aangenomen dat de weg altijd onverhard is geweest en 
wordt de locatie als onverdacht beschouwd. Aanvullend bodemonderzoek is in dat geval niet 
noodzakelijk. Wanneer de bovengrond puinhoudend is, dient de deellocatie op asbest onder-
zocht te worden. De onderzoeksstrategie is gebaseerd op norm NEN 5707, paragraaf 6.4.5: 
“verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (VED-HE)”.  
 
Ter plekke van de voormalige weg worden dan 6 inspectiegaten gegraven tot een diepte van 
0.5 meter met een lengte en breedte van minimaal 0.3 meter. De gaten worden handmatig met 
een schop gegraven. De gaten worden doorgeboord tot de ongeroerde bodem (ondergrond) 
met maximale diepte van 2.0 meter. Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en 
visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Er wordt per één 
mengmonster van de fijne fractie samengesteld. Het asbestmonster dient conform NEN5898 
onderzocht te worden door een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor 
vezelonderzoek. 
 
In bijlage V is een boorplan opgenomen met daarop de verdachte deellocaties weergegeven. 



 
 
 
 
 

Bijlage I 
Luchtfoto met geografisch besluitvormingsgebied 
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Bijlage II 
Historische topografische kaarten 
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Bijlage III 

Fotoreportage terreininspectie 



 

 

Erf en oprit vanaf de Kluunvenweg Erf richting voormalige kippenstal 

Zuidelijke voormalige kippenstal Strook tussen noordelijke stallen Oostzijde stallen met druppelzone 

Pad naar de zuidelijke voormalige kippenstal 



 

 
 
 

 
Bijlage IV 

Verbeelding toekomstig bestemmingsplan 
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend asbestbodemonderzoek, dat in opdracht van Kroezen 
Bedrijfsadvies & Ontwikkeling BV op een terreindeel aan de Kluunvenweg 10 en 10A in 
Tubbergen door Kruse Milieu BV is uitgevoerd. 
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging in het kader van de 
Rood voor Rood-regeling. Het bodemonderzoek dient inzicht te geven in de milieukundige 
kwaliteit van de bodem. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft Kruse Milieu BV een vooronderzoek uitgevoerd 
op basis van norm NEN5725, welke op 13 januari 2021 is gerapporteerd met projectcode 
21055125. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat er vier druppelzones en een 
mogelijk met puin verharde voormalige weg aanwezig zijn. Deze worden beschouwd als 
(asbest)verdachte deellocaties.  
 
De onderzoeksopzet gaat uit van: 
- NEN5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een asbestverdachte (deel)locatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig is en 
in hoeverre de verontreinigde stoffen in de grond de normwaarden overschrijden. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in januari 2022 conform BRL SIKB2000 en het protocol 2018, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu BV 
financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever. 
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW2000) en de 
interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
 
De resultaten met betrekking tot asbest wordenvergeleken met de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Kluunvenweg 10 en 10A , op circa 1.5 kilometer ten 
zuidwesten van de bebouwde kom van Tubbergen. Het centrale punt binnen het de onder-
zoeken terreindelen heeft de coördinaten x = 248.52 en y = 490.32 en is kadastraal bekend als: 
gemeente Tubbergen, sectie L, nummer 6130, 6949 en 6959 (gedeeltelijk). De Kluunvenweg 
bevindt zich ten noordwesten van de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
Op het terrein is een voormalig pluimveebedrijf gevestigd. Momenteel worden de voormalige 
kippenstallen gebruikt als opslagruimte (meubels en koetsen). Het terrein is deels bebouwd met 
een woning, een berging en 3 stallen. Inpandig zijn betonvloeren aanwezig. Het onbebouwde 
terreindeel is deels verhard met klinkers en deels begroeid met gras. Op het oostelijke deel van 
het erf is een voormalige (nu niet meer zichtbare) weg aanwezig. 
 
Onderzoekslocatie 
Op de daken van de stallen en de berging bevinden zich asbestverdachte golfplaten. Er is 
sprake van een druppelzone wanneer hemelwater via asbestverdachte dakplaten afwatert op 
onverhard terrein. Aan beide zijden van de noordoostelijke en de zuidelijke stal is er sprake van 
asbestverdachte druppelzones (zie boorplan). Deze druppelzones worden als verdachte 
deellocaties beschouwd (deellocaties A, B, C en D).  
 
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en dient 
inzicht te geven in de milieukundige kwaliteit van de bodem ter plekke van de verdachte 
deellocaties. De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard en omvat circa 10500 m². 
 
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan van Kruse 
Milieu BV van januari 2022 opgenomen. 
. 
 

 
 Vooronderzoek 

 
In het vooronderzoek komt, naast informatie uit het huidige gebruik, het vroegere gebruik van 
het terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever, de 
gemeente Tubbergen. Tevens is gebruik gemaakt van het vooronderzoek (Kruse Milieu BV, 13 
januari 2021 met projectnummer 21055125). Daarbij is de volgende informatie is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische)bestemming. De schuurtjes 

dateren oorspronkelijk van 1977, 1980, 1990, 1997 en 2001 (bron: BAG-viewer). Voordien 
was het terrein in gebruik voor agrarische doeleinden.  
In 1987 is een Hinderwetvergunning aangevraagd voor de oprichting van een 
pluimveebedrijf. Op de locatie was al sinds 1977 een pluimveebedrijf gevestigd. Uit de 
tekening bij de aanvraag blijkt dat op de daken van de stallen golfplaten liggen. In 1990 is 
een Hinderwetvergunning aangevraagd vanwege de uitbreiding van het bedrijf met de 
zuidelijke stal. Uit de tekening bij de aanvraag blijkt dat op het dak van de nieuwe stal ook 
golfplaten liggen. In 1993 is een milieuvergunning aangevraagd voor het wijzigen van de 
inrichting. De kapschuur ten noorden van de stallen is verbouwd tot kantine, 
machineberging en paardenstal. 
In 1997 is een melding gedaan voor de bouw van een berging aan de zuidzijde van de 
zuidelijke stal. De wanden en het dak van de berging zijn van damwandprofiel. In 2000 is 
een bouwvergunning ingediend voor de machineberging ten noorden van de kapschuur.  
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- In 1993, 1994, 1997 en 2004 zijn door de gemeente Tubbergen milieucontroles uitgevoerd 
en zijn er hierbij geen opmerkingen met betrekking tot de bodem gemaakt. 

- Voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks 
van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. 

- Voor zover bekend is de onderzoekslocatie nooit gebruikt voor werkzaamheden of 
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 

- Op de daken van de stallen en de berging bevinden zich asbestverdachte golfplaten. Aan 
beide zijden van de noordoostelijke en de zuidelijke stal is sprake van asbestverdachte 
druppelzones, omdat hemelwater van de asbestverdachte golfplaten afwatert op onverhard 
terrein (deellocaties A, B, C en D). 
Voor zover bekend bevindt zich verder thans geen asbest op of in de bodem op de 
onderzoekslocatie. Er bevinden zich geen asbesthoudende beschoeiingen of sloopafval 
direct naast of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een 
asbestweg. 

- Op het oostelijke deel van het perceel heeft tot circa 1997 een weg gelopen. Vanwege de 
ouderdom van de weg en omdat deze vanaf de jaren ’50 enkel diende als toegang tot het 
agrarische perceel ten zuiden van de locatie, wordt aangenomen dat deze weg altijd 
onverhard is geweest. Indien de weg in het verleden verhard is geweest met puin, dient de 
bovengrond ter plekke van de weg als verdacht te worden beschouwd voor asbest.  

- Er heeft niet eerder een bodemonderzoek op of nabij de huidige onderzoekslocatie 
plaatsgevonden. 

 
 

 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
 
De regionale geohydrologische situatie rond de locatie is als volgt: 
- Het terrein ligt op de verborgen stuwwal Albergen-Tubbergen. 
- Het maaiveld bevindt zich circa 21 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand en is ter plaatse zeer dun. Onder deze deklaag bevindt 
  zich een tertiaire kleilaag. Het doorlatend vermogen is eveneens gering. 
- De grondwaterspiegel bevindt zich onder invloed van de tertiaire bodemlaag niet meer dan 
  circa 1.0 meter onder het maaiveld. De globale stromingsrichting van het freatische 
  grondwater wordt beïnvloed door afstroming vanaf de Tubberger Esch. De lokale stromings- 
  richting is (noord)westelijk gericht. 
- In de directe omgeving bevindt zich geen waterwingebied of oppervlaktewater van enige 
  betekenis. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De volgende deellocaties worden onderzocht: 
Deellocaties A, B, C en D: Druppelzones A, B, C en D (circa 50 tot 60 m2); 
Deellocatie E: Voormalige toegangsweg (circa 525 m2). 
 
Deellocaties A, B, C en D: Druppelzones  
De druppelzones worden beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van 
asbest. De hypothese “verdachte locatie" uit NEN5707 wordt voor de druppelzones gebruikt. 
De onderzoeksstrategie op deze deellocaties is gebaseerd op norm NEN 5707, paragraaf 6.4.5: 
“verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (VED-HE)”.   
 
Deellocatie E: Voormalige toegangsweg 
Voor de voormalige weg wordt, wanneer deze in het verleden verhard is geweest met puin, de 
hypothese “verdacht” gebruikt uit norm NEN5707. Deze deellocatie wordt onderzocht op de 
aanwezigheid van asbest.  
 
In de norm NEN5707 zijn voor verdachte locaties richtlijnen gegeven voor een systematisch 
veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en uit te voeren analyses. De gekozen onderzoeks-
strategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve 
van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-wijziging of eigendomsoverdracht. 
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm 
NEN5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voor-
schriften, alsmede conform BRL SIKB2000 en de protocollen 2001 en 2018, waarvoor Kruse 
Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Deellocaties A, B, C en D: Druppelzones  
Er worden ter plekke van elke druppelzone 3 inspectiegaten gegraven in de toplaag met een 
lengte en breedte van minimaal 0.3 meter. De gaten worden handmatig met een schop 
gegraven. Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op 
de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Alleen de toplaag tot 0.1 m-mv wordt 
bemonsterd. De gaten worden gecodeerd als A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 en C3. Er wordt 
per druppelzone één mengmonster van de fijne fractie samengesteld. De asbestmonsters 
dienen conform NEN5898 onderzocht te worden door een door de Raad voor Accreditatie 
erkend laboratorium voor vezelonderzoek.  
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Deellocatie E: Voormalige toegangsweg  
De voormalige weg op het oostelijke deel van het erf heeft een lengte van circa 175 meter en 
een breedte van circa 3 meter. Voorafgaand aan het onderzoek worden 6 grondboringen 
verricht om vast te stellen of de weg in het verleden met puin verhard is geweest. De boringen 
worden gecodeerd als E1 tot en met E6. Indien de bovengrond niet puinhoudend is, wordt 
aangenomen dat de weg altijd onverhard is geweest en wordt de locatie als onverdacht 
beschouwd. Aanvullend bodemonderzoek is in dat geval niet noodzakelijk.  
 
Wanneer de bovengrond puinhoudend is, dient de deellocatie op asbest onder-zocht te worden. 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op norm NEN5707, paragraaf 6.4.5: “verdachte locatie 
met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (VED-HE)”. Ter plekke van de voormalige 
weg worden dan 6 inspectiegaten gegraven tot een diepte van 0.5 meter met een lengte en 
breedte van minimaal 0.3 meter. De gaten worden handmatig met een schop gegraven. De 
gaten worden doorgeboord tot de ongeroerde bodem (ondergrond) met maximale diepte van 
2.0 meter. Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op 
de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Er wordt per één mengmonster van de fijne 
fractie samengesteld. Het asbestmonster dient conform NEN5898 onderzocht te worden door 
een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. 
 
Van elk inspectiegat en iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven 
volgens NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke 
waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5707 onderzocht. In tabel 1 is 
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Deellocaties A, B, C en D: Druppelzones 

Toplaag (4x) Asbest en droge stof 
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 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest. 
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij boringen < 0.35 meter diameter: indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring 
binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend asbestonderzoek 
verplicht. Indien in de boringen binnen een (deel)locatie geen asbest wordt aangetroffen, dan is 
aanvullend asbestonderzoek niet verplicht. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de interventiewaarde. Alleen indien in het 
verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in 
de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als het nader asbestonderzoek, dan is 
een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij asbestconcen-
traties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk bij 
be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analysere-
sultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen en de samenstelling van de 
mengmonsters worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten van de asbestanalyses 
worden weergegeven en besproken in paragraaf 4.3 en 4.4. 
 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in januari 2021 uitgevoerd door de heren J. Hartman en  
N. Pepping. Deze veldwerkers zijn conform BRL SIKB2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/08). 
 
Deellocaties A, B, C en D: Druppelzones  
De druppelzones zijn voor uitvoer van het veldwerk vrij gemaakt van begroeiing (struiken en 
gras). Op 19 januari 2022 zijn, na maaiveldinspectie, in totaal 12 inspectiegaten tot maximaal 
0.5 m-mv gegraven.  
 
Deellocatie E: Voormalige toegangsweg  
Op 19 januari 2022 zijn de boringen, vanwege het aantreffen van puin in de bovengrond, 
vervangen door inspectiegaten. In totaal zijn, na maaiveldinspectie, 6 inspectiegaten tot 
maximaal 0.5 m-mv gegraven. Inspectiegat E4 is op 0.45 m-mv gestaakt op puin. Ter plekke 
van inspectiegat E1 is een verharding met asfalt aangetroffen. De voormalige toegangsweg is 
na het asfalt tot de garage verhard met klinkers. 
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, deels vanwege de aanwezigheid van asfalt, 
klinkers en gras ter plekke van de voormalige weg, niet (goed) geïnspecteerd kon worden. Er is 
sprake van een indicatieve maaiveldinspectie. Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten 
kunnen hierdoor niet zijn opgemerkt. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed 
(goed zicht, geen neerslag). Door de veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld. 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens 
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld 
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in 
bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit zeer fijn tot matig 
fijn, zwak siltig zand. In de bovengrond zijn oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn ter plekke 
van de voormalige toegangsweg plaatselijk bodemvreemde materialen aangetroffen. Deze zijn 
in tabel 2 weergegeven. Door de veldwerkers zijn visueel in de inspectiegaten E1 en E3 tot 
circa 0.35 m-mv asbestverdachte materialen (golfplaat en vlakke plaat) waargenomen in de 
bodem. 
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Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

Deellocatie E: Voormalige toegangsweg 

E1 0.05 – 0.35 Sterk puinhoudend en sporen asbest (golfplaat en vlakke plaat) 

E2 0 – 0.2 Matig puinhoudend 

E3 0 – 0.2 Matig puinhoudend, sporen asbest (vlakke plaat) en sporen 
asbestverdacht materiaal (isolatie) 

E4 0.1 – 0.45 Sporen puin 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven. Vanwege 
de aangetroffen asbestverdachte materialen zijn extra materiaalverzamelmonsters genomen. 
 
Tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Deellocaties A, B, C en D: Druppelzones 

MM FF - A A1, A2 en A3 0 – 0.1 Asbest 

MM FF - B B1, B2 en B3 0 – 0.1 Asbest 

MM FF - C C1, C2 en C3 0 – 0.1 Asbest 

MM FF - D D1, D2 en D3 0 – 0.1 Asbest 

Deellocatie E: Voormalige toegangsweg 

MM FF - E1+E3 
E1 
E3 

0.05 – 0.3 
0 – 0.2 

Asbest 

MVM - Gat E1 E1 0.05 – 0.35 Asbest 

MVM - Gat E3 E3 0 – 0.2 Asbest 

 
  



 

Kruse Milieu BV    Project: 22003216   Pagina 9 van 12 

 Resultaten asbestanalyses 
 
In bijlage III zijn de analyserapporten en de concentratieberekeningen van het asbestonderzoek 
opgenomen. In het materiaalverzamelmonster uit gat E1 en E3 is asbest aangetoond. De 
gewogen asbestgehalten zijn in tabel 4 weergegeven.  
 
Tabel 4: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof). 

Inspectiegat Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 
Toetsingswaarde voor nader 

asbestonderzoek 

Deellocaties A, B, C en D: Druppelzones 

MM FF – A Asbest n.a. 50 

MM FF - B Asbest n.a. 50 

MM FF - C Asbest n.a. 50 

MM FF - D Asbest n.a. 50 

Deellocatie E: Voormalige toegangsweg 

Gat E1 Asbest 46 50 

Gat E3 Asbest 17 50 

 
 
In de derde kolom van tabel 4 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond. 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.        
Onderstreept :  Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
Zoals in paragraaf 4.3 is weergegeven, is er in de inspectiegaten E1 en E2 asbest aangetoond.  
De gaten E1 en E3 bevatten asbest, maar de gewogen asbestgehalten zijn lager dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
 
In de mengmonsters van de fijne fractie van MM FF - A, MM FF - B, MM FF – C en MM FF - D 
is geen asbest aangetoond.  
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Kroezen Bedrijfsadvies & Ontwikkeling BV is in een verkennend asbest-
bodemonderzoek de bodem onderzocht op een terreindeel ter grootte van circa 10500 m² aan 
de Kluunvenweg 10+10A. De te onderzoeken deellocaties zijn onbebouwd en onverhard. De 
aanleiding van dit onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging in het kader van de 
Rood voor Rood-regeling.  
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft Kruse Milieu BV een vooronderzoek uitgevoerd 
op basis van norm NEN5725, welke op 13 januari 2021 is gerapporteerd met projectcode 
21055125. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat er vier druppelzones en een 
mogelijk met puin verharde voormalige weg aanwezig zijn. Deze worden beschouwd als 
(asbest)verdachte deellocaties.  
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 18 inspectiegaten gegraven. Er zijn geen peilbuizen geplaatst. Gebleken is dat 
de bodem globaal bestaat uit zeer fijn tot matig fijn, zwak siltig zand. In de bovengrond zijn 
oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn ter plekke van de voormalige toegangsweg plaatselijk 
bodemvreemde materialen aangetroffen (puin). Door de veldwerkers zijn visueel in de 
inspectiegaten E1 en E3 tot circa 0.35 m-mv asbestverdachte materialen (golfplaat en vlakke 
plaat) waargenomen in de bodem. 
 
 
Resultaten analyses 
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
Deellocaties A, B, C en D: Druppelzones  
- de mengmonsters MM FF - A, MM FF – B, MM FF - C en MM FF - D zijn niet verontreinigd 

met asbest. 
 
Deellocatie E: Voormalige toegangsweg  
- gat E1 is verontreinigd met asbest: het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader 

asbestonderzoek; 
- gat E3 is verontreinigd met asbest: het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader 

asbestonderzoek. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "asbestverdachte locatie" ter plekke van de druppelzones dient te worden 
verworpen, aangezien er geen asbest is aangetoond. 
 
De hypothese "asbestverdachte locatie" ter plekke van de voormalige toegangsweg dient te 
worden aangenomen, aangezien er asbest is aangetoond.  
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de fijne fractie van mengmonsters MM FF – A, MM FF - B, MM FF - C en MM FF - D ter 
plekke van de druppelzones is geen asbest aangetoond.  
 
De gaten E1 en E3 ter plekke van de voormalige toegangsweg bevatten asbest, maar de 
gewogen asbestgehalten zijn lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
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Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging, aangezien de 
vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem 
wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen en agrarisch). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies 
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Regionale ligging locatie 
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 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kluunvenw eg 1 0 + 1 0 A - Tubbergen

projectcode 2 2 0 0 3 2 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-10

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, zwak 
wortels, schep

-10

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an, ophoogzand

-20

-40

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-40

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , edelm an

A1
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

32x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker zwart , bruin, 
zwak wortels, schep

-10

-40

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, 
edelm an

-40

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , zwak oer, 
edelm an

A2
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

32x31cm , zand, zeer fijn, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, donker zwart , 
bruin, zwak wortels, schep

-10

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, 
edelm an

A3
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

33x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, zwak 
wortels, schep

-10

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, zwak 
wortels, sporen oer, zwak zand, 
edelm an

B1
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

33x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, zwak 
wortels, schep

-10

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

B2
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

33x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, zwak 
wortels, schep

-10

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, zwak 
wortels, zwak zand, edelm an

B3
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

32x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, grijs, 
zwak wortels, schep

-10

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, zwak 
wortels, edelm an

C1
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker zwart , bruin, 
zwak wortels, schep

-10

-40

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, zwak 
wortels, edelm an

-40

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, zwak 
wortels, edelm an

C2
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker zwart , bruin, 
zwak wortels, schep

-10

-40

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, zwak 
wortels, edelm an

-40

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, m at ig wortels, 
edelm an

C3
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

33x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, zwak 
wortels, schep

-10

-40

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, rood, zwak 
wortels, sporen oer, edelm an

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, sporen oer, edelm an

D1
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kluunvenw eg 1 0 + 1 0 A - Tubbergen

projectcode 2 2 0 0 3 2 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-10

33x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, zwak 
wortels, schep

-10

-35

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

-35

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, sporen teelaarde, zwak 
oer, edelm an

D2
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

33x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, zwak 
wortels, schep

-10

-35

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

-35

-50

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

D3
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-5-5

-35

31x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, bruin, sterk 
puin, sporen asbest  (golfplaat  16,9 
gr/ vlakke plaat  5,6 gr), gf/ff : 
18,7/30,7 kg

-35

-45

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, zwart , m at ig teelaarde

-45

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, sterk oer, edelm an

E1
asfalt  / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-20

30x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, sterk 
wortels, m at ig puin, schep, gf/ff : 
2/18,5 kg

-20

-30

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

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, sterk oer, edelm an

E2
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-20

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
m at ig puin, sporen asbest  (vlakke 
plaat  15 gr), sporen asbestverdacht  
(isolat ie 43,1 gr), schep, gf/ff : 
3,3/26,3 kg.

-20

-30

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

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, sterk oer, edelm an

E3
weiland / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

32x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
bruin, zwak wortels, schep

-10

-45

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, bruin, zwak 
teelaarde, sporen puin, schep, 
ophoogzand geroerd

-45

-46
schep, gestopt  op volledig puin

E4
weiland / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

0

-25

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, zwak 
wortels, sporen zand, edelm an

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an

E5
akker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-25

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, zwak oer, edelm an

E6
akker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50



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

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

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

GEUR INTENSITEIT

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 =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten asbestanalyses 

 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 26-Jan-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Jan-2022

Kluunvenweg 10+10A - Tubbergen

22003216
2022007993/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Kluunvenweg 10+10A - Tubbergen

1 2 3 4

Jan Hartman

1/1

22003216

Analysecertificaat

26-Jan-2022/12:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Jan-2022

2022007993/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 26-Jan-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)1)

82.2% (m/m) 88.4 84.8 83.6Droge stof (Extern)
2)2)2)2)

13.2kg 12.8 12.6 13.2In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)1)1)

10826g 11333 10693 11027Droge massa aangeleverd monster
1)1)1)1)

N.v.t.mg N.v.t. N.v.t. N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest (som)
1)1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)1)1)

1.6mg/kg ds 0.7 0.9 0.6Totaal asbest (bovengrens)
1)1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)1)1)

0.8mg/kg ds 0.4 0.5 0.3Serpentijn bovengrens
1)1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Amfibool ondergrens
1)1)1)1)

0.8mg/kg ds 0.4 0.5 0.3Amfibool bovengrens
2)2)2)2)

<0.8mg/kg ds <0.4 <0.5 <0.3Asbest in grond
2)2)2)2)

<0.8mg/kg ds <0.4 <0.5 <0.3Totaal gehalte asbest
2)2)2)2)

<0.8mg/kg ds <0.4 <0.5 <0.3Serpentijn concentratie
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Amfibool concentratie
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

MM FF - A

MM FF - B

MM FF - C

MM FF - D 12517831

12517830

12517829

12517828

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022007993/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12517828 MM FF - A

FF A1725149MG  0  10 19-Jan-2022

 12517829 MM FF - B

FF B1725147MG  0  10 19-Jan-2022

 12517830 MM FF - C

FF C1725145MG  0  10 19-Jan-2022

 12517831 MM FF - D

FF D1725148MG  0  10 19-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022007993/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022007993/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7028459
Uw referentie : MM FF - A
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 24-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13170 g
Droge massa aangeleverde monster : 10826 g
Percentage droogrest : 82,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10521,4 99,4 13,2 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 37,0 0,3 9,3 25,14 0 0,0
1-2 mm 11,3 0,1 2,3 20,35 0 0,0
2-4 mm 2,9 0,0 2,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 7,9 0,1 7,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 6,9 0,1 6,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10587,4 100,0 42,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 1,6 <0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 5

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

Projectcode : 1300516
Uw project omschrijving : 2022007993-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UNFL-FVVB-NPXV-POUN Ref.: 1300516_certificaat_v1



Monstercode : 7028460
Uw referentie : MM FF - B
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 26-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12820 g
Droge massa aangeleverde monster : 11333 g
Percentage droogrest : 88,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10680,3 96,4 12,7 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 189,4 1,7 48,5 25,61 0 0,0
1-2 mm 154,9 1,4 62,2 40,15 0 0,0
2-4 mm 26,8 0,2 26,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 18,5 0,2 18,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 6,6 0,1 6,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11076,5 100,0 175,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 5

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

Projectcode : 1300516
Uw project omschrijving : 2022007993-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UNFL-FVVB-NPXV-POUN Ref.: 1300516_certificaat_v1



Monstercode : 7028461
Uw referentie : MM FF - C
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : P.J.
Datum geanalyseerd : 25-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12610 g
Droge massa aangeleverde monster : 10693 g
Percentage droogrest : 84,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9945,2 94,8 11,7 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 320,4 3,1 81,3 25,37 0 0,0
1-2 mm 157,3 1,5 51,9 32,99 0 0,0
2-4 mm 26,3 0,3 26,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 24,9 0,2 24,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 15,7 0,1 15,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10489,8 100,0 211,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 5

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

Projectcode : 1300516
Uw project omschrijving : 2022007993-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UNFL-FVVB-NPXV-POUN Ref.: 1300516_certificaat_v1



Monstercode : 7028462
Uw referentie : MM FF - D
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 24-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13190 g
Droge massa aangeleverde monster : 11027 g
Percentage droogrest : 83,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9415,7 87,1 13,2 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 33,6 0,3 9,2 27,38 0 0,0
1-2 mm 43,3 0,4 20,3 46,88 0 0,0
2-4 mm 83,6 0,8 83,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 110,3 1,0 110,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 1123,0 10,4 1123,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10809,5 100,0 1359,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,6 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 5

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

Projectcode : 1300516
Uw project omschrijving : 2022007993-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UNFL-FVVB-NPXV-POUN Ref.: 1300516_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1300516
Uw project omschrijving : 2022007993-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: UNFL-FVVB-NPXV-POUN Ref.: 1300516_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7028459 MM FF - A FF A 0-.1 1725149MG

7028460 MM FF - B FF B 0-.1 1725147MG

7028461 MM FF - C FF C 0-.1 1725145MG

7028462 MM FF - D FF D 0-.1 1725148MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1300516
Uw project omschrijving : 2022007993-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: UNFL-FVVB-NPXV-POUN Ref.: 1300516_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1300516
Uw project omschrijving : 2022007993-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: UNFL-FVVB-NPXV-POUN Ref.: 1300516_certificaat_v1



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 27-Jan-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Jan-2022

Kluunvenweg 10+10A - Tubbergen

22003216
2022008488/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Kluunvenweg 10+10A - Tubbergen

1 2 3

Jan Hartman

1/2

22003216

Analysecertificaat

27-Jan-2022/15:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jan-2022

2022008488/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Jan-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)

91.4% (m/m) 89.2 84.0Droge stof (Extern)
2)

13.4kgIn behandeling genomen hoeveelheid
1)

12257gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

0.0mgAsbest (som)
1)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

1.3mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

0.6mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

0.6mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)

<0.7mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.7mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

<0.7mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden
2)2)

4 13Aantal stuks
2)2)

g 19.9 47.7Totaal massa asbest
2)2)

mg 0.0 0.0Amfibool massa asbest
2)2)

mg 2092 448Serpentijn massa asbest
1)1)

mg 0 0Totaal Amfibool ondergrens
1)1)

mg 0 0Totaal Amfibool bovengrens
1)1)

mg 1638 256Totaal Serpentijn ondergrens

1

2

3

MM FF - Gat E1+E3

MVM - Gat E1

MVM - Gat E3 12519638

12519637

12519636

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond



Kluunvenweg 10+10A - Tubbergen

1 2 3

Jan Hartman

2/2

22003216

Analysecertificaat

27-Jan-2022/15:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jan-2022

2022008488/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Jan-2022

A,B,C

1)1)
mg 2545 640Totaal Serpentijn bovengrens

1

2

3

MM FF - Gat E1+E3

MVM - Gat E1

MVM - Gat E3 12519638

12519637

12519636

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022008488/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12519636 MM FF - Gat E1+E3

FF E1,E31705711MG  0  0 19-Jan-2022

 12519637 MVM - Gat E1

MvM E1AM14188780  5  35 19-Jan-2022

 12519638 MVM - Gat E3

MvM E3AM14188779  0  20 19-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022008488/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022008488/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verzamel NEN5898 (2016) ext

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7029594
Uw referentie : MM FF - Gat E1+E3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.S.
Datum geanalyseerd : 26-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13410 g
Droge massa aangeleverde monster : 12257 g
Percentage droogrest : 91,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10220,2 85,0 7,2 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 607,1 5,1 48,6 8,01 0 0,0
1-2 mm 176,8 1,5 61,7 34,90 0 0,0
2-4 mm 99,8 0,8 99,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 206,5 1,7 206,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 708,7 5,9 708,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12019,1 100,0 1132,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,3 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

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

Projectcode : 1300811
Uw project omschrijving : 2022008488-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MWGT-MIBC-BCLF-DJFY Ref.: 1300811_certificaat_v1



Monstercode : 7029595
Uw referentie : MVM - Gat E1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/01/2022

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.Z.
Datum geanalyseerd : 20-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 22,3 g
Droge massa aangeleverde monster : 19,9 g
Percentage droogrest : 89,24 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 15,5 hecht chrysotiel 10-15 3 1937,5 0,0
cement met

cellulosevezels 4,4 hecht chrysotiel 2-5 1 154,0 0,0

Totaal 19,9 4 2091,5 0,0
Ondergrens 1638 0
Bovengrens 2545 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 2100 0,0 2100
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 2100 0,0

Totaal massa asbest: 2100 mg

Tabel 2 van 4

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

Projectcode : 1300811
Uw project omschrijving : 2022008488-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MWGT-MIBC-BCLF-DJFY Ref.: 1300811_certificaat_v1



Monstercode : 7029596
Uw referentie : MVM - Gat E3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/01/2022

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 20-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 56,8 g
Droge massa aangeleverde monster : 47,7 g
Percentage droogrest : 83,98 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement met
cellulosevezels 12,8 hecht chrysotiel 2-5 1 448,0 0,0

isolatie 34,9 12 0,0 0,0
Totaal 47,7 13 448,0 0,0

Ondergrens 256 0
Bovengrens 640 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 450 0,0 450
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 450 0,0

Totaal massa asbest: 450 mg

Tabel 3 van 4

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

Projectcode : 1300811
Uw project omschrijving : 2022008488-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MWGT-MIBC-BCLF-DJFY Ref.: 1300811_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

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

Projectcode : 1300811
Uw project omschrijving : 2022008488-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: MWGT-MIBC-BCLF-DJFY Ref.: 1300811_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7029594 MM FF - Gat E1+E3 FF E1,E3 0-0 1705711MG

7029595 MVM - Gat E1 MvM E1 .05-.35 AM14188780Q

7029596 MVM - Gat E3 MvM E3 0-.2 AM14188779Y

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1300811
Uw project omschrijving : 2022008488-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: MWGT-MIBC-BCLF-DJFY Ref.: 1300811_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbest verzamelmonster :
Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1300811
Uw project omschrijving : 2022008488-22003216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: MWGT-MIBC-BCLF-DJFY Ref.: 1300811_certificaat_v1



Berekening asbestgehalten

Algemene gegevens

naam project Kluunvenweg 10+10A - Tubbergen

projectcode 22003216

opdrachtgever Kroezen Bedrijfsadvies & Ontwikkeling B.V.

datum onderzoek 19 januari 2022

Gegevens onderzochte bodemlaag Gew. asbestgehalte

Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

E1 0.33 0.31 0.30 0.03 1610 91.4% 45.2 37.8% 100% serp 2100 123.02 62.2% 100% 0 46

0.33 0.31 0.30 0.03 1610 91.4% 45.2 37.8% 100% amf 0 0.00 62.2% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

Gegevens onderzochte bodemlaag Gew. asbestgehalte

Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

E3 0.30 0.31 0.20 0.02 1590 91.4% 27.0 11.1% 100% serp 450 149.98 88.9% 100% 0 17

0.30 0.31 0.20 0.02 1590 91.4% 27.0 11.1% 100% amf 0 0.00 88.9% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

serp. = serpentijn-asbest (chrysotiel)

amf. = amfibool-asbest (amosiet en crocidoliet)

Fractie > 20mm Fractie < 20mm

Fractie > 20mm Fractie < 20mm



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB's     Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK's     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 
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1. Inleiding 
In opdracht van de heer C. Bouwhuis van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV op de locatie 

kadastraal bekend: Tubbergen, Sectie B, percelen 3826 en 3828 een historisch vooronderzoek 
uitgevoerd. 
 
De aanleiding tot het historisch onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen sloop van een 
gebouw op het perceel.  
 
Doel van het historisch onderzoek is het beoordelen of op de onderzoekslocatie verdachte 
deellocaties ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging aanwezig zijn. Het 
historisch onderzoek dient als basis voor het opstellen van het onderzoeksprogramma voor het 
eventueel uit te voeren verkennend bodemonderzoek. 
 
Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2009);  

  

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem & Milieutechniek en het hierbij behorende 
keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig 
veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters 
aan een erkend laboratorium. 
 
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness 
Bodem & Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken 
projectlocatie, zowel in juridische, financiële of personele sfeer. 
 
In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig 
tot de certificerende-instelling (Normec). 
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2. Vooronderzoek 
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de 
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. In de paragrafen 
2.1 t/m 2.7 wordt het vooronderzoek uitgebreid beschreven. 
 
2.1 Topografische beschrijving 
De locatie is kadastraal bekend als Tubbergen, Sectie B, percelen 3826 en 3828. Zie bijlage I voor 
een topografische kaart met ligging onderzoekslocatie.  
 
Op de onderstaande afbeelding is de globale onderzoekslocatie weergegeven. 
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2.2 Historische informatie onderzoekslocatie 
Voor het verkrijgen van historische informatie van de locatie is een aanvraag ingediend bij de 
Gemeente Tubbergen en de Provincie Overijssel. In bijlage VII is de verkregen informatie van de 
Provincie en de gemeente bijgevoegd. 
 
Op basis van de Bodemkwaliteitskaart kan de grond als kwaliteit "Natuur/Landbouw" worden 
aangemerkt. 
 
De locatie aan de Bovenbroeksweg 2 te Geesteren betreft een voormalig agrarisch bedrijf. Er zijn 
varkens en rundvee gehouden op de locatie. Er zijn drie aaneengeschakelde schuren, een loods en 
een woonhuis aanwezig.  
De loods wordt gebruikt voor de opslag van horeca en evenementen materiaal. In de loods is een 
bovengrondse kunststof dieseltank aanwezig. Tevens is er een koelcel aanwezig en enkele 
afgesloten ruimten. 
 
Op historische kaarten is ter plaatse van de onderzoekslocatie, bebouwing vanaf 1976 te zien. Er 
valt te zien dat er tot 1987 een weg tussen het woonhuis en de varkensschuren heeft gelopen naar 
het achtergelegen bedrijf wat nu het adres Hardenbergerweg 142 heeft. Volgens het BAG-register 
zijn de woning en de varkensschuren gebouwd in 1970. De loods is van 2002. 
 
Op 4 oktober 1988 is er een Hinderwetvergunning afgegeven voor de locatie. Het betrof een 
vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een fokvarkens- en rundveebedrijf. In juli 
2016 is er een wijziging van de vergunning aangevraagd. Hierbij gaat het om een omschakeling van 
varkens- naar een vleeskalverenbedrijf. Vergunning is verleend. 
 
De onderzoekslocatie betreft de varkensschuren en loods. De varkensschuren bevatten 
asbestverdachte dakbedekking. Gezien het bouwjaar van de loods wordt ervan uitgegaan dat deze 
geen asbesthoudende dakbedekking bevat. Voor de meest zuidelijke varkensschuur is aan de 
westzijde een spuitplaats gelegen met vloeistofdichte vloer. Initiatiefnemer is voornemens de 
varkensschuren te slopen in het kader van de rood-voor-rood regeling. De loods blijft bestaan. 
 
Voor zover bekend heeft er op de onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek plaats 
gevonden. 
 
Er is verder geen noemenswaardige informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de openbare 
bronnen. 
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Kaart 1976           Kaart 1988 
 

     
Kaart 2009               Kaart 2020 
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2.3 Inspectie onderzoekslocatie 
Op 30 september 2021 is de locatie geïnspecteerd. Zie bijlage VI voor alle foto's van de locatie.  
 
De onderzoekslocatie bestaat uit de drie aaneengesloten varkensschuren en de loods. De drie 
aaneengesloten varkensschuren worden gesloopt. De loods blijft behouden. 
 
De te slopen schuur bestaat van oorsprong uit twee losstaande schuren. Met in de tussenruimte 
een doorgang naar beide schuren. In een later stadium is er in de tussenruimte ook een schuur 
gekomen zodat het drie aaneengesloten schuren zijn geworden. De te slopen schuren zijn op dit 
moment niet meer in gebruik.  
 
De loods wordt gebruikt voor de opslag van horeca en evenementen materiaal. Tevens is er een 
koelcel aanwezig en enkele afgesloten ruimten. In de loods bevindt zich een kunststof dieseltank. 
 
Aan de westzijde van de meest zuidelijk gelegen varkensschuur is een spuitplaats gelegen. In het 
midden bevindt zich een put en rondom een visueel lijkende (vloeistof)dichte vloer. 
 
Aan de oostzijde van de varkensstallen bevindt zich opslag van aluminium materiaal. Tevens liggen 
hier stenen, pvc en een stalen zeecontainer opgeslagen.  
 
In wat voorheen een paardenpak was is nu verharding in de vorm van gebroken puin. Deze 
voormalige paardenpak bevindt zich aan de oostzijde van de locatie. Op deze puinverharding staan 
vrachtwagens en opleggers geparkeerd. Tevens ligt ook hier opslag van evenementen materiaal. Er 
bevindt zich een open stalen containerbak met hierin verbrandingsresten. Verder ligt er aan het 
oppervlak kunstgras, defecte zonnepanelen en bouw/sloop afval in bigbags. Vermoedelijk is het 
zand wat uit de paardenbak is gekomen, opgeslagen op het meest zuidoostelijk gedeelte van de 
locatie. 
 
Aan de noordzijde van de varkensschuur bevindt zich een gedeeltelijke druppelzone. Hier loopt het 
lekwater van het asbestverdachte dak direct in de onbeschermde bodem. Het betreft ongeveer 
een lengte van 16m. Het restant is verhard. 
 
2.4 Historische informatie omtrent asbest in bodem 
Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en 
partijen grond) is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer 
van de hieronder beschreven activiteiten of gebeurtenissen: 

▪ de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, 
apparaten of voorwerpen vervaardigen en/of verwerken; 

▪ de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. 
schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid 
van asbestresten in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen); 

▪ de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het 
verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans 
dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven; 

▪ de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond; 
▪ de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen; 
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▪ de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, dan wel afval van kassen op of in de bodem; 
▪ er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder 

dat de verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd. 
 
Het dak van de schuur bevat asbestverdachte dakbedekking. Er is één druppelzone waar het 
lekwater van de dakbedekking rechtstreeks in de onbeschermde bodem terechtkomt (zie bijlage 
II).  
 
2.5 Directe omgeving van de onderzoekslocatie 
De omgeving van het perceel bestaat voornamelijk uit agrarische percelen (voornamelijk grasland). 
Ten zuid/zuidwesten ligt het dorp Geesteren. Noordelijk, oostelijk en westelijk liggen voornamelijk 
agrarische landbouwpercelen. Tevens loopt aan de westzijde van de locatie de Provinciale weg 
N343. 
 
Er is verder geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie 
bekend welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie.  
 
2.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
Bodemgesteldheid (oorspronkelijke) bovenlaag: 
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De grondwaterstromingsrichting in het freatisch pakket wordt bepaald door de plaatselijke 
bodemopbouw en is voornamelijk noordwestelijk gericht. Het maaiveld bevindt zich op ca. 16,0 m. 
- NAP. 
 
2.7 Toekomstig gebruik 
De te slopen schuur maakt ruimte voor een compensatiewoning elders. 
 
2.8 Onderzoekshypothese 
Op basis van de beschikbare historische informatie, het bodemloket, topotijdreis.nl en luchtfoto's 
zijn er verdachte locaties aan te wijzen.  
 
Uit historische informatie blijkt dat er asbestverdachte dakbedekking op de schuur aanwezig is die 
gesloopt wordt. Er is ook een spuitplaats aanwezig met mogelijk een vloeistofdichte vloer. Tevens 
blijkt dat er een bovengrondse dieseltank aanwezig is (geweest).  
 
Gegeven het historische gebruik van de locatie (agrarisch bedrijf), de resultaten van onderhavig 
historisch onderzoek en het beleid van de Omgevingsdienst Twente, moet de locatie als verdacht 
beschouwd worden in het kader van de NEN5740 en NEN5707. 
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3. Conclusies en Aanbevelingen 
In opdracht van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV op de locatie kadastraal bekend: Tubbergen, 
Sectie B, nr. 3826 en 3828 een historisch vooronderzoek uitgevoerd. 
 
De locatie betreft een voormalig agrarisch bedrijf. Er zijn varkens en rundvee gehouden op de 
locatie. Er zijn drie aaneengeschakelde schuren, een loods en een woonhuis aanwezig.  
De loods wordt gebruikt voor de opslag van horeca en evenementen materiaal. In de loods is een 
bovengrondse kunststof dieseltank aanwezig. Tevens is er een koelcel aanwezig en enkele 
afgesloten ruimten. 
 
Initiatiefnemer is voornemens de varkensschuren te slopen in het kader van de rood-voor-rood 
regeling. De loods blijft behouden. 
 
Er zijn geen bodemrelevante gegevens bekend van de onderzoekslocatie bij zowel de bodematlas 
als het provinciale geoportaal.  
 
Aan de westzijde van de meest zuidelijk gelegen varkensschuur is een spuitplaats gelegen. In het 
midden bevindt zich een put en rondom een visueel lijkende (vloeistof)dichte vloer. 
 
Aan de oostzijde van de varkensstallen bevindt zich opslag van aluminium materiaal. Tevens liggen 
hier stenen, pvc en een stalen zeecontainer opgeslagen.  
 
Verdachte locaties 
Op de onderzoekslocatie is één druppelzone te definiëren. Er is een dieseltank aanwezig (geweest) 
en er bevindt zich een spuitplaats met mogelijk een vloeistofdichte vloer. Tevens heeft er vroeger 
een weg gelopen tussen het woonhuis en de varkensschuren. 
 
Conclusie 
Gegeven het historische gebruik van de locatie (agrarisch bedrijf), de resultaten van onderhavig 
historisch onderzoek en het beleid van de Omgevingsdienst Twente, moet de locatie als verdacht 
beschouwd worden in het kader van de NEN5740 en NEN5707. 
 
Indien er ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie gaan plaatsvinden kan een verkennend 
bodemonderzoek NEN5740/5707 noodzakelijk zijn. De locatie dient hierbij als verdacht beschouwd 
te worden. Daarnaast moeten de aangetroffen verdachte deellocaties (indien aanwezig binnen het 
plangebied) separaat onderzocht worden. 
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BIJLAGE I 
Topografische kaart met ligging onderzoekslocatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Omgevingskaart

Deze kaart is noordgericht.

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie

Joost
Stempel
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BIJLAGE II 
Locatietekening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 september 2021
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

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tubbergen
B
3826

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.

Uw referentie: 249



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 september 2021
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

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tubbergen
B
3828

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.

Uw referentie: 249
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BIJLAGE III 
Historische kaarten 

 
 
 
      



 

 

Kaart 1976 

 

Kaart 1988 



 

Kaart 2009 

 

Kaart 2020 
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BIJLAGE IV 
Luchtfoto's 

 
 
  

 
 
 



 

Luchtfoto 2008 

 

Luchtfoto 2020 
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BIJLAGE V 
Foto's Onderzoekslocatie 
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BIJLAGE VI 
Bodeminformatie gemeente 

 
 
 
 
 

 
 
 



Geachte heer Hesselink,

Hierbij stuur ik u de milieuvergunningen en bijbehorende tekeningen van de Bovenbroeksweg 2 te

Geesteren. De bijlagen beva en ook Hinderwet‐ en milieu vergunning(en) van de Bovenbroeksweg 2a te

Geesteren. Een factuur van €18,00 wordt apart verzonden.

Ik hoop dat ik u hiermee van dienst ben geweest, mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Jessy Damhuis

Medewerker vergunningen

Organisa eonderdeel Publieke Dienstverlening, team APV & Bijzondere we en

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Veilig evenement organiseren? Kijk op h ps://evenementen‐vrtwente‐nl.azurewebsites.net/

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.

Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.

Beschrijving: nk

Gemeente Dinkelland

Nicolaasplein 5 | Postbus 11 | 7590 AA |

Denekamp

T . 0541 854 100 | F. 0541 854 320

info@dinkelland.nl

www.dinkelland.nl

@Dinkellandinfo

Gemeente Tubbergen

Raadhuisplein 1 | Postbus 30 | 7650 AA |

Tubbergen

T. 0546 628 000 | F. 0546 628 111

gemeente@tubbergen.nl

www.tubbergen.nl

@Gem_Tubbergen

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Postbus 21 | 7590 AA | Denekamp

info@noaberkracht.nl

Van: Niek Hesselink <niek@terra‐agribusiness.nl>

Verzonden: vrijdag 17 september 2021 11:29

Aan: Gemeente Tubbergen <gemeente@tubbergen.nl>

Onderwerp: Bodeminforma e Bovenbroeksweg 2 Geesteren

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij vraag ik historische informa e op van het volgende adres: Bovenbroeksweg 2 te Geesteren

Kadastraal bekend als: Gem. Tubbergen

RE: Bodeminformatie Bovenbroeksweg 2 Geesteren https://app.zivver.com/print.html#/?share=258446ea-945a-4a6f-aa0b-...

1 van 2 27-9-2021 13:36



Sec e: B

Perceelnr: 3826, 3828

Deze informa e hebben we nodig omdat wij een verkennend bodemonderzoek moeten uitvoeren op de

loca e.

Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op en rondom de loca e

Milieuvergunningen

Eventuele aanwezige of voormalige boven en/of ondergrondse tanks

Graag de gegevens per e‐mail verzenden naar:

niek@terra‐agribusiness.nl

Indien we een dossieronderzoek op loca e moeten uitvoeren graag bericht.

Met vriendelijke groet,

Terra

Agribusiness

Logo

handtekening10

Niek Hesselink | Terra Agribusiness BV

envelop11x8
Eerste Stegge 54, 7631 AE Ootmarsum

Postbus 105, 7630 AC Ootmarsum

telefoonvast12x12 0541‐200140

mobiel10x14 0541‐200101 (rechtstreeks)

email14x14 niek@terra‐agribusiness.nl

internet14x14 www.terra‐agribusiness.nl

RE: Bodeminformatie Bovenbroeksweg 2 Geesteren https://app.zivver.com/print.html#/?share=258446ea-945a-4a6f-aa0b-...

2 van 2 27-9-2021 13:36



 

2021-249 8-10-2021       18 

Bodem & Milieutechniek 
 
 

Grond & Gewas Onderzoek 
    

 

BIJLAGE VII 
Geoportaal Overijssel informatie 
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: Julianastraat 37

Locatie
Adres Julianastraat 37 7591EK DENEKAMP

Locatiecode AA014900001

Locatienaam Julianastraat 37

Plaats Dinkelland

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV014900001

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Urgent, start sanering binnen 4 jaar

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

01-01-1991 Orienterend bodemonderzoek Julianastraat 37 Tebodin B.V. Provincie

01-08-1992 Nader onderzoek afperkend onderzoek Tauw B.V. Provincie

01-05-1993 Saneringsplan Julianastraat 37 Tauw B.V. Provincie

01-03-1996 Sanerings evaluatie Julianastraat 37 Tauw B.V. Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Naam Onderzoek Document

Julianastraat 37 kvbkwgsv.pdf

afperkend onderzoek zohvxqer.pdf

Julianastraat 37 jn0xnphf.pdf

Julianastraat 37 kthqmtuk.pdf

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

autoreparatiebedrijf 1968 9999 Nee Ja Nee Nee Ja

benzine-service-station 1968 9999 Nee Ja >I Nee Ja

fietsen- en bromfietsengroothandel 1968 9999 Nee Ja Nee Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 143

Grondwater I

Beschikbare documenten
r4souum5.pdf

ejatbrqz.pdf

z3hs4d0z.pdf

eddxrdj5.pdf

n5w342bg.pdf

yly0x0id.pdf

4nlqjzeh.pdf

0j0djhmd.pdf

ut1kyqwd.pdf

2o3lle0v.pdf

1x53ovy2.pdf

clzd0lwt.pdf

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

28-02-1990 Vervolg op termijn MMI 90/535 Definitief

04-09-1990 OO uitvoeren MMI 90/2690 Definitief

06-12-1990 OO uitvoeren MMI 90/4029 Definitief

20-06-1991 NO uitvoeren MMI 91/1330 Definitief

01-06-1993 Instemmen met SP MMI 93/2205 Definitief

02-04-1996 Instemmen uitgevoerde sanering MBG 96/772 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (locatie) 03-03-1994 02-04-1996
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Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

02-04-1996 Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

02-04-1996 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.

Show the Debugger Trace Report
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend (asbest)bodemonderzoek, dat in opdracht van Kroezen 
Bedrijfsadvies en Ontwikkeling BV op een terreindeel aan de Bovenbroeksweg 2 in Geesteren 
door Kruse Milieu BV is uitgevoerd. 
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging. Het bodemonder-
zoek is noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en dient inzicht te geven in 
de milieukundige kwaliteit van de bodem. 
 
De basis van dit onderzoek is het historisch vooronderzoek van Terra agribusiness, uitgevoerd 
in oktober 2021 (projectnummer 2021-249). Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken 
dat er een voormalige weg (deellocatie A), een dieseltank (deellocatie B), een druppelzone 
(deellocatie C) en een spuitplaats (deellocatie D) op het terrein aanwezig zijn. Deze worden 
beschouwd als verdachte deellocaties. Verder wordt de bovengrond van het overig terrein 
vanwege het voormalig gebruik en de historie beschouwd als verdacht voor de aanwezigheid 
van zware metalen, minerale olie, PAK en asbest. De ondergrond en het grondwater worden 
beschouwd als onverdacht voor chemische componenten.  
 
De onderzoeksopzet gaat uit van: 
- NEN5725, Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend  
  en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De doelstelling van het onderzoek op de verdachte (deel)locaties is vast te stellen of de voor-
onderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn 
en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater 
respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.  
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een asbestverdachte (deel)locatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig is en 
in hoeverre de verontreinigde stoffen in de grond de normwaarden overschrijden. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in januari en februari 2022 conform BRL SIKB 2000 en de 
protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt 
verklaard dat Kruse Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever. 
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW2000) en de 
interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Bovenbroeksweg 2, op circa 2.0 kilometer ten noorden 
van de bebouwde kom van Geesteren. Het centrale punt binnen het te onderzoeken terreindeel 
heeft de coördinaten x = 247.345 en y = 495.975 en is kadastraal bekend als: gemeente 
Tubbergen, sectie B, nummers 3828 en 3826. De Bovenbroeksweg bevindt zich ten noorden 
van de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
Op het terrein is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. Het terrein is bebouwd met drie 
aaneengeschakelde schuren, een loods en een woonhuis met tuinhuisje. De loods wordt 
gebruikt voor opslag van horeca- en evenementenmateriaal en is voorzien van een klinkervloer. 
De veeschuren zijn inpandig voorzien van betonvloeren met deels (mest)kelders. Grenzend aan 
de oostzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich en puinverhard terreindeel (aangelegd in 
2018-2019) en een gronddepot (afkomstig van het puinverharde terreindeel). Het onbebouwde 
terrein is rondom de bebouwing deels voorzien van klinkers en grotendeels begroeid met gras. 
 
Onderzoekslocatie 
Op het westelijke deel van het erf heeft een weg gelopen. Deze voormalige weg (480 m²) wordt 
als een verdachte deellocatie beschouwd (deellocatie A). 
 
Er staat een bovengrondse dieseltank van 1200 liter in de loods. Deze locatie wordt als een 
verdachte deellocatie beschouwd (deellocatie B). De oppervlakte van deellocatie B bedraagt 
circa 15 m². 
 
De daken van de schuren zijn voorzien van asbestverdachte golfplaten. Op het noordoostelijke 
deel van de veeschuur watert het hemelwater af op onverhard terrein. Hier is sprake van een 
asbestverdachte druppelzone (deellocatie C). De oppervlakte van de druppelzone bedraagt 16 
m² (16 meter x 1 meter). 
 
Ten westen van de veeschuren is een spuitplaats met een vloeistofdichte betonvloer en een 
slibvangput aanwezig. Deze deellocatie wordt als verdacht beschouwd (deellocatie D). De 
oppervlakte van deellocatie D bedraagt circa 50 m². 
 
Het bodemonderzoek op het overig deel van de onderzoekslocatie is noodzakelijk in het kader 
van de bestemmingsplanwijziging en dient inzicht te geven in de milieukundige kwaliteit van de 
bodem. De onderzoekslocatie is deels bebouwd, deels verhard en omvat circa 7200 m².  
 
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan met 
afbakening van de verdachte deellocaties van Kruse Milieu BV van februari 2022 opgenomen. 
 

 
 Vooronderzoek 

 
In het vooronderzoek komt, naast informatie uit het huidige gebruik, het vroegere gebruik van 
het terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever, de 
gemeente Tubbergen. Tevens is gebruik gemaakt van het historisch vooronderzoek van Terra 
agribusiness van 8 oktober 2021 met projectnummer 2021-249. Dit historisch vooronderzoek 
vormt de basis van dit verkennend bodemonderzoek. Daarbij is de volgende informatie is 
verzameld: 
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- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische)bestemming. De woning en 
veeschuur dateren oorspronkelijk van 1970, de loods van 2002 en het tuinhuisje van 2011 
(bron: BAG-viewer). Voordien was het terrein in gebruik voor agrarische doeleinden. 

- Voor het rundvee- en fokvarkensbedrijf is op 4 oktober 1988 een oprichtingsvergunning in 
het kader van de Hinderwet met dieselopslag verleend.  
In juli 2016 is een wijzigingsvergunning aangevraagd (omschakeling van varkens naar 
vleeskalveren).  

- Direct ten oosten van de onderzoekslocatie waren defecte zonnepanelen in opslag  en een 
niet afgesloten containerbak met verbrandingsresten aangetroffen (bron: Adviesbrief bodem 
- Bovenbroeksweg 2 te Geesteren van Omgevingsdienst Twente van 12 januari 2022 met 
zaaknummer Z2021-ODT-029901).  

- De inpandige in een lekbak staande dieseltank van 1200 liter staat in de loods op een 
klinkervloer in een vloeistofdichte container (deellocatie B). 

- De spuitplaats ten westen van de veeschuur is voorzien van een vloeistofdichte betonvloer 
met slibvangput (deellocatie D). Het spoelwater wordt in de mestkelder geloosd.  

- Voor zover bekend is de onderzoekslocatie verder nooit gebruikt voor werkzaamheden of 
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 

- Over het westelijke deel van het erf heeft tot circa 1987 een mogelijk (deels) met puin 
verharde weg naar het zuidelijk gelegen perceel (nu Hardenbergerweg 142) gelopen 
(deellocatie A).  

- De puinverharding direct ten oosten van de huidige onderzoekslocatie is volgens informatie 
van de eigenaar circa 6 jaar geleden aangebracht door een loonwerker.  

- Op de daken van de schuren zijn asbestverdachte golfplaten aanwezig. Gezien het 
bouwjaar (2002) van de zuidelijk gelegen loods wordt ervan uitgegaan dat het dak is 
voorzien van asbestvrije golfplaten. De druppelzone aan de noordoostzijde van de 
voormalige veeschuur wordt als een asbestverdachte deellocatie beschouwd (deellocatie 
C).  

- Voor zover bekend bevindt zich verder thans geen asbest op of in de bodem op de 
onderzoekslocatie. Er bevinden zich geen asbesthoudende beschoeiingen of sloopafval 
direct naast of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een 
asbestweg. 

- Aan de Bovenbroeksweg is in 2013 door Oranjewoud ter hoogte van de onderzoekslocatie 
plaatselijk asbest aangetroffen, in een gehalte hoger dan de normwaarde. In 2014 is voor 
de aanleg van een kabel door Enexis een BUS-melding tijdelijke uitplaatsing ingediend. Uit 
de beschikking blijkt dat de werkzaamheden in de met asbest verontreinigde grond zijn 
uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering. 

- Vanwege de het voormalig gebruik als erf en de historie wordt de bodem van het overige 
deel van de onderzoekslocatie beschouwd als verdacht voor zware metalen, minerale olie, 
PAK en asbest. 

- Er heeft niet eerder een bodemonderzoek op of nabij de huidige onderzoekslocatie 
plaatsgevonden.  
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 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
 
- het maaiveld bevindt zich ongeveer 17 meter boven NAP; 
- de deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat behoort 

tot de Formatie van Boxtel, Drente en Oosterhout. Deze laag bestaat uit grof tot matig fijn 
zand en is ter plekke circa 17 meter dik. Het doorlatend vermogen is naar schatting 
maximaal 250 m²/dag; 

- vanaf circa 17 meter is klei aanwezig van de formaties van Breda, Rupel en Van Dongen; 
- op circa 1.3 kilometer ten noordwesten va de onderzoekslocatie stroomt de Itterbeek; 
- de grondwaterspiegel bevindt zich circa 1.5 meter onder het maaiveld en is voornamelijk 

noordwestelijk gericht; 
- op circa 235 meter ten westen van de onderzoekslocatie bevinden zich de Broekbeke 

Visvijvers en op 170 meter ten noordwesten van de onderzoekslocatie bevindt zich de 
Broekbeek. 

- De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 
- De invloed van de Broekbeek en de visvijvers op het freatische grondwater op de 

onderzoekslocatie is bij ons bureau niet bekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De onderzoeksstrategie en het boorplan zijn afgestemd met de opdrachtgever.  
 
De volgende deellocaties worden onderzocht: 

- Agrarisch erf circa 7200 m²; 
- Deellocatie A: Voormalige weg (circa 480 m²), 
- Deellocatie B: Bovengrondse dieseltank (circa 15 m2); 
- Deellocatie C: Druppelzone (circa 16 m2); 
- Deellocatie D: spuitplaats (circa 50 m²). 
 

Agrarisch erf (circa 7200 m2) 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch gebruik als agrarisch erf, wordt 
de bovengrond als heterogeen verdacht beschouwd voor zware metalen, minerale olie, PAK en 
asbest. De hypothese "verdachte locatie" uit NEN5740 en NEN5707 (VED-HE-NL: verdachte 
locatie met een diffuse bodemverontreiniging met een heterogene verspreiding) wordt voor de 
locatie gebruikt. Tijdens het veldwerk zal visueel worden gelet op de aanwezigheid van 
asbestverdacht materiaal op en in de bodem. De hypothese "onverdachte locatie" uit NEN5740 
(ONV-NL) wordt voor de ondergrond en het grondwater gebruikt. De laatste hypothese gaat 
ervan uit dat op een locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.  
 
Deellocatie A: Voormalige weg (circa 480 m²) 
De voormalige weg wordt als verdacht voor aanwezigheid van asbest beschouwd. De 
hypothese "verdachte locatie" uit NEN5707 (VED-HE-NL: verdachte locatie met een diffuse 
bodemverontreiniging met een heterogene verspreiding) wordt gebruikt. Tijdens het veldwerk 
zal visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem. 
NEN5707 (VED-HE) worden gebruikt. Afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen wordt de 
verdachte laag aanvullend onderzocht op het NEN5740-standaardpakket. Omdat de verdachte 
laag (bovengrond) niet verdacht is voor mobiele verontreinigingen, blijft grondwateronderzoek 
achterwege. 
 
Deellocatie B: Bovengrondse dieseltank (15 m2); 
De locatie van de bovengrondse dieseltanklocatie wordt beschouwd als verdacht ten aanzien 
van de aanwezigheid van minerale olie in de grond en van minerale olie en vluchtige aromaten 
(BTEX) en naftaleen in het grondwater. De hypothese “verdachte locatie” uit NEN5740 wordt 
voor deze deellocatie gebruikt. De onderzoeksstrategie op deze deellocatie is gebaseerd op de 
NEN5740 paragraaf 5.3: Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke 
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP).  
 
Deellocatie C: Druppelzone (circa 16 m2); 
De druppelzone wordt beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest. 
De hypothese “verdachte locatie" uit NEN5707 wordt voor de druppelzone gebruikt. De onder-
zoeksstrategie op deze deellocatie is gebaseerd op de NEN5707 (VED-HE). 
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Deellocatie D: spuitplaats (circa 50 m²) 
De onderzoeksstrategie op deze deellocatie is gebaseerd op de NEN5740 paragraaf 5.3: 
Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een 
duidelijke verontreinigingskern (VEP). De bovengrond direct rondom spuitplaats, wordt 
beschouwd als verdacht voor minerale olie en PAK. Om een zo goed mogelijk beeld te vormen 
van de gemiddelde bodemkwaliteit worden de bovengrond en het grondwater onderzocht op 
het NEN5740-standdard pakket.  
 
In de normen NEN5740 en NEN5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-
wijziging of eigendomsoverdracht. 
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm 
NEN5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Tevens dient te worden vermeld dat er geen boringen in de woning en tuinhuisje worden te 
verrichten, aangezien de woning en het tuinhuisje nog in gebruik zijn. Inpandig zijn geen 
potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten uitgevoerd en er is geen aanleiding om te 
veronderstellen dat de inpandige bodemkwaliteit afwijkt van de uitpandige bodemkwaliteit. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond verhoog-

de gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het algemeen 
aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd aan het 
voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem; 

- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale olie 
waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch 
materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel wordt ver-
wijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware 
fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100 
mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden; 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
aan arseen in de grond ontstaan.  
Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden. 

 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voor-
schriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor Kruse 
Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Agrarisch erf (circa 7200 m2) 
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 7200 m² worden in totaal 23 inspectiegaten 
gegraven met een lengte en een breedte van minimaal 0.3 meter. Er wordt doorgeboord tot op 
de ondergrond (ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld.  
 



 

Kruse Milieu BV    Project: 22003116   Pagina 7 van 22 

Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aan-
wezigheid van asbest. Ter plekke van de betonverharding worden, in afwijking van de richt-
lijnen, betonboringen van 120 mm verricht. Er wordt geen significante invloed op de analyse-
resultaten verwacht als gevolg van deze afwijking op de richtlijnen. De gaten worden handmatig 
met een schop gegraven. De inspectiegaten worden over het te onderzoeken terreindeel 
verdeeld. De gaten worden gecodeerd als 1 tot en met 23. Zes inspectiegaten worden met 
behulp van een Edelmanboor doorgezet in de ondergrond tot maximaal 2.0 m-mv of tot de 
grondwaterspiegel. Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwater-
monsters op de locatie worden twee diepe boringen overeenkomstig NEN5766 afgewerkt tot 
peilbuis.  
 
Deellocatie A: Voormalige weg (circa 480 m²) 
Alleen het voormalig wegtraject dat binnen de onderzoekslocatie is gelegen wordt onderzocht. 
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 480 m² worden in totaal 5 inspectiegaten 
gegraven met een lengte en een breedte van minimaal 0.3 meter. Er wordt doorgeboord tot op 
de ongeroerde ondergrond met een maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld. Het 
opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven. De 
inspectiegaten worden over het te onderzoeken terreindeel verdeeld. De gaten worden 
gecodeerd als A1 tot en met A5. Alle inspectiegaten worden met behulp van een Edelmanboor 
doorgezet tot maximaal 1.0 m-mv. 
 
Deellocatie B: Bovengrondse dieseltank (15 m2); 
Ter plaatse van de dieseltank worden in totaal 3 boringen verricht tot 1.0 meter minus maaiveld. 
Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt één diepe 
boring overeenkomstig NEN5766 afgewerkt tot peilbuis (PB B1). De boringen worden 
gecodeerd als B1, B2 en B3. 
 
Deellocatie C: Druppelzone (circa 16 m2); 
Bij een druppelzone tussen 10 en 100 m2 dienen 3 inspectiegaten te worden gegraven met een 
lengte en breedte van minimaal 0.3 x 0.3 meter. Alleen de toplaag tot 0.1 m-mv wordt 
bemonsterd en geanalyseerd. De gaten worden gecodeerd als C1, C2 en C3. 
 
Deellocatie D: Spuitplaats (circa 50 m²) 
Ter plaatse van de spuitplaats worden in totaal 3 boringen verricht tot 1.0 meter minus 
maaiveld. Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt 
één diepe boring overeenkomstig NEN5766 afgewerkt tot peilbuis (PB D1). De boringen 
worden gecodeerd als D1, D2 en D3. 
 
Van elk inspectiegat en iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven 
volgens NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke 
waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5740 en NEN5707 onderzocht. In tabel 1 
is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
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Tabel 1: Analysepakket per (meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Agrarisch erf 

Bovengrond (4x)  
Ondergrond (2x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
PCB, PAK (10), organische stof, lutum en droge stof 

Bovengrond (4x) Asbest en droge stof 

Grondwater (2x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  

Deellocatie A: Voormalige weg 

Bovengrond (1x)  
 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
PCB, PAK (10), organische stof, lutum en droge stof 

Bovengrond (1x) Asbest en droge stof 

Deellocatie B: Bovengrondse dieseltank 

Bovengrond (1x) Minerale olie, organische stof en droge stof 

Grondwater (1x) Minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, pH, EC en 
troebelheid. 

Deellocatie C: Druppelzone  

Toplaag (1x) Asbest en droge stof 

Deellocatie D: Spuitplaats 

Bovengrond (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
PCB, PAK (10), organische stof, lutum en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  

 
 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
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 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging; 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
Interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
De resultaten van de PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie december 2021) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 15 januari 2020 door het RIVM afgeleide 
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en 
GenX in grond en grondwater. 
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 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest.  
 
De gewogen concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd 
met 10 maal de concentratie amfiboolasbest. 
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij boringen < 0.35 meter diameter: indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring 
binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend asbestonderzoek 
verplicht. Indien in de boringen binnen een (deel)locatie geen asbest wordt aangetroffen, dan is 
aanvullend asbestonderzoek niet verplicht. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de interventiewaarde. Alleen indien in het 
verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in 
de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als het nader asbestonderzoek, dan is 
een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij asbestconcen-
traties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk bij 
be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analysere-
sultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de 
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten 
van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 4.4 worden 
de resultaten besproken. De resultaten van de asbestanalyses worden weergegeven in 
paragraaf 4.5 en besproken in paragraaf 4.6. 
 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in januari en februari 2022 uitgevoerd door de heren J. Hartman en 
R. Veltmaat. Deze veldwerkers zijn conform BRL SIKB2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/08). De veldwerkers zijn geassisteerd door de heer L. Haverkort. 
 
Agrarisch erf 
Er is op 24 januari 2022, ten behoeve van het plaatsen van de peilbuizen, twee boringen 
verricht met behulp van een Edelmanboor en zuigerboor (PB 1 en PB 2). Er zijn geen 
grondmonsters genomen uit boring 1 en 2 in verband met de conserveringstermijn van enkele 
te onderzoeken parameters. Boring 1 en 2 zijn op een later tijdstip opnieuw geplaatst voor het 
nemen van grondmonsters (1A en 2A).  
 
Op 31 januari en 1 februari 2022 zijn, na maaiveldinspectie, in totaal 23 inspectiegaten 
gegraven (handmatig met een schop: inspectiegaten 1A en 2A tot en met 23). De inspectie-
gaten 1A, 2A, 3, 4, 5 en 6 zijn met behulp van een Edelmanboor verdiept tot maximaal 1.7  
m-mv. Inspectiegat C2 is op 0.4 m-mv gestaakt op een onbekend hard voorwerp (vermoedelijk 
de fundering). Er zijn zintuiglijk geen bodemvreemde materialen waargenomen. Onder de 
klinkerverharding bevindt zich plaatselijk een fundatielaag bestaande uit puingranulaat, dat 
visueel asbestvrij is. De ouderdom en herkomst van dit puin is bij de opdrachtgever niet 
bekend.  
 
Deellocatie A: Voormalige weg 
Op 31 januari 2022 zijn, na maaiveldinspectie, in totaal 5 inspectiegaten tot maximaal 1.0 m-mv 
gegraven (handmatig met een schop: inspectiegaten A1 tot en met A5).  
 
Deellocatie B: Bovengrondse dieseltank 
Op 24 januari 2022 zijn er in totaal 3 boringen tot 1.0 m-mv verricht, waarvan 1 boring met 
behulp van een Edelmanboor en zuigerboor is verdiept tot 3.0 m-mv (PB B1). Er is zintuiglijk 
geen minerale olie waargenomen in de grond (geen oliegeur, geen olie-water reactie).  
 
Deellocatie C: Druppelzone  
Op 31 januari 2022, zijn na maaiveldinspectie, in totaal 3 inspectiegaten tot maximaal 0.7 m-mv 
gegraven.  
 
Deellocatie D: Spuitplaats  
Op 24 januari 2022 zijn er in totaal 3 boringen tot 1.0 m-mv verricht, waarvan 1 boring met 
behulp van een Edelmanboor en zuigerboor is verdiept tot 3.0 m-mv (PB D1). Er is zintuiglijk 
geen minerale olie waargenomen in de grond (geen oliegeur, geen olie-water reactie).  
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van klinkers, beton, 
gras, planten, bomen en struiken, niet (goed) geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een 
indicatieve maaiveldinspectie. Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor 
niet zijn opgemerkt. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, veel 
neerslag).  
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Door de veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het 
maaiveld. 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens 
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld 
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in 
bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit matig fijn, zwak 
siltig zand. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn 
plaatselijk bodemvreemde materialen aangetroffen. Deze zijn in tabel 2 weergegeven. Door de 
veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen in het puingranulaat 
en in de bodem. 
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Monsterpunt Diepte (m-mv) Waarneming 

Deellocatie A: Voormalige weg 

A1 0.3 - 0.7 Sporen puin 

A2 0.3 - 0.6 Sporen puin 

A3 0.08 - 0.5 Sporen puin 

A4 0.25 - 0.5 Sporen puin 

A5 0 - 0.5 Sporen puin 

Deellocatie B: Bovengrondse dieseltank 

B2 0.08 - 0.45 Zwak puin 

Deellocatie C: Druppelzone C 

C1 0 - 0.6 Sporen puin 

C2 0 - 0.4 Sporen puin 

C3 0 - 0.6 Sporen puin 

Deellocatie D: spuitplaats 

D1 0.08 - 0.15 Zwak puinhoudend 

D2 0.08 - 0.15 Zwak puinhoudend 

D3 0.08 - 0.25 Zwak puinhoudend 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven. De 
verdachte laag van deellocatie A is aanvullend onderzocht op het NEN5740-standaardpakket. 
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Tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m-mv) 

Analyse 

Agrarisch erf 

BG I 
(visueel schoon) 

3 
5 
8 

11 

0.08 - 0.5 
0.3 - 0.6 

0.25 - 0.55 
0.35 - 0.7 

NEN5740-standaardpakket 

BG II 
(visueel schoon) 

14 
15, 17 en 18 

0.25 - 0.5 
0 - 0.5 

NEN5740-standaardpakket 

BG III 
(visueel schoon) 

4 
12 
16 
19 

0.1 - 0.5 
0.4 - 0.75 
0.1 - 0.5 

0.25 - 0.5 

NEN5740-standaardpakket 

BG IV 
(visueel schoon) 

6, 20 en 23 
22 

0 - 0.5 
0 - 0.25 

NEN5740-standaardpakket 

OG I 

2A 
2A 
3 
3 
5 
5 

0.5 - 0.9 
0.9 - 1.4 
0.5 - 1.0 
1.0 - 1.4 
0.6 - 1.1 
1.1 - 1.6 

NEN5740-standaardpakket 

OG II 1A 
1A 
4 
4 
6 
6 
6 

0.5 - 0.75 
0.75 - 0.95 
0.6 - 1.1 
1.1 - 1.6 

0.5 - 0.75 
0.75 - 1.15 
1.15 - 1.6 

NEN5740-standaardpakket 

MM FF - 01 
3, 5 
8 

10 en 11 

0.08 - 0.5 
0.25 - 0.55 
0.4 - 0.5 

Asbest 

MM FF - 02 
13 
14 

15, 17 en 18 

0.45 - 0.5 
0.25 - 0.5 

0 - 0.5 
Asbest 

MM FF - 03 
4 en 16 

12 
19 

0.1 - 0.5 
0.4 - 0.5 

0.25 - 0.5 
Asbest 

MM FF - 04 
6, 7, 20 en 23 

21 
22 

0 - 0.5 
0 - 0.45 
0 - 0.25 

Asbest 
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Vervolg tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m-mv) 

Analyse 

Deellocatie A: voormalige weg 

A - BG 
(sporen puin) 

A1 
A2 
A3 
A4 

0.3 - 0.7 
0.3 - 0.6 

0.08 - 0.5 
0.25 - 0.5 

NEN5740-standaardpakket 

A - MM FF 

A1, A2 
A3 
A4 
 A5 

0.3 - 0.5 
0.08 - 0.5 
0.25 - 0.5 

0 - 0.5 

Asbest 

Deellocatie B: bovengrondse dieseltank 

B - BG 
B1 
B2 
B3 

0.08 - 0.25 
0.08 - 0.45 
0.15 - 0.6 

Minerale olie 

Deellocatie C: druppelzone  

C - MM FF C1, C2 en C3 0 - 0.1 Asbest 

Deellocatie D: spuitplaats 

D - BG 
(zwak puin) 

D1 en D2 
D3 

0.15 - 0.65 
0.08 - 0.25 

NEN5740-standaardpakket 

 
 
De boring 1, 2, B1 en D1 zijn doorgezet tot circa 3.1 m-mv en 3.0 m-mv. Wanneer het grond-
water werd bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een 
peilbuis bestaat uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. 
Ter hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. 
Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe 
indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met 
het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens zijn de peilbuizen doorgepompt.  
 
Op 31 januari en 1 februari zijn de peilbuizen bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren 
heeft conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is 
op toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald 
en dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet) als waarmee is voorgepompt 
(bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens 
staan weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

Agrarisch erf 

PB 1 2.10 - 3.10 1.50 6.5 732 0.83 Goed 

PB 2 2.00 - 3.00 1.40 6.1 260 71 Goed 
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Vervolg tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

Deellocatie B: Bovengrondse dieseltank 

PB B1 2.00 - 3.00 1.30 6.2 350 8.0 Goed 

Deellocatie D: spuitplaats 

PB D1 2.00 - 3.00 1.25 6.6 100 9.5 Goed 

 
 
pH-waarden tussen 5.5 en 7.5, EC-waarden tussen 100 en 1000 μS/cm en een NTU-waarde 
<10 worden als normaal beschouwd.  
 
De waarden voor de pH en de EC worden normaal geacht. De waarden voor de troebelheid in 
de peilbuizen PB 1, PB B1 en PB D1 worden normaal geacht. In het grondwatermonster van 
PB 2 is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 
NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de 
peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt 
dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en 
dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als 
lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in 
het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische 
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 
 
 

 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en orga-
nische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grondmonsters zijn 
volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. 
 
In de bovengrond (A - BG) en in het grondwater (PB 2 en PB D1) zijn licht tot matig verhoogde 
concentraties aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 5. In de bovengrond (BG I, BG II, 
BG III, BG - IV, B - BG en D - BG), de ondergrond (OG I en OG II) en in het grondwater (PB 1 
en PB B1) zijn geen verhoogde gehalten gemeten.  
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Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Agrarisch erf 

Grondwater, 
PB 2 

Benzeen 
Xylenen 
Barium 
Cadmium 
Koper 
Kwik 
Lood 
Zink 

0.64 
0.28 
88 

0.54 
64 

0.077 
16 

140 

0.64 * 
0.28 * 
88 * 

0.54 * 
64 ** 

0.077 * 
16 * 

140 * 

0.2 
0.2 
50 
0.4 
15 

0.05 
15 
65 

30 
70 

625 
6.0 
75 
0.3 
75 

800 

Deellocatie A: Voormalige weg 

Bovengrond, 
A - BG 

PCB 0.0058 0.0252 * 0.02 1.0 

Deellocatie D: spuitplaats 

Grondwater, 
PB D1  

Barium 
Zink 

67 
100 

67 * 
100 * 

50 
65 

625 
800 

1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Agrarisch erf (circa 7200 m2) 
Grondwater - PB 2 - Benzeen, xylenen, barium, cadmium, koper, kwik, lood en zink 
In het grondwater zijn (zeer) licht verhoogde gehalten aan benzeen, xylenen, barium, cadmium, 
kwik, lood en zink aangetroffen en een matig verhoogd gehalte aan koper. De (zeer) licht 
verhoogde gehalten aan zware metalen in het grondwater zijn waarschijnlijk te wijten aan 
plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de boven- en ondergrond zijn roest- 
en oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in 
de bodem. Voor de (zeer) licht verhoogde gehalten aan benzeen en xylenen is niet direct een 
oorzaak te geven. Aangezien de gemeten gehalten de tussenwaarden niet overschrijden, is het 
uitvoeren van aanvullend grondwateronderzoek niet noodzakelijk.  
 
Voor het matig verhoogde kopergehalte is niet direct een oorzaak aan te wijzen. Formeel 
gezien dient verder aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden om de omvang van de matige 
verontreiniging met koper in het grondwater te bepalen. Er zijn naar onze mening een aantal 
redenen om af te zien van een nader onderzoek: 
- De (onderzoeks)locatie is niet verdacht voor de aanwezigheid van koper en er is geen bron  
  aanwijsbaar voor het matig verhoogde kopergehalte; 
- In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde kopergehalten gemeten. 
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Op basis van deze overwegingen wordt gesteld dat het kopergehalte in het grondwater is toe te 
schrijven aan een plaatselijk verhoogde achtergrondwaarde. Naar onze mening is het dan ook 
niet noodzakelijk om over te gaan tot aanvullend grondwateronderzoek.  
 
Deellocatie A: Voormalige weg (circa 480 m²) 
Bovengrond - A - BG - PCB 
Het zeer licht verhoogde PCB-gehalte is op basis van de beschikbare gegevens niet direct 
verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van een 
nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Deellocatie B: Bovengrondse dieseltank (15 m2) 
De bovengrondse dieseltankinstallatie (deellocatie B) heeft geen aantoonbare negatieve 
invloed gehad op de bodemkwaliteit. 
 
Deellocatie D: Spuitplaats 
Grondwater - PB D1 - Barium en zink 
De zeer licht verhoogde gehalten aan barium en zink in het grondwater zijn waarschijnlijk te 
wijten aan plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de boven- en ondergrond 
zijn roest- en oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van 
metalen in de bodem. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het 
uitvoeren van nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
De spuitplaats heeft geen aantoonbare negatieve invloed op de bodemkwaliteit. 
 
 

 Resultaten asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. De gewogen 
asbestgehalten zijn in tabel 6 weergegeven. In het mengmonster van de fijne fractie A - MM FF 
is asbest aangetoond. 
 
Tabel 6: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof). 

Inspectiegat Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 
Toetsingswaarde voor nader 

asbestonderzoek 

Agrarisch erf 

MM FF - 01 Asbest n.a. 50 

MM FF - 02 Asbest n.a. 50 

MM FF - 03 Asbest n.a. 50 

MM FF - 04 Asbest n.a. 50 

A - MM FF Asbest 3.8 50 

C - MM FF Asbest n.a. 50 

 
 
In de derde kolom van tabel 6 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond. 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.  
Onderstreept :  Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
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 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
Zoals in paragraaf 4.5 is weergegeven, is in de mengmonsters van de fijne fractie van  
MM FF - 01, MM FF - 02, MM FF - 03, MM FF - 04 en C - MM FF geen asbest aangetoond.  
 
In het mengmonster van de fijne fractie A - MM FF is asbest aangetoond; maar is het gewogen 
asbestgehalte ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Kroezen Bedrijfsadvies en Ontwikkeling BV is in een verkennend (asbest)-
bodemonderzoek de bodem onderzocht op een terreindeel ter grootte van circa 7200 m² op een 
terreindeel aan de Bovenbroeksweg 2 in Geesteren. De aanleiding van dit onderzoek is de 
geplande bestemmingsplanwijziging.  
 
De basis van dit onderzoek is het historisch vooronderzoek van Terra agribusiness, uitgevoerd 
in oktober 2021 (projectnummer 2021-249). Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken 
dat er een voormalige weg (deellocatie A), een dieseltank (deellocatie B), een druppelzone 
(deellocatie C) en een spuitplaats (deellocatie D) op het terrein aanwezig zijn. Deze worden 
beschouwd als verdachte deellocaties. Verder wordt de bovengrond van het overig terrein 
vanwege het voormalig gebruik en de historie beschouwd als verdacht voor de aanwezigheid 
van zware metalen, minerale olie, PAK en asbest. De ondergrond en het grondwater worden 
beschouwd als onverdacht voor chemische componenten.  
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 31 inspectiegaten gegraven en zijn er 6 boringen verricht, waarvan 4 diepe 
boringen zijn afgewerkt met een peilbuis (PB 1, PB 2, PB B1 en PB D1). Gebleken is dat de 
bodem globaal bestaat uit globaal uit matig fijn, zwak siltig zand. In de boven- en ondergrond 
zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen 
aangetroffen (puin). Door de veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld of in de bodem. Het freatische grondwater is in de peilbuizen 
aangetroffen op gemiddeld 1.36 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten analyses 
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
Agrarisch erf  
- de bovengrond (BG I) is niet verontreinigd; 
- de bovengrond (BG II) is niet verontreinigd 
- de bovengrond (BG III) is niet verontreinigd; 
- de bovengrond (BG IV) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG I) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG II) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 1) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 2) is (zeer) licht verontreinigd met benzeen, xylenen, barium, cadmium, 

kwik, lood en zink en matig verontreinigd met koper; 
- de mengmonsters MM FF - 01, MM FF - 02, MM FF - 03 en MM FF - 04 zijn niet 

verontreinigd met asbest. 
 
Deellocatie A: Voormalige weg  
- de bovengrond (A - BG) is zeer licht verontreinigd met PCB. 
- het mengmonster A - MM FF bevat asbest; het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de 

toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
 
Deellocatie B: Bovengrondse dieseltank 
- de bovengrond (B - BG) is niet verontreinigd met minerale olie. 
- het grondwater (PB B1) is niet verontreinigd met minerale olie of vluchtige aromaten (BTEX) 

of naftaleen. 
 
Deellocatie C: Druppelzone  
- het mengmonster C - MM FF is niet verontreinigd met asbest. 
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Deellocatie D: Spuitplaats  
- de bovengrond (D - BG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB D1) is zeer licht verontreinigd met barium en zink. 

 
 
Hypothese 
De hypothese "verdachte locatie" ter plekke van het erf, de voormalige weg en de spuitplaats 
kunnen worden aangenomen, aangezien er geen overschrijdingen van de achtergrond- en/of 
streefwaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese "asbestverdachte locatie" ter plekke van het erf dient te worden verworpen, 
aangezien er geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese "asbestverdachte locatie" ter plekke van de voormalige weg (deellocatie A) dient 
te worden aangenomen, aangezien er asbest is aangetoond.  
 
De hypothese "verdachte locatie" ter plekke van de bovengrondse dieseltank (deellocatie B) 
kan worden verworpen, aangezien er geen overschrijdingen van de achtergrond- of 
streefwaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese "asbestverdachte locatie" ter plekke van de druppelzone (deellocatie C) kan 
worden verworpen, aangezien er geen asbest is aangetoond.  
 
De hypothese "verdachte locatie" ter plekke van de spuitplaats (deellocatie D) kan worden 
verworpen, aangezien er geen overschrijdingen van de achtergrond- of streefwaarden zijn 
aangetoond als gevolg van deze activiteiten. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond (A - BG) en in het grondwater (PB 2 en PB D1) zijn licht tot matig verhoogde 
concentraties aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 5. In de bovengrond (BG I, BG II, 
BG III, BG IV, B - BG en D- BG) en in de ondergrond (OG I en OG II) en in het grondwater (PB 
1 en PB B1) zijn geen verhoogde gehalten gemeten. Het matig verhoogde kopergehalte in het 
grondwater in peilbuis 2 wordt toegeschreven aan een plaatselijk verhoogde achtergrond-
waarde. Naar onze mening is het dan ook niet noodzakelijk om over te gaan tot een aanvullend 
grondwateronderzoek.  
 
De bovengrondse dieseltank (deellocatie B) en de spuitplaats (deellocatie D) hebben geen 
aantoonbare negatieve invloed gehad op de bodemkwaliteit. 
 
In de fijne fractie van de mengmonsters MM FF - 01, MM FF - 02, MM FF - 03 en MM FF - 04 
(agrarisch erf) is geen asbest aangetoond.  
 
In het mengmonster van de fijne fractie A - MM FF ter plekke van de voormalige weg 
(deellocatie A) is asbest aangetoond; het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
 
In het mengmonster van de fijne fractie van C - MM FF ter plekke van de druppelzone 
(deellocatie C) is geen asbest aangetoond.  
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, 
aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. 
De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik. 
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Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies 
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Bovenbroeksw eg 2  - Geest eren

projectcode 2 2 0 0 3 1 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-8-8

-30

32x31cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, schep

-30

-50

schep, puingranulaat  0-40. geen 
asbest

-50

-75

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, sterk oer, m at ig 
teelaarde, schep, ophoogzand

-75

-95

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , grijs, schep

-95

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, uiterst  oer, edelm an

-110

-170

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, zwak roest , edelm an

-170

-310

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an

1

210

310

1
klinker / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 4 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

0

-8-8

-30

32x31cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, schep

-30

-50

schep, puingranulaat  0-40. geen 
asbest

-50

-75

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, sterk oer, m at ig 
teelaarde, schep, ophoogzand

-75

-95

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , grijs, schep

-95

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, uiterst  oer, edelm an

-110

-170

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, zwak roest , edelm an

1 A
klinker / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

0

-8-8

-50

riverside, puingranulaat  0-40. geen 
asbest

-50

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, edelm an

-90

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, edelm an

-200

-300

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, zuigerboor handm at ig

1

200

300

2
klinker / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 4 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

0

-8-8

-50

30x30cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  0-40. geen asbest

-50

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, edelm an

-90

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, edelm an

2 A
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

-8
edelm an

-8

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker beige, 
bruin, schep, geen asbest  geen gf

-50

-100

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

-100

-140

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

-140

-170

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

3
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Bovenbroeksw eg 2  - Geest eren

projectcode 2 2 0 0 3 1 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0

-10-10

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, zwak 
oer

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, uiterst  oer, edelm an

-60

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, zwak oer

-110

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, sporen roest , edelm an

4
beton / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

1

2

3

4

0

-8
edelm an

-8

-30

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, bruin, schep, 
geroerd ophoogzand geen asbest  
geen gf

-30

-60

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
schep, geen asbest  geen gf

-60

-160

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

5
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

1

2

3

4

0

-50

33x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, grijs, 
zwak wortels, schep

-50

-75

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, zwak 
wortels, edelm an

-75

-115

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, uiterst  oer, edelm an

-115

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, m at ig oer, edelm an

6
gazon / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

1

0

-50

32x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, m at ig 
wortels, sporen oer, schep

7
groenst rook / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester J. Hart m an

0

50

1

0

-8
edelm an

-8

-25

30x30cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  0-40. geen asbest

-25

-55

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, schep, geen 
asbest  geen gf

-55

-70

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

8
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-8
edelm an

-8

-30

30x30cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  0-40. geen asbest , 
gestaakt  op beton

9
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

1

2

0

-8
edelm an

-8

-40

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, schep, ophoogzand 
geen asbest  geen gf

-40

-60

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker beige, 
bruin, edelm an, geen asbest  geen gf

1 0
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-8-8

-35

30x30cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  0-40. geen asbest

-35

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, bruin, schep, 
geen asbest  geen gf geroerd

-50

-70

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

1 1
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

0

-10-10

-40

30x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, zwak oer

-40

-75

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak oer

-75

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin

1 2
beton / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester J. Hart m an

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Bovenbroeksw eg 2  - Geest eren

projectcode 2 2 0 0 3 1 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-8-8

-45

30x30cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  0-40. geen asbest

-45

-60

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, bruin, schep, 
geen asbest  geen gf geroerd

-60

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, edelm an

1 3
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-8-8

-25

30x30cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  0-40. geen asbest

-25

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
schep, geen asbest  geen gf geroerd

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, edelm an

1 4
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-50

34x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
schep, geen asbest  geen gf

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, edelm an

1 5
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-10-10

-50

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, beige, 
zwak oer, sporen zand

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, zwak teelaarde

1 6
beton / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester J. Hart m an

0

50

1

0

-50

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
schep, geen asbest  geen gf

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, edelm an

1 7
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
schep, geen asbest  geen gf

1 8
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-8-8

-25

30x30cm , puingranulaat  0-40. geen 
asbest

-25

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
schep, geen asbest  geen gf

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, edelm an

1 9
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-50

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, zwak 
wortels, schep

2 0
gazon / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester J. Hart m an

0

50

1

0

-45

30x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, zwak 
wortels, schep

-45

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, zwak teelaarde, sporen 
oer, schep

2 1
gazon / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester J. Hart m an

0

50

1
0

-25

33x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, zwak 
wortels, schep

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, zwak teelaarde, sporen 
oer, schep

2 2
gazon / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester J. Hart m an

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Bovenbroeksw eg 2  - Geest eren

projectcode 2 2 0 0 3 1 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, zwak 
wortels, sporen oer, schep

2 3
gazon / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester J. Hart m an

0

50

1

2

0

-8-8

-30

30x30cm , puingranulaat  0-40. geen 
asbest

-30

-70

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen puin, schep, geen 
asbest  geen gf

-70

-100

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

A1
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

1

2

3

0

-8-8

-30

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, geel, schep, geen 
asbest  geen gf

-30

-60

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen puin, schep, geen 
asbest  geen gf

-60

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, sporen oer, edelm an

A2
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

1

2

0

-8-8

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen puin, schep, geen 
asbest  geen gf

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, sporen oer, edelm an

A3
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

1

2

0

-8-8

-25

edelm an, puingranulaat  0-40. geen 
asbest

-25

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen puin, schep, geen 
asbest  geen gf

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, sporen oer, edelm an

A4
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

1

2

0

-50

35x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
beige, sporen puin, schep, geen 
asbest  geen gf

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, sporen oer, edelm an

A5
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

1

2

0

-8
edelm an

-8

-25

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, ow: geen, edelm an

-25

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, ow: geen, edelm an, 
geroerd

-100

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, ow: geen, edelm an

-120

-170

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, ow: geen, sporen oer, 
edelm an

-170

-300

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

1

200

300

B1
klinker / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 4 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Bovenbroeksw eg 2  - Geest eren

projectcode 2 2 0 0 3 1 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

0

-8
edelm an

-8

-45

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, ow: geen, zwak puin, 
edelm an

-45

-95

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , grijs, ow: 
geen, zwak oer, edelm an

-95

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, ow: geen, sterk oer, 
edelm an

B2
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 4 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

1

2

0

-8
edelm an

-8

-15

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, ow: geen, edelm an, 
ophoogzand

-15

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, ow: geen, sporen oer, 
sporen teelaarde, edelm an, geroerd

-60

-95

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , grijs, ow: 
geen, edelm an

-95

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, ow: geen, sterk oer, 
edelm an

B3
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 4 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-10

33x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
sporen puin, schep, geen asbest  
geen gf

-10

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
edelm an, geen asbest  geen gf

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an

C1
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-10

33x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
sporen puin, schep, geen asbest  
geen gf

-10

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
edelm an, geen asbest  geen gf 
gestaakt  op onbekend hard voorwerp

C2
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

0

-10

30x40cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
sporen puin, schep, geen asbest  
geen gf

-10

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
edelm an, geen asbest  geen gf

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an

C3
braak / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

0

-8
edelm an

-8

-15

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, ow: geen, zwak puin, 
edelm an

-15

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, ow: 
geen, sporen oer, edelm an

-70

-85

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, ow: geen, sterk oer, 
edelm an

-85

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, ow: geen, zwak oer, 
edelm an

-120

-250

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, ow: geen, sporen oer, 
edelm an

-250

-300

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, sporen oer, edelm an

1

200

300

D1
klinker / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 4 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

1

2

0

-8
edelm an

-8

-15

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, ow: geen, zwak puin, 
edelm an

-15

-65

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, ow: 
geen, sporen zand, sporen oer, 
edelm an, geroerd

-65

-75

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, ow: geen, sterk oer, 
edelm an

-75

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, ow: geen, sporen oer, 
edelm an

D2
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 4 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

1

2

0

-8
edelm an

-8

-25

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, ow: geen, zwak puin, 
edelm an

-25

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, grijs, ow: geen, zwak oer, 
edelm an

-60

-75

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, ow: geen, sterk oer, 
edelm an

-75

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, ow: geen, zwak oer, 
edelm an

D3
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 4 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester J. Hart m an

0

50

100



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

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

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

GEUR INTENSITEIT

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 =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 04-Feb-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Feb-2022

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

22003116
2022014920/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1 2 3

Riemer Veltmaat

1/2

22003116

Analysecertificaat

04-Feb-2022/09:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Feb-2022

2022014920/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Feb-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 87.3% (m/m) 87.7 86.3Droge stof

S 2.3% (m/m) ds 3.3 1.0Organische stof

98% (m/m) ds 97 99Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds <2.0 2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 9.1 <5.0Koper (Cu)

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

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

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

S <20mg/kg ds 21 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

6.1mg/kg ds 7.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

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

1

2

3

BG I

BG II

OG I 12541931

12541930

12541929

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1 2 3

Riemer Veltmaat

2/2

22003116

Analysecertificaat

04-Feb-2022/09:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Feb-2022

2022014920/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Feb-2022

A,B,C

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

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

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

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S
1)1)1)

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

1

2

3

BG I

BG II

OG I 12541931

12541930

12541929

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022014920/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12541929 BG I

50539216103  30  60 31-Jan-2022

80539216104  25  55 31-Jan-2022

30539216106  8  50 31-Jan-2022

110539216100  35  70 31-Jan-2022

 12541930 BG II

150539216093  0  50 31-Jan-2022

140539216098  25  50 31-Jan-2022

170539216091  0  50 31-Jan-2022

180539216095  0  50 31-Jan-2022

 12541931 OG I

2A0539216224  50  90 31-Jan-2022

2A0539216237  90  140 31-Jan-2022

50539216110  60  110 31-Jan-2022

50539216114  110  160 31-Jan-2022

30539216113  50  100 31-Jan-2022

30539216097  100  140 31-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022014920/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022014920/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

31-01-2022

Riemer Veltmaat

2022014920

01-02-2022

04-02-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

2,7

Uitgevoerd

% (m/m) 87,3 87,3

% (m/m) ds 2,3 2,3

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 2,7 2,7

mg/kg ds <20 49,89 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2352 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,858 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0496 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,717 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,82 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,84 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 9,13

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <11 33,48

mg/kg ds 6,1 26,52

mg/kg ds <6,0 18,26

mg/kg ds <35 106,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,0049 0,0213 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12541929

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

31-01-2022

Riemer Veltmaat

2022014920

01-02-2022

04-02-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,3

2

Uitgevoerd

% (m/m) 87,7 87,7

% (m/m) ds 3,3 3,3

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2274 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 9,1 18,02 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0497 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 10 15,37 - 10 50 290 530

mg/kg ds 21 48,24 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,364

mg/kg ds <5,0 10,61

mg/kg ds <5,0 10,61

mg/kg ds <11 23,33

mg/kg ds 7,4 22,42

mg/kg ds <6,0 12,73

mg/kg ds <35 74,24 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds 0,0049 0,0148 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12541930

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

31-01-2022

Riemer Veltmaat

2022014920

01-02-2022

04-02-2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

1

2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,3 86,3

% (m/m) ds 1 1

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2 2

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 12541931

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 04-Feb-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Feb-2022

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

22003116
2022015509/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1 2 3

Riemer Veltmaat

1/2

22003116

Analysecertificaat

04-Feb-2022/12:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Feb-2022

2022015509/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Feb-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 87.5% (m/m) 86.6 84.7Droge stof

S 2.5% (m/m) ds 3.0 2.0Organische stof

97% (m/m) ds 97 98Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.9 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 7.9 <5.0Koper (Cu)

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

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

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

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

Minerale olie

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

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

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

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

10mg/kg ds <5.0 5.7Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

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

1

2

3

BG III

BG IV

OG II 12543595

12543594

12543593

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1 2 3

Riemer Veltmaat

2/2

22003116

Analysecertificaat

04-Feb-2022/12:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Feb-2022

2022015509/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Feb-2022

A,B,C

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

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

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

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S
1)1)1)

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

1

2

3

BG III

BG IV

OG II 12543595

12543594

12543593

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022015509/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12543593 BG III

190539216251  25  50 31-Jan-2022

120539216047  40  75 01-Feb-2022

160539216055  10  50 01-Feb-2022

0539216030

 12543594 BG IV

60539216326  0  50 01-Feb-2022

200539216304  0  50 01-Feb-2022

230539216289  0  50 01-Feb-2022

220539216327  0  25 01-Feb-2022

 12543595 OG II

1A0539216049  50  75 01-Feb-2022

1A0539216053  75  95 01-Feb-2022

60539216059  50  75 01-Feb-2022

60539216057  75  115 01-Feb-2022

60539216061  115  160 01-Feb-2022

40539216048  60  110 01-Feb-2022

40539216051  110  160 01-Feb-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022015509/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022015509/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

31-01-2022

Riemer Veltmaat

2022015509

01-02-2022

04-02-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,5

2

Uitgevoerd

% (m/m) 87,5 87,5

% (m/m) ds 2,5 2,5

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2356 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,119 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,05 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,92 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,8 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,4

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <11 30,8

mg/kg ds 10 40

mg/kg ds <6,0 16,8

mg/kg ds <35 98 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds 0,0049 0,0196 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12543593

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG III

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

31-01-2022

Riemer Veltmaat

2022015509

01-02-2022

04-02-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 86,6 86,6

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 2,9 2,9

mg/kg ds <20 48,76 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2274 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,721 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,9 15,34 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0491 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,597 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,64 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,01 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <11 25,67

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <6,0 14

mg/kg ds <35 81,67 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0049 0,0163 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12543594

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG IV

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

31-01-2022

Riemer Veltmaat

2022015509

01-02-2022

04-02-2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2

2

Uitgevoerd

% (m/m) 84,7 84,7

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,7 28,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 12543595

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 03-Feb-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Feb-2022

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

22003116
2022015277/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1

Riemer Veltmaat

1/2

22003116

Analysecertificaat

03-Feb-2022/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Feb-2022

2022015277/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Feb-2022

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 87.6% (m/m)Droge stof

S 2.3% (m/m) dsOrganische stof

98% (m/m) dsGloeirest

S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

6.7mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

0.0012mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S 0.0011mg/kg dsPCB 118

1 A - BG 12543008

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1

Riemer Veltmaat

2/2

22003116

Analysecertificaat

03-Feb-2022/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Feb-2022

2022015277/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Feb-2022

A,B,C

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S 0.0058mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 A - BG 12543008

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022015277/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12543008 A - BG

A10539216080  30  70 31-Jan-2022

A20539216109  30  60 31-Jan-2022

A30539216115  8  50 31-Jan-2022

A40539216112  25  50 31-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022015277/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022015277/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

31-01-2022

Riemer Veltmaat

2022015277

01-02-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

2

Uitgevoerd

% (m/m) 87,6 87,6

% (m/m) ds 2,3 2,3

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2377 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,167 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0501 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,96 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,97 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 9,13

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <11 33,48

mg/kg ds 6,7 29,13

mg/kg ds <6,0 18,26

mg/kg ds <35 106,5 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 0,0012 0,0052

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,0011 0,0047

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,0058 0,0252 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12543008

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

A - BG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 31-Jan-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Jan-2022

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

22003116
2022010562/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1 2

Jan Hartman

1/2

22003116

Analysecertificaat

31-Jan-2022/08:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Jan-2022

2022010562/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Jan-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 91.8% (m/m) 88.2Droge stof

S
1)

<0.7% (m/m) ds 2.4Organische stof

99% (m/m) ds 97Gloeirest

S % (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds <20Barium (Ba)

S mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S mg/kg ds <10Lood (Pb)

S mg/kg ds 24Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

<5.0mg/kg ds 7.2Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

B - BG

D - BG 12527169

12527168

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1 2

Jan Hartman

2/2

22003116

Analysecertificaat

31-Jan-2022/08:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Jan-2022

2022010562/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Jan-2022

A,B,C

S mg/kg ds <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
2)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050Anthraceen

S mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
2)

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

1

2

B - BG

D - BG 12527169

12527168

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022010562/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12527168 B - BG

B10539216520  8  25 24-Jan-2022

B20539216523  8  45 24-Jan-2022

B30539216528  15  60 24-Jan-2022

 12527169 D - BG

D10539216519  15  65 24-Jan-2022

D20539216532  15  65 24-Jan-2022

D30539216527  8  25 24-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022010562/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022010562/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

24-01-2022

Jan Hartman

2022010562

24-01-2022

31-01-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 91,8 91,8

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Nr. Analytico-nr Monster

1 12527168

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

B - BG

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

24-01-2022

Jan Hartman

2022010562

24-01-2022

31-01-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,4

2

Uitgevoerd

% (m/m) 88,2 88,2

% (m/m) ds 2,4 2,4

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <3,0 8,75

mg/kg ds <5,0 14,58

mg/kg ds <5,0 14,58

mg/kg ds <11 32,08

mg/kg ds 7,2 30

mg/kg ds <6,0 17,5

mg/kg ds <35 102,1 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2366 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,143 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0501 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,94 - 10 50 290 530

mg/kg ds 24 56,38 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds 0,0049 0,0204 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12527169

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

D - BG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 03-Feb-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Feb-2022

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

22003116
2022015485/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1

Riemer Veltmaat

1/2

22003116

Analysecertificaat

03-Feb-2022/12:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Feb-2022

2022015485/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Feb-2022

A,B,C

Metalen

S 44µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 13µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 4.9µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 50µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 1 12543528

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1

Riemer Veltmaat

2/2

22003116

Analysecertificaat

03-Feb-2022/12:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Feb-2022

2022015485/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Feb-2022

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 Peilbuis 1 12543528

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022015485/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12543528 Peilbuis 1

10692174658  210  310 01-Feb-2022

10801038008  210  310 01-Feb-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022015485/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022015485/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

01-02-2022

Riemer Veltmaat

2022015485

01-02-2022

03-02-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 44 44 - 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 13 13 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 4,9 4,9 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 50 50 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12543528

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 03-Feb-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Jan-2022

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

22003116
2022014898/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1 2 3

Riemer Veltmaat

1/2

22003116

Analysecertificaat

03-Feb-2022/09:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

31-Jan-2022

2022014898/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Feb-2022

A,B,C

Metalen

S µg/L 67 88Barium (Ba)

S µg/L <0.20 0.54Cadmium (Cd)

S µg/L <2.0 2.1Kobalt (Co)

S µg/L 5.2 64Koper (Cu)

S µg/L <0.050 0.077Kwik (Hg)

S µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S µg/L <3.0 9.3Nikkel (Ni)

S µg/L <2.0 16Lood (Pb)

S µg/L 100 140Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 0.64Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 0.14o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21 0.28Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

Peilbuis B1

Peilbuis D1

Peilbuis 2 12541830

12541829

12541828

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1 2 3

Riemer Veltmaat

2/2

22003116

Analysecertificaat

03-Feb-2022/09:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

31-Jan-2022

2022014898/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Feb-2022

A,B,C

S µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

3

Peilbuis B1

Peilbuis D1

Peilbuis 2 12541830

12541829

12541828

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022014898/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12541828 Peilbuis B1

10692174693  200  300 31-Jan-2022

 12541829 Peilbuis D1

10692174660  200  300 31-Jan-2022

10801028518  200  300 31-Jan-2022

 12541830 Peilbuis 2

10692174680  200  300 31-Jan-2022

10801028372  200  300 31-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022014898/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022014898/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

31-01-2022

Riemer Veltmaat

2022014898

31-01-2022

03-02-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,63 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12541828

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

S

T

I

Peilbuis B1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

31-01-2022

Riemer Veltmaat

2022014898

31-01-2022

03-02-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 67 67 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 5,2 5,2 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 100 100 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 12541829

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis D1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Extra parameters

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Naftaleen

Styreen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



22003116

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

31-01-2022

Riemer Veltmaat

2022014898

31-01-2022

03-02-2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 0,64 0,64 * 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L 0,14 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,28 0,28 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 88 88 * 20 50 338 625

µg/L 0,54 0,54 * 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 2,1 2,1 - 2 20 60 100

µg/L 64 64 ** 2 15 45 75

µg/L 0,077 0,077 * 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 9,3 9,3 - 3 15 45 75

µg/L 16 16 * 2 15 45 75

µg/L 140 140 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L 1,34 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

3 12541830

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Extra parameters

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Naftaleen

Styreen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Resultaten asbestanalyses 

 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 07-Feb-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Jan-2022

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

22003116
2022014923/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1 2

Riemer Veltmaat

1/1

22003116

Analysecertificaat

04-Feb-2022/22:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Feb-2022

2022014923/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Feb-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

91.0% (m/m) 89.4Droge stof (Extern)
2)2)

14.4kg 12.8In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)

13086g 11479Droge massa aangeleverd monster
1)1)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest (som)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)

0.7mg/kg ds 1.0Totaal asbest (bovengrens)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)

0.4mg/kg ds 0.5Serpentijn bovengrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool ondergrens
1)1)

0.4mg/kg ds 0.5Amfibool bovengrens
2)2)

<0.4mg/kg ds <0.6Asbest in grond
2)2)

<0.4mg/kg ds <0.6Totaal gehalte asbest
2)2)

<0.4mg/kg ds <0.6Serpentijn concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

MM FF - 01

MM FF - 02 12541942

12541941

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

KD



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022014923/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12541941 MM FF - 01

MMFF011724988MG  8  50 31-Jan-2022

 12541942 MM FF - 02

MMFF021724987MG  0  50 31-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022014923/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022014923/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7043405
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 03-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14380 g
Droge massa aangeleverde monster : 13086 g
Percentage droogrest : 91,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12056,9 94,0 12,6 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 188,4 1,5 56,3 29,88 0 0,0
1-2 mm 197,0 1,5 64,3 32,64 0 0,0
2-4 mm 97,0 0,8 97,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 120,9 0,9 120,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 170,8 1,3 170,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12831,0 100,0 521,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1305582
Uw project omschrijving : 2022014923-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZCJO-MEDT-LRAR-XHCD Ref.: 1305582_certificaat_v1



Monstercode : 7043406
Uw referentie : MM FF - 02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 04-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12840 g
Droge massa aangeleverde monster : 11479 g
Percentage droogrest : 89,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11098,1 98,8 12,6 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 8,2 0,1 1,3 15,85 0 0,0
1-2 mm 4,3 0,0 1,4 32,56 0 0,0
2-4 mm 2,7 0,0 2,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 17,9 0,2 17,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 97,4 0,9 97,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11228,6 100,0 133,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,0 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1305582
Uw project omschrijving : 2022014923-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZCJO-MEDT-LRAR-XHCD Ref.: 1305582_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1305582
Uw project omschrijving : 2022014923-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ZCJO-MEDT-LRAR-XHCD Ref.: 1305582_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7043405 MM FF - 01 MMFF01 .08-.5 1724988MG

7043406 MM FF - 02 MMFF02 0-.5 1724987MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1305582
Uw project omschrijving : 2022014923-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ZCJO-MEDT-LRAR-XHCD Ref.: 1305582_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1305582
Uw project omschrijving : 2022014923-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ZCJO-MEDT-LRAR-XHCD Ref.: 1305582_certificaat_v1



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 04-Feb-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Feb-2022

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

22003116
2022015486/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1 2

Riemer Veltmaat

1/1

22003116

Analysecertificaat

03-Feb-2022/22:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Feb-2022

2022015486/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Feb-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

91.1% (m/m) 88.0Droge stof (Extern)
2)2)

12.9kg 13.0In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)

11715g 11396Droge massa aangeleverd monster
1)1)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest (som)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)

0.5mg/kg ds 0.9Totaal asbest (bovengrens)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)

0.3mg/kg ds 0.5Serpentijn bovengrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool ondergrens
1)1)

0.3mg/kg ds 0.5Amfibool bovengrens
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.5Asbest in grond
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.5Totaal gehalte asbest
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.5Serpentijn concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

MM FF - 03

MM FF - 04 12543536

12543535

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

KD



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022015486/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12543535 MM FF - 03

FF-031724822MG  0  50 01-Feb-2022

 12543536 MM FF - 04

FF-041725011MG  0  50 01-Feb-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022015486/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022015486/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7044327
Uw referentie : MM FF - 03
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/02/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 03-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12860 g
Droge massa aangeleverde monster : 11715 g
Percentage droogrest : 91,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10162,6 88,3 14,0 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 370,3 3,2 97,6 26,36 0 0,0
1-2 mm 253,0 2,2 119,2 47,11 0 0,0
2-4 mm 148,7 1,3 148,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 240,2 2,1 240,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 331,1 2,9 331,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11505,9 100,0 950,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,5 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1305881
Uw project omschrijving : 2022015486-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ISXK-RWXG-WQCA-FKVH Ref.: 1305881_certificaat_v1



Monstercode : 7044328
Uw referentie : MM FF - 04
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/02/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 03-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12950 g
Droge massa aangeleverde monster : 11396 g
Percentage droogrest : 88,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10499,9 94,8 12,7 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 356,9 3,2 73,3 20,54 0 0,0
1-2 mm 112,6 1,0 37,9 33,66 0 0,0
2-4 mm 63,3 0,6 63,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 25,4 0,2 25,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 21,1 0,2 21,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11079,2 100,0 233,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1305881
Uw project omschrijving : 2022015486-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ISXK-RWXG-WQCA-FKVH Ref.: 1305881_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1305881
Uw project omschrijving : 2022015486-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ISXK-RWXG-WQCA-FKVH Ref.: 1305881_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7044327 MM FF - 03 FF-03 0-.5 1724822MG

7044328 MM FF - 04 FF-04 0-.5 1725011MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1305881
Uw project omschrijving : 2022015486-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ISXK-RWXG-WQCA-FKVH Ref.: 1305881_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1305881
Uw project omschrijving : 2022015486-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ISXK-RWXG-WQCA-FKVH Ref.: 1305881_certificaat_v1



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 03-Feb-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Jan-2022

Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

22003116
2022014897/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bovenbroeksweg 2 - Geesteren

1 2

Riemer Veltmaat

1/1

22003116

Analysecertificaat

03-Feb-2022/12:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

31-Jan-2022

2022014897/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Feb-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

91.7% (m/m) 98.2Droge stof (Extern)
2)2)

13.9kg 16.2In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)

12746g 15879Droge massa aangeleverd monster
1)1)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

380mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

380mg 0.0Asbest (som)
1)1)

3.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)

4.6mg/kg ds 0.5Totaal asbest (bovengrens)
1)1)

3.0mg/kg ds 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)

4.6mg/kg ds 0.2Serpentijn bovengrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool ondergrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.2Amfibool bovengrens
2)2)

3.8mg/kg ds <0.3Asbest in grond
2)2)

3.8mg/kg ds <0.3Totaal gehalte asbest
2)2)

3.8mg/kg ds <0.3Serpentijn concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
2)2)

3.8mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

A - MM FF

C - MM FF 12541827

12541826

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

KD



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022014897/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12541826 A - MM FF

MMFFA1725121MG  0  50 31-Jan-2022

 12541827 C - MM FF

MMFFC1725083MG  0  10 31-Jan-2022
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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Monstercode : 7043380
Uw referentie : A - MM FF
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 03-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13900 g
Droge massa aangeleverde monster : 12746 g
Percentage droogrest : 91,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11651,8 93,3 13,2 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 250,7 2,0 42,3 16,87 0 0,0
1-2 mm 390,4 3,1 138,1 35,37 0 0,0
2-4 mm 39,4 0,3 39,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 48,7 0,4 48,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 108,5 0,9 108,5 100,00 1 380,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12489,5 100,0 390,2 1 380,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 3,8 3,0 4,6 3,8 3,0 4,6 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 3,8 3,0 4,6 3,8 3,0 4,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 3,8 0,0 3,8
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 3,8 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 3,8 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

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

Projectcode : 1305568
Uw project omschrijving : 2022014897-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZQLL-QWLW-PLTJ-RHOY Ref.: 1305568_certificaat_v1



Monstercode : 7043380
Uw referentie : A - MM FF
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2022

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 4

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

Projectcode : 1305568
Uw project omschrijving : 2022014897-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZQLL-QWLW-PLTJ-RHOY Ref.: 1305568_certificaat_v1



Monstercode : 7043381
Uw referentie : C - MM FF
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.S.
Datum geanalyseerd : 02-02-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16170 g
Droge massa aangeleverde monster : 15879 g
Percentage droogrest : 98,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 14554,0 94,0 7,2 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 277,7 1,8 61,6 22,18 0 0,0
1-2 mm 186,3 1,2 79,0 42,40 0 0,0
2-4 mm 89,7 0,6 89,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 96,8 0,6 96,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 271,8 1,8 271,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 15476,3 100,0 606,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,5 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

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

Projectcode : 1305568
Uw project omschrijving : 2022014897-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZQLL-QWLW-PLTJ-RHOY Ref.: 1305568_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

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

Projectcode : 1305568
Uw project omschrijving : 2022014897-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ZQLL-QWLW-PLTJ-RHOY Ref.: 1305568_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7043380 A - MM FF MMFFA 0-.5 1725121MG

7043381 C - MM FF MMFFC 0-.1 1725083MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1305568
Uw project omschrijving : 2022014897-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ZQLL-QWLW-PLTJ-RHOY Ref.: 1305568_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1305568
Uw project omschrijving : 2022014897-22003116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: ZQLL-QWLW-PLTJ-RHOY Ref.: 1305568_certificaat_v1



 
 
 
 
 

Bijlage V 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB's     Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK's     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 
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1. Inleiding 
In opdracht van de heer N. Broekhuis van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV op de locatie 

kadastraal bekend: Tubbergen, Sectie L, perceel 8063 een historisch vooronderzoek uitgevoerd. 
 
De aanleiding tot het historisch onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen sloop van een 
gebouw op het perceel.  
 
Doel van het historisch onderzoek is het beoordelen of op de onderzoekslocatie verdachte 
deellocaties ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging aanwezig zijn. Het 
historisch onderzoek dient als basis voor het opstellen van het onderzoeksprogramma voor het 
eventueel uit te voeren verkennend bodemonderzoek. 
 
Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2009);  

  

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem & Milieutechniek en het hierbij behorende 
keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig 
veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters 
aan een erkend laboratorium. 
 
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness 
Bodem & Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken 
projectlocatie, zowel in juridische, financiële of personele sfeer. 
 
In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig 
tot de certificerende-instelling (Normec). 
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2. Vooronderzoek 
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de 
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. In de paragrafen 
2.1 t/m 2.7 wordt het vooronderzoek uitgebreid beschreven. 
 
2.1 Topografische beschrijving 
De locatie is kadastraal bekend als Tubbergen, Sectie L, perceel 8063. Zie bijlage I voor een 
topografische kaart met ligging onderzoekslocatie. De oppervlakte van de onderzoekslocatie 
omvat circa 900 m2. In onderstaand tabel zijn de kadastrale percelen weergegeven. 
 
Perceel Sectie Perceel Oppervlakte m2 

Tubbergen L 8063  4225 

 
Op de onderstaande afbeelding is de globale onderzoekslocatie weergegeven. 
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2.2 Historische informatie onderzoekslocatie 
Voor het verkrijgen van historische informatie van de locatie is een aanvraag ingediend bij de 
Gemeente Tubbergen en de Provincie Overijssel. In bijlage VII is de verkregen informatie van de 
Provincie en de gemeente bijgevoegd. 
 
Op basis van de Bodemkwaliteitskaart kan de grond als kwaliteit "Natuur/Landbouw" worden 
aangemerkt. 
 
De locatie aan de Hardenbergerweg 41 te Tubbergen betreft een voormalig agrarisch bedrijf. Er is 
rundvee en varkens gehouden op de locatie. De varkensschuur is inmiddels omgebouwd tot 
kantoorpand. Hierin zit een bedrijf gevestigd. De rundveeschuur is gesloopt in 2005. De schuur die 
nog aanwezig is diende als paardenstalling en jongveestallen met garage. 
 
Op 25 mei 1982 is er een Hinderwetvergunning afgegeven voor de locatie. Het betrof een 
vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een landbouw en veebedrijf. Er wordt 
vergund voor 26 stuks rundvee, 17 fokvarkens, 40 biggen en een bovengrondse dieselolie tank van 
1800 liter. 
 
De onderzoekslocatie betreft de reeds bestaande schuur (paardenstalling en jongveestalling). Deze 
bevat asbestverdachte dakbedekking. Initiatiefnemer is voornemens de schuur te slopen en een 
compensatiewoning te realiseren in het kader van de rood-voor-rood regeling. 
 
Voor zover bekend heeft er op de onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek plaats 
gevonden. 
 
Op de historische kaarten is bebouwing vanaf 1933 te zien op de onderzoekslocatie.  
 
Er is verder geen noemenswaardige informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de openbare 
bronnen. 
 

    
Kaart 1933                kaart 1965 
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Kaart 1976                                    Kaart 1988 

  
Kaart 1995                       Kaart 1997 
 

  
Kaart 2005           Kaart 2020 
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2.3 Inspectie onderzoekslocatie 
Op 17 september 2021 is de locatie geïnspecteerd. Zie bijlage VI voor alle foto's van de locatie.  
 
De onderzoekslocatie bestaat uit een erf met woonhuis, kantoorpand, schuur en een tuin.  
 
De te slopen schuur bestaat van oorsprong uit twee losstaande schuren. In de tussenruimte is een 
dak gebouwd zodat het als één schuur wordt gezien. 
De te slopen schuur wordt momenteel gebruikt als opslag. In de voorzijde van de schuur zijn een 
aantal paardenboxen aanwezig. In het achterste deel van de schuur ligt isolatiemateriaal 
opgeslagen.  
 
2.4 Historische informatie omtrent asbest in bodem 
Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en 
partijen grond) is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer 
van de hieronder beschreven activiteiten of gebeurtenissen: 

▪ de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, 
apparaten of voorwerpen vervaardigen en/of verwerken; 

▪ de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. 
schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid 
van asbestresten in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen); 

▪ de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het 
verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans 
dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven; 

▪ de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond; 
▪ de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen; 
▪ de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, dan wel afval van kassen op of in de bodem; 
▪ er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder 

dat de verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd. 
 
Het dak van de schuur bevat asbestverdachte dakbedekking. Er zijn twee druppelzones waar het 
lekwater van de dakbedekking rechtstreeks in de onbeschermde bodem terechtkomt (zie bijlage 
II).  
 
2.5 Directe omgeving van de onderzoekslocatie 
De omgeving van het perceel bestaat voornamelijk uit agrarische percelen (voornamelijk grasland). 
Ten zuidoosten ligt het dorp Tubbergen. Noordelijk, oostelijk en westelijk liggen voornamelijk 
agrarische landbouwpercelen. Tevens loopt aan de westzijde van de locatie de Provinciale weg 
N343. 
 
In mei 2015 heeft Kruse Groep een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Eeshoflaan 21 
in Tubbergen. Projectcode: 15019710 d.d. 07-05-2015. Aanleiding voor dit onderzoek was de 
voorgenomen nieuwbouw op de locatie. Er zijn enkele zeer lichte verontreinigingen aangetroffen. 
Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
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In juli 2016 heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd aan de Sportlaan 15 te Tubbergen. Rapportnummer: MT.16256 d.d. 8-08-2016 
Aanleiding voor dit onderzoek was de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. Er zijn lichte 
verontreinigingen aangetroffen. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
In oktober 2020 heeft Kruse Groep een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de 
Hardenbergerweg 63+63a in Tubbergen. Projectcode: 20062910 d.d. 22-10-2020. Aanleiding voor 
dit onderzoek was de voorgenomen nieuwbouw op de locatie. Er zijn lichte verontreinigingen 
aangetroffen. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Er zijn op basis van de bevindingen geen invloeden van buiten de onderzoekslocatie te verwachten 
die een negatief effect zouden kunnen hebben op de onderzoeklocatie. 
 
2.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
Bodemgesteldheid (oorspronkelijke) bovenlaag: 
Het maaiveld bevindt zich op ca. 19,0 m. - NAP. 

 

  
 
De grondwaterstromingsrichting in het freatisch pakket wordt bepaald door de plaatselijke 
bodemopbouw en is voornamelijk noordwestelijk gericht.  
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2.7 Toekomstig gebruik 
De te slopen schuur maakt ruimte voor een compensatiewoning op de locatie. 
 
2.8 Onderzoekshypothese 
Op basis van de beschikbare historische informatie, het bodemloket, topotijdreis.nl en luchtfoto's 
zijn er verdachte locaties aan te wijzen.  
 
Uit historische informatie blijkt dat er asbestverdachte dakbedekking op de schuur aanwezig is die 
gesloopt wordt. Tevens blijkt dat er een bovengrondse dieseltank aanwezig is geweest. Echter valt 
de voormalige dieseltank buiten de huidige onderzoekslocatie. 
 
Gegeven het historische gebruik van de locatie (wonen) en de resultaten van onderhavig historisch 
onderzoek wordt een verkennend onderzoek op de locatie noodzakelijk geacht.  
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3. Conclusies en Aanbevelingen 
In opdracht van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV op de locatie kadastraal bekend: Tubbergen, 
Sectie L, nr. 8063 een historisch vooronderzoek uitgevoerd. 
 
De locatie betreft een voormalig agrarisch bedrijf. In 2005 is de rundvee stal gesloopt en is de 
varkensschuur omgebouwd tot bedrijfspand. Tevens is er een paarden- en jongveestalling 
aanwezig. 
 
De onderzoekslocatie bestaat uit de paarden- en jongveestalling en de weide voor de schuur. 
 
Er zijn geen bodemrelevante gegevens bekend van de onderzoekslocatie bij zowel de bodematlas 
als het provinciale geoportaal.  
 
Op de onderzoekslocatie zijn twee druppelzones te definiëren. De voormalige dieseltank bevond 
zich op enige afstand van de onderzoekslocatie. 
 
Gegeven het historische gebruik van de locatie (agrarisch erf) en de resultaten van onderhavig 
historisch onderzoek wordt, bij ruimtelijke ontwikkelingen, een verkennend onderzoek (NEN5740 
& NEN5707) op de locatie noodzakelijk geacht. 
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BIJLAGE I 
Topografische kaart met ligging onderzoekslocatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 augustus 2021
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

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tubbergen
L
8063

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.

Uw referentie: 217.4
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BIJLAGE II 
Locatietekening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T
erra-A

gribusiness
B

odem
 &

 M
ilieutechniek

E
erste Stegge 54

w
w

w
.terra-agribusiness.nl

7631 A
E

 O
otm

arsum
info@

terra-agribusiness.nl

T
el: 0541-295599

Fax: 0541-294549

Project nr.:
2021-217.4

D
atum

:
septem

ber 2021
Schaal:

1:250

K
adastrale gem

eente: 
T

ubbergen
Sectie:

L
Perceel:

8063

Perceelsnum
m

ers
K

adastrale grens
B

estaande bebouw
ing

22
H

uisnum
m

er

O
nderzoekslocatie

N
ieuw

 te bouw
en

0
2.5

5
7.5

10
12.5

m
eter

A
fdrukform

aat: A
3

Peilbuis

B
oring tot 0.5 m

 -m
v

B
oring tot 2.0 m

 -m
v

B
oorgat 0.3x0.3x0.5

B
oring tot 2.0 m

 -m
v (edelm

anboor Ø
 12cm

)

R
eeds gesloopte bebouw

ing

D
ruppelzone

V
m

l dieseltank



 

2021-217.4 20-9-2021       14 

Bodem & Milieutechniek 
 
 

Grond & Gewas Onderzoek 
    

 

BIJLAGE III 
Historische kaarten 
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BIJLAGE IV 
Luchtfoto's 
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BIJLAGE V 
Foto's Onderzoekslocatie 
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BIJLAGE VI 
Bodeminformatie gemeente 

 
 
 
 
 

 
 
 



Van: Roeleveld, Charlotte
Aan: Niek Hesselink
Onderwerp: RE: Bodeminformatie Hardenbergerweg 41 Tubbergen
Datum: donderdag 26 augustus 2021 13:32:22
Bijlagen: image003.png

Goedemiddag.
Van de Hardenbergerweg 41 is in ons syteem geen bodeminformatie te vinden.
KCC beantwoordt de overige vragen.

Groeten Charlotte Roeleveld

Van: Niek Hesselink <niek@terra-agribusiness.nl> 
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 12:36
Aan: Gemeente Tubbergen <gemeente@tubbergen.nl>
Onderwerp: Bodeminformatie Hardenbergerweg 41 Tubbergen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij vraag ik historische informatie op van het volgende adres: Hardenbergerweg 41 Tubbergen

Kadastraal bekend als: Gem. Tubbergen
Sectie: L
Perceelnr: 8063 en 7294

Deze informatie hebben we nodig omdat wij een verkennend bodemonderzoek moeten uitvoeren op de locatie.

Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op en rondom de locatie
Milieuvergunningen
Eventuele aanwezige of voormalige boven en/of ondergrondse tanks

Graag de gegevens per e-mail verzenden naar:
niek@terra-agribusiness.nl

Indien we een dossieronderzoek op locatie moeten uitvoeren graag bericht.

Met vriendelijke groet,

Niek Hesselink | Terra Agribusiness BV

Eerste Stegge 54, 7631 AE Ootmarsum
Postbus 105, 7630 AC Ootmarsum
0541-200140
0541-200101 (rechtstreeks)
niek@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

--
Bestanden met macro's o.a. extensie .zip of .exe worden alleen na overleg door onze mailservers
geaccepteerd!
--
--
Bestanden met macro's o.a. extensie .zip of .exe worden alleen na overleg door onze mailservers
geaccepteerd!
--

DISCLAIMER:

*****************************************************************************************************

Op grond van algemeen bekende risico's van e-mail berichtenverkeer die door de verzender niet zijn

te beinvloeden, is alle informatie in dit bericht onder voorbehoud. Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen

gebruikt e-mail niet voor het aangaan van externe verplichtingen en het bekendmaken van besluiten.

Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

*****************************************************************************************************
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BIJLAGE VII 
Geoportaal Overijssel informatie 

 
 
 
 

 

 



BJZ Hardenbergerweg 41 Tubbergen
Omgevingsrapportage
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informatie aangetroffen.
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.

Show the Debugger Trace Report

 

Pagina 8 van 8 - 05-08-2021

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Verkennend Bodemonderzoek  
 
 
 
 

    Project:    2021-256 
     
    Locatie:    Hardenbergerweg 41 te Tubbergen 
 
 
 
    Opdrachtgever:  BJZ.nu 
         Twentepoort Oost 16a      
         7609 RG  Almelo 
 
 
    Datum:    3 november 2021 
 
 
 
 
     
 



Verkennend bodemonderzoek 
Hardenbergerweg 41 te Tubbergen 

2021-256 3-11-2021 Pagina 2 van 20 

Verkennend Bodemonderzoek 

Hardenbergerweg 41 te Tubbergen 

Opdrachtgever: BJZ.nu 
Twentepoort Oost 16a 
7609 RG  Almelo 

Adviesbureau: Terra Agribusiness BV 
Eerste Stegge 54 
7631 AE  Ootmarsum 

Status: Definitief 
Versie: 1 
Datum versie: 3-11-2021 
Projectnummer: 2021-256 

Auteur: Joost Stevelink* Paraaf: 

Kwaliteitscontrole: Niek Hesselink* Paraaf: 

Veldwerkers: Joost Stevelink, Mark Morsink (in opleiding)* 

*De vermelde personen zijn akkoord met de openbaring van zijn of haar persoonsgegevens in het kader van de AVG-privacy wetgeving.



 
Verkennend bodemonderzoek 
Hardenbergerweg 41 te Tubbergen 

2021-256 3-11-2021 Pagina 3 van 20 

 
Inhoudsopgave 

Pagina 
 

1 Inleiding 4 

2 Vooronderzoek 5 

2.1 Locatie gegevens 5 

2.2 Algemene informatie locatie 5 

2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 6 

2.4 Directe omgeving locatie 6 

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 6 

2.6 Vooronderzoek PFAS 7 

2.7 Vooronderzoek 5707 Asbest 7 

2.8 Visuele inspectie bodemoppervlak op asbest 7 

3 Onderzoeksprogramma 8 

3.1 Hypothesestelling 8 

3.2 Onderzoeksopzet 8 

3.3 Analysestrategie 9 

4 Onderzoeksresultaten 10 

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 10 

4.2 Analyseresultaten 11 

4.3 Toetsing van de hypothese 12 

4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek 12 

5 Samenvatting en conclusie 13 

 
 
BIJLAGE I: Situering van de locatie  
BIJLAGE II: Situering van de locatie (schaal 1: 1000) 
BIJLAGE III: Overzichtstekening boorpunten 
BIJLAGE IV: Boorstaten 
BIJLAGE V: Analysecertificaten en Overschrijdingstabellen 
BIJLAGE VI: Foto's onderzoekslocatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verkennend bodemonderzoek 
Hardenbergerweg 41 te Tubbergen 

2021-256 3-11-2021 Pagina 4 van 20 

 
 

 

In opdracht van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie Hardenbergerweg 41 te Tubbergen. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage I. In onderhavig onderzoek is het verkennend bodemonderzoek uitgebreid 
met een asbest in grondonderzoek. 
 
Aanleiding van het onderzoek is in het kader van voorgenomen sloop en nieuwbouwactiviteiten. 
 
Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is 
niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 
 
Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017); 

- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
(NEN5740:2009+A1:2016); 

- 

 

- 

NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN 
5707+C2:2017) 

NEN 5897 Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat (NEN5897+C2:2017) 

- VKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 
nemen van grondmonsters en waterpassen” 

- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters” 

- VKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem & Milieutechniek en het hierbij behorende 
keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig 
veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters 
aan een erkend laboratorium. 
 
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness Bodem 
& Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel 
in juridische, financiële of personele sfeer. 
 
De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven: 

- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid; 

- opstellen van een hypothese; 

- opstellen van een onderzoeksstrategie; 

- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek; 

- conclusies, aanbevelingen en samenvatting. 

 
In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig 
tot de certificerende-instelling (Normec). 
 
 
 
 

1 Inleiding 
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Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de 
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit: 
 
Tabel 1 Bronnen vooronderzoek 

Bron Omschrijving 

www.ahn.nl AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland) 

www.bodemloket.nl Bodemloket van Nederland 

www.topotijdreis.nl Historische kaarten 

www.dinoloket.nl Ondergrond gegeven van Nederland 

BAG viewer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Gemeente Tubbergen Historische informatie van de Gemeente 

Informatie Opdrachtgever BJZ.nu 

Inspectie onderzoekslocatie Visueel inspectie van de locatie 

 
2.1 Locatie gegevens 
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel 
 
Tabel 2 Locatiegegevens 

Adres onderzoekslocatie Hardenbergerweg 41 te Tubbergen 

Kadastrale gemeente Tubbergen 

Sectie L 

Percelen 8063 

Oppervlakte van de onderzoekslocatie <1000 m2 

Eigenaar/ gebruiker - 

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bestaat uit een schuur en omliggend terrein 

Bebouwing Ter plaatse staat één schuur 
 

Verharding De onderzoekslocatie is deels verhard met klinkers 

 
2.2 Algemene informatie locatie 
De locatie bevindt zich aan de Hardenbergerweg 41 te Tubbergen. De locatie betreft een 
voormalig agrarisch bedrijf. Er is rundvee en varkens gehouden op de locatie. De varkensschuur is 
inmiddels omgebouwd tot kantoorpand. Hierin zit een bedrijf gevestigd. De rundveeschuur is 
gesloopt in 2005. De schuur binnen onderhavige onderzoekslocatie diende als paardenstalling en 
jongveestallen met garage. 
 
Op historische kaarten is vanaf 1933 bebouwing op de locatie te zien. Echter volgens het BAG-
register zijn de woning en schuren gebouwd in 1986. 
 
Op 25 mei 1982 is er een Hinderwetvergunning afgegeven voor de locatie. Het betrof een vergunning 
tot het oprichten en in werking hebben van een landbouw en veebedrijf. Er wordt vergund voor 26 
stuks rundvee, 17 fokvarkens, 40 biggen en een bovengrondse dieselolie tank van 1800 liter. 
 
De dieseltank bevindt zich op enige afstand van onderhavige onderzoekslocatie (zie bijlage III). 
 
De onderzoekslocatie betreft de reeds bestaande schuur (paardenstalling en jongveestalling). Deze 
bevat asbesthoudende dakbedekking. Initiatiefnemer is voornemens de schuur te slopen en een 
compensatiewoning te realiseren in het kader van de rood-voor-rood regeling.  
 
Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de 
geraadpleegde bronnen. 
 

2 Vooronderzoek 
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2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
Voor zover bekend zijn in er in het verleden op de locatie geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
2.4 Directe omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de rand van het dorp Tubbergen. In de directe omgeving 
bevinden zich enkele woonhuizen, agrarische bedrijven en landbouwpercelen. 
De omgeving werd in het verleden op historische kaarten aangeduid als "Tubberger maten". 
Ten zuidoosten ligt het dorp Tubbergen. 
 
In mei 2015 heeft Kruse Groep een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Eeshoflaan 21 in 
Tubbergen. Projectcode: 15019710 d.d. 07-05-2015. Aanleiding voor dit onderzoek was de 
voorgenomen nieuwbouw op de locatie. Er zijn enkele zeer lichte verontreinigingen aangetroffen. 
Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
In juli 2016 heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd aan de Sportlaan 15 te Tubbergen. Rapportnummer: MT.16256 d.d. 8-08-2016 
Aanleiding voor dit onderzoek was de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. Er zijn lichte 
verontreinigingen aangetroffen. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
In oktober 2020 heeft Kruse Groep een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de 
Hardenbergerweg 63+63a in Tubbergen. Projectcode: 20062910 d.d. 22-10-2020. Aanleiding voor 
dit onderzoek was de voorgenomen nieuwbouw op de locatie. Er zijn lichte verontreinigingen 
aangetroffen. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Er is verder geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie 
bekend welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie.  
 
2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur. 
 
Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk model DGM v2.2 

  

 
De boorlocatie bevindt zich circa 18,5 meter boven NAP.  
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2.6 Vooronderzoek PFAS 
PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland terecht. 
Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim beeld.  
 
Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd. 
Ook de brandweeroefenplaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn 
verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een grond- 
of grondwaterverontreiniging.  
 
In het handelingskader van Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en toepassingen 
beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu vrijkomt. 
 
Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven 
toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem. 
 
2.7 Vooronderzoek 5707 Asbest 
Uit de verkregen historische informatie blijkt dat vanaf circa 1850 bebouwing op de locatie 
aanwezig is. Het is mogelijk dat tijdens (ver)bouwwerkzaamheden asbest in de gebouwen 
verwerkt is.  
 
Het dak van de schuur bevat asbesthoudende dakbedekking. Er zijn twee druppelzones waar het 
lekwater van de asbesthoudende dakbedekking rechtstreeks in de onbeschermde bodem 
terechtkomt. 
 
Door het (jarenlange) gebruik als agrarisch erf wordt de locatie als verdacht beschouwd met 
betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 
2.8 Visuele inspectie bodemoppervlak op asbest 
Op 12-10-2021 is de locatie visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De 
maaiveldinspectie is uitgevoerd conform de NEN 5707. Het maaiveld van de onderzoekslocatie is 
verdeeld in stroken van ongeveer 1m breed en is strook voor strook in 2 richtingen haaks op 
elkaar geïnspecteerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de maaiveldinspectie beknopt 
weergegeven. 
 
Tabel 3 Maaiveldinspectie NEN 5707 & NEN5897 

Aandachtsgebied Opmerking 

Oppervlakte geïnspecteerde locatie <1000 

Conditie toplaag Droog 

Beperkingen van de inspectie Neerslag: geen, >25% verharding en vegetatie 

Weersomstandigheden Zicht: > 50m 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? 
 
Opmerking 

Nee 
 
De maaiveldinspectie werd beperkt door de verharding en 
vegetatie 

 
Resultaat maaiveld inspectie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld 
aangetroffen. 
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3.1 Hypothesestelling 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses 
geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging.  
 
De bovengrond van de onderzoekslocatie kan als verdacht worden beschouwd met betrekking tot 
de chemische parameters alsmede asbest. In het kader van de NEN5740 en NEN5707 dient de 
bovengrond onderzocht te worden conform onderzoeksstrategie VED-HE. 
De ondergrond kan als onverdacht beschouwd worden.  
 
De volgende deellocaties en hypotheses worden aangehouden: 
 
Tabel 4 Deellocaties en hypothese NEN5740 

Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Zware metalen, PAK - 

 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5707 
Het asbest in grondonderzoek heeft tot doel het globaal vaststellen van het gemiddelde 
asbestgehalte van de deellocatie (ruimtelijke eenheid) en het vaststellen van de globale omvang 
van een eventueel aanwezige asbestverontreiniging. 
 
Tabel 5 Deellocaties en hypothese NEN5707 & NEN5897 

Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 1 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 2 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

 
3.2 Onderzoeksopzet 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 12 oktober 2021 (plaatsing peilbuis en monstername 
grond), 22 oktober 2021 (monstername grondwater). De positie van de boorlocaties zijn 
weergegeven in bijlage III. 
 
Tabel 6 Onderzoeksopzet NEN 5740 
Locatie Ondiepe 

boringen1 

Diepe 
boringen2 

Peilbuizen Analyses grond Analyses water 

Gehele locatie 5 1 1 3x st. grond AS3000 1x st. grondwater AS3000 
1 Ondiepe boringen standaard tot 0,5 m-mv. 
2 Diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv. 

 
Tabel 7 Onderzoeksopzet NEN 5707 & NEN5897 
Locatie Proefgaten ondiep1 Proefgaten met diepe boring2 Analyses asbest in grond3 

Gehele locatie 5 1 1 

Druppelzone 1 2 - 1 

Druppelzone 2 2 - 1 
1 Ondiep proefgat standaard 0,3m x 0,3m x 0,5m (lxbxh). 
2 Standaard proefgat van 0,3m x 0,3m x 0,5m (lxbxh) diep doorgeboord met edelmanboor Ø 12cm. 
3 Analyse conform NEN5898; aantal analyses asbest in materiaal op basis van zintuiglijke waarnemingen in het veld. 

 
  

3 Onderzoeksprogramma 
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3.3 Analysestrategie 
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. 
In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt. 
 
Tabel 8 Analyse onderzochte monsters 

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Analyse  

BM1 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM2 0,08 - 0,50 2 (0,30 - 0,50) 
4 (0,20 - 0,50) 
7 (0,08 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
2 (0,50 - 1,00) 
2 (1,00 - 1,50) 
2 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

 
Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Analyse  

Pb1wm1 2,00 – 3,00 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 
Alle monsters ten behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Alle analyses zijn AS3000 erkende verrichtingen. 

 
Motivatie analysestrategie 
Conform de NEN5740 strategie VED-HE-NL, dienen er 3 grondmonsters in de verdachte laag 
geanalyseerd te worden. Op basis van het historische gebruik van de locatie is de bovengrond de 
meest verdachte laag. 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen en het beoogde gebruik van de onderzoekslocatie is 
besloten om 2 mengmonsters van de bovengrond (BM1) en 1 mengmonster van de ondergrond 
(OM1) te analyseren. 
 
Tabel 9 Analyse onderzochte monsters NEN 5707 & NEN5897 

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonster Analyse  

MM1 0,00 - 0,50 2 (0,30 - 0,50) 
4 (0,20 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,08 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM2 0,10 - 0,60 2 (0,10 - 0,30) 
2 (0,10 - 0,30) 
3 (0,25 - 0,60) 
3 (0,25 - 0,60) 

Asbest NEN5898 (25 kg) 

DZ1 0,00 - 0,10 10 (0,00 - 0,10) 
9 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ2 0,00 - 0,10 11 (0,00 - 0,10) 
12 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te Deurningen. 

 
Het asbestonderzoek is uitgebreid met asbest in puin analyse in verband met de aangetroffen 
puinverharding.  
 
Gezien de zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat de homogeniteit van de 
verschillende inspectiegaten voldoende aanwezig is.  
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4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven. 
 
Veldwaarnemingen 
De bovengrond bestaat uit matig fijn zand, plaatselijk zwak humeus. De ondergrond bestaat 
eveneens uit matig fijn, plaatselijk zwak grindig zand. De diepere ondergrond bestaat uit matig fijn 
zand. 
In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
 
Tabel 10 Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

1 3,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
  0,50 - 1,00 Zand zwak leemhoudend 
2 2,00 0,10 - 0,30  volledig puin, een Wbb, zintuiglijk geen 

asbest  
  0,30 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
3 0,60 0,08 - 0,25 Zand straatzand, zintuiglijk schoon  
  0,25 - 0,60  volledig puin, een Wbb, zintuiglijk geen 

asbest  
4 0,50 0,08 - 0,20 Zand straatzand, zintuiglijk schoon  
  0,20 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
5 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
6 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
7 0,50 0,08 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
8 0,50 0,08 - 0,50 Zand straatzand, zintuiglijk schoon  
9 0,10 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend, matig 

wortelhoudend 
10 0,10 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend, matig 

wortelhoudend 
11 0,10 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend, zwak 

wortelhoudend 
12 0,10 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend, zwak 

wortelhoudend 

 
Er is geen asbestverdacht materiaal aan het oppervlak of in de boringen aangetroffen.  
 
Ter plaatse van inspectiegat 2 en 3 is een puinlaag aangetroffen tot 0,50 m-mv. De puinlaag valt 
niet onder de Wet bodembescherming. In de puinlaag is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Van de inspectiegaten is separaat een mengmonster samengesteld.  
 
Grondwater 
De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, waarna de 
dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet om instroom 
van oppervlaktewater te voorkomen. 
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen: 
 
Tabel 11 Metingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

1 2,00 - 3,00 0,85 6,5 431 7,04 
Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Onderzoeksresultaten 
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4.2 Analyseresultaten 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten behoeve 
van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Deze analyses zijn allen AS3000 
erkende verrichtingen. 
Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te 
Deurningen. 
 
Tabel 12 Toetsingskader Wbb 

Concentratie Betekenis Opmerking Code 

≤ AW-waarde (of < detectielimiet) *  Niet verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig - 
> AW-waarde ≤ T-waarde  Licht verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig * 
> T-waarde ≤ I-waarde  Matig verontreinigd Mogelijk nader bodemonderzoek 

noodzakelijk 
** 

> I-waarde  Sterk verontreinigd Nader bodemonderzoek noodzakelijk; 
mogelijk sprake van ernstige 
bodemverontreiniging 

*** 

* Voor grondwater geldt de streefwaarde 
Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem. 

De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoeden 
is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden getoetst. 
De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 
grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

 
Tabel 13 Analyseresultaten NEN 5740  

Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen 

BM1 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 

Hg* 

BM2 0,08 - 0,50 2 (0,30 - 0,50) 
4 (0,20 - 0,50) 
7 (0,08 - 0,50) 

- 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
2 (0,50 - 1,00) 
2 (1,00 - 1,50) 
2 (1,50 - 2,00) 

- 

Pb1wm1 2,00 – 3,00 Pb1 Ba* 
* verhoging groter dan streefwaarde 
** verhoging groter dan tussenwaarde 
*** verhoging groter dan interventiewaarde 

 
Tabel 14 Analyseresultaten NEN 5707 & NEN5897 

Monster Traject (m-mv) Samenstelling Matrix Resultaat 

MM1 0,00 - 0,50 2 (0,30 - 0,50) 
4 (0,20 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,08 - 0,50) 

Asbest in grond 0,6 mg/kg ds 

MM2 0,10 - 0,60 2 (0,10 - 0,30) 
2 (0,10 - 0,30) 
3 (0,25 - 0,60) 
3 (0,25 - 0,60) 

Asbest in puin 1,4 mg/kg ds 

DZ1 0,00 - 0,10 10 (0,00 - 0,10) 
9 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

DZ2 0,00 - 0,10 11 (0,00 - 0,10) 
12 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond 96 mg SEM* 

Het resultaat in bovenstaand tabel is het gewogen asbestgehalte berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 maal het 
gehalte aan amfibool asbest. 
* Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels. 

 
Sleuf/monster Traject 

(m-mv) 
Aantal gemeten vezels Gewogen concentratie (grond+materiaal+SEM in 

mg/kg ds) 

DZ2 0,00 - 0,10 6 151 mg/kg ds 

 
Omdat in de analyse van DZ2 asbestverdachte vezels in de fractie <0,5mm zijn aangetroffen is het 
mengmonster tevens geanalyseerd op de aanwezigheid van SEM.  
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4.3 Toetsing van de hypothese 
Onderdeel Deellocatie Gestelde hypothese Hypothese verworpen of aangenomen 

NEN 5740 Gehele locatie Verdacht Verworpen 

NEN 5707 & NEN5897 Gehele locatie Verdacht Deels aangenomen 

NEN 5707 Druppelzone 1 Verdacht Verworpen 

NEN 5707 Druppelzone 2 Verdacht Aangenomen 

 
4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
 
Gehele locatie 
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN5707 & NEN5897 
 

Gehele locatie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn meerdere inspectiegaten geboord, bemonsterd en 
geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. De gewogen asbestgehalten in de mengmonsters 
geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek. 
 
Druppelzones 
Ter plaatse van elke druppelzone zijn twee inspectiesleuven gegraven. Het gewogen 
asbestgehalte in het mengmonster van DZ2 geeft formeel aanleiding tot het laten uitvoeren van 
een nader onderzoek. 
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Op een locatie gelegen aan de Hardenbergerweg 41 te Tubbergen, kadastraal bekend gemeente: 
Tubbergen, Sectie: L, nummer(s): 8063 is op 12 oktober 2021 een verkennend bodemonderzoek 
conform NEN5740 en NEN5707/NEN5897 uitgevoerd. 
 

De locatie betreft een voormalig agrarisch bedrijf. Er is rundvee en varkens gehouden op de locatie. 
De varkensschuur is inmiddels omgebouwd tot kantoorpand. Hierin zit een bedrijf gevestigd. De 
rundveeschuur is gesloopt in 2005. De schuur die nog aanwezig is diende als paardenstalling en 
jongveestallen met garage. 
 

Verkennend bodemonderzoek NEN5740 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn boringen en inspectiegaten uitgevoerd ten behoeve van 
een bodemonderzoek conform de NEN5740 en NEN5707. 
 

Gehele locatie 
In het bovengrondmengmonster BM1 is een lichte verhoging kwik aangetroffen. In het 
bovengrondmengmonster BM2 en in het ondergrondmengmonster OM1 zijn geen verhogingen 
aangetroffen. 
 

In het grondwatermonster Pb1wm1 is een lichte verhoging barium aangetroffen. 
 

Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor deze locatie niet 
noodzakelijk geacht. 
De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel geschikt geacht 
voor het beoogde gebruik. 
 

Verkennend bodemonderzoek NEN5707 "asbest in bodem" & NEN5897 "asbest in puin" 
Tijdens de maaiveld- inspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen asbestverdachte 
materialen op het maaiveld aangetroffen.  
 

Gehele locatie 
Ter plaatse van de locatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en geanalyseerd op 
de aanwezigheid van asbest.  
 
Het mengmonster MM1 is licht asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
 
Ter plaatse van de aangetroffen puinlaag is separaat een mengmonster samengesteld. Het 
mengmonster MM2 is tevens licht asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan 
de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
 
Op basis van onderhavig onderzoek wordt voor dit onderdeel een nader bodemonderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 
De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel geschikt geacht 
voor het beoogde gebruik. 
 

Druppelzones 
Ter plaatse van elke druppelzone zijn twee inspectiesleuven gegraven en is er een mengmonster 
samengesteld. Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
In het mengmonster van DZ1 is analytisch geen asbest aangetoond. Er dient opgemerkt te worden 
dat het mengmonster niet voldoet aan de minimale hoeveelheid monstermateriaal. Echter wordt 
niet verwacht dat dit invloed heeft gehad op de monstername en analyses. 
 

In het mengmonster van DZ2 is een concentratie asbest aangetoond van 96 mg/kg ds. Uit deze 
analyse blijkt ook dat van de zeeffractie <0,5mm asbestverdachte vezels bevat. Hierop is besloten 
om het monster middels SEM te analyseren. Uit de SEM-analyse blijkt dat er 6 asbestvezels 
gemeten zijn met een gehalte van 55 mg/kg ds. De totale concentratie asbest komt hiermee uit op 
151 mg/kg ds.  
Hiermee overschrijdt de analyse de interventiewaarde (100 mg/kg ds).  
 

5 Samenvatting en conclusie 
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Omdat de concentratie aan respirabele vezels hoger is dan 10 mg/kg ds wordt gesteld dat er 
"onaanvaardbare risico's" zijn en dat er een indicatie is voor spoedeisendheid (sanering binnen 4 
jaar). 
 

Naar onze mening is er een reden om af te zien van een nader onderzoek ter plaatse van 
druppelzone 2. De verontreiniging kan in overleg met bevoegd gezag zonder nader onderzoek 
gesaneerd worden middels een BUS-melding.  
Uit het "Bijzonder inventariserend onderzoek, erosie van asbestdaken" van Geofox-Lexmond 
(20131980/JOOS, d.d. 29-9-2014) blijkt dat de verontreiniging in de bodem van de 
afwateringszone van dakgootloze asbestdaken zich voornamelijk beperkt tot een diepte van 10cm 
bij een horizontale spreiding van circa 1 meter. 
 
Algemeen 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 
meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het “Besluit bodemkwaliteit” van 
toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt 
bodemkwaliteit’.  
Naast het “Besluit bodemkwaliteit” dient opgemerkt te worden dat in het kader van de “Tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” ook onderzoek 
naar PFAS noodzakelijk is. 
 
Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn uitgevoerd, 
dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief beeld te 
krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het grondwater 
voorkomen. 
Het uitgevoerde onderzoek is verkennend en betreft een momentopname. 



 
 

 

BIJLAGE I 
Situering van de locatie 

 



Omgevingskaart

Deze kaart is noordgericht.

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie

Joost
Stempel



 
 

 

BIJLAGE II 
Situering van de locatie 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 augustus 2021
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

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tubbergen
L
8063

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.

Uw referentie: 217.4
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Projectcode: 2021-256

Datum: 12-10-2021

Boring: 1
0

50

100

150

200

250

300

1-1

1-2

1-3

1-4

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, donker beigebruin,
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak leemhoudend,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, geelbeige,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak grindig,
grijsbeige, Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak grindig,
grijsbeige, Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, beigegrijs,
Edelmanboor

-300

Datum: 12-10-2021

Boring: 2
0

50

100

150

200

2A-1 1van22A-1 2van2

2-12A-2

2-2

2-3

2-4

beton0

Schep
-10

Sporen puin, Schep, Geen Wbb,
zintuiglijk geen asbest

-30

Zand, matig fijn, zwak puinhoudend,
cremegeel, Schep

-50

Zand, matig fijn, cremebruin, Schep

-100

Zand, matig fijn, neutraal beigegeel,
Schep

-150

Zand, matig fijn, beigegrijs, Schep

-200

Datum: 12-10-2021

Boring: 3
0

50
3A-1 1van23A-1 2van2

klinker0

Schep
- 8

Zand, matig fijn, licht cremegeel,
Schep, Straatzand, zintuiglijk schoon

-25

Volledig puin, Schep, Geen Wbb,
zintuiglijk geen asbest

-60

Datum: 12-10-2021

Boring: 4
0

50

4-14A-1

klinker0

Schep
- 8

Zand, matig fijn, cremegeel, Schep,
Straatzand, zintuiglijk schoon

-20

Zand, matig fijn, zwak puinhoudend,
grijsbruin, Schep

-50
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Projectcode: 2021-256

Datum: 12-10-2021

Boring: 5
0

50

5-15A-1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, cremebruin, Schep

-50

Datum: 12-10-2021

Boring: 6
0

50

6-16A-1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, cremebruin, Schep

-50

Datum: 12-10-2021

Boring: 7
0

50

7-17A-1

beton0

Schep
- 8

Zand, matig fijn, zwak puinhoudend,
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 12-10-2021

Boring: 8
0

50

8-1

beton0

Schep
- 8

Zand, matig fijn, licht grijsgeel,
Schep, Straatzand, zintuiglijk schoon

-50
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Projectcode: 2021-256

Datum: 12-10-2021

Boring: 9
0

9-1

braak0

Zand, matig fijn, matig humeus,
zwak puinhoudend, matig
wortelhoudend, grijsbruin, Schep

-10

Datum: 12-10-2021

Boring: 10
0

10-1

braak0

Zand, matig fijn, matig humeus,
zwak puinhoudend, matig
wortelhoudend, grijsbruin, Schep

-10

Datum: 12-10-2021

Boring: 11
0

11-1

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, zwak wortelhoudend,
grijsbruin, Schep

-10

Datum: 12-10-2021

Boring: 12
0

12-1

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, zwak wortelhoudend,
grijsbruin, Schep

-10



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 
 

 

BIJLAGE V 
Analysecertificaten en overschrijdingstabellen 

 
  



ANALYSERAPPORT

18.10.2021Datum
35008640Relatienr
1089802Opdrachtnr.

Opdracht   1089802   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-256 BJZ Hardenbergerweg 41 Tubbergen
Opdrachtacceptatie 13.10.21

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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

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.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% 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

734845 734846 734847

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

-- -- --

-- -- --

-- -- --

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

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

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

Eenheid
BM1 BM2 OM1

Opdracht   1089802   Bodem / Eluaat

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 (AS3000)
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)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

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

   x)    x)    x)

   #)    #)    #)

*) *) *)

++ ++ ++
86,8 88,4 82,0
<5,0 <5,0 <5,0

2,1 1,4 1,6

2,9   1,9   0,9   

++ ++ ++

22 23 <20
<0,20 <0,20 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0
12 <5,0 <5,0

0,13 <0,05 <0,05
19 17 <10

<1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0

49 39 <20

<0,050 <0,050 <0,050
0,098 0,078 0,13
0,070 <0,050 0,16

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,072

0,093 0,083 0,17
<0,050 <0,050 0,073

0,15 0,15 0,18
0,081 0,097 0,088

<0,050 <0,050 <0,050
0,67   0,62   0,98   

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

734845
734846
734847

12.10.2021
12.10.2021
12.10.2021

BM1
BM2
OM1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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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

734845 734846 734847

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

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

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 13.10.2021
Einde van de analyses:  18.10.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

BM1 BM2 OM1

Opdracht   1089802   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

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

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

<3 <3 <3
<4 <4 <4
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5

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

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

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 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) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
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)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1089802   Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1089802, Analysis No. 734845, created at 15.10.2021 07:41:00

Monster beschrijving: BM1

[@ANALYNR_START=734845]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1089802, Analysis No. 734846, created at 15.10.2021 07:41:00

Monster beschrijving: BM2

[@ANALYNR_START=734846]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1089802, Analysis No. 734847, created at 15.10.2021 07:41:01

Monster beschrijving: OM1

[@ANALYNR_START=734847]
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ANALYSERAPPORT

27.10.2021Datum
35008640Relatienr
1093500Opdrachtnr.

Opdracht   1093500   Water

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-256 BJZ Hardenbergerweg 41 Tubbergen
Opdrachtacceptatie 22.10.21

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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

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.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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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
µg/l

756468

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

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

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

--
--
--

Eenheid
Pb1wm1

Opdracht   1093500   Water

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)
Tetrachlooretheen (Per)

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
S

   #)

   #)

   #)

92
<0,20

<2,0
<2,0

<0,05
<2,0
<2,0
<3,0
<10

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

<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
<0,10

756468 Pb1wm1 22.10.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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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

756468

--
--
--
--

--

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

Eenheid

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

Begin van de analyses: 22.10.2021
Einde van de analyses:  27.10.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Pb1wm1

Opdracht   1093500   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

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

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

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

<0,20

<50
<10
<10

<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

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 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)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1093500   Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1093500, Analysis No. 756468, created at 26.10.2021 12:24:51

Monster beschrijving: Pb1wm1

[@ANALYNR_START=756468]
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   BM1 BM2 OM1 

Certificaatcode      

Boring(en)   1, 5, 6 2, 4, 7 1, 1, 1, 2, 2, 2 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,08 - 0,50 0,50 - 2,00 

Humus % ds 2,90 1,90 0,90 

Lutum % ds 2,10 1,40 1,60 

Datum van toetsing  19-10-2021 19-10-2021 19-10-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0169 -0  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

     

METALEN     

IJzer  % ds  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41 

Koper  mg/kg ds  12 24 -0,11  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  49 113 -0,05  39 93 -0,08  <20 <33 -0,18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  22 84 (6)  23 89 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,13 0,19 0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  19 29 -0,04  17 27 -0,05  <10 <11 -0,08 

     

OVERIG     

Droge stof %  86,8 86,8 (6)  88,4 88,4 (6)  82 82 (6) 

Lutum %  2,1   1,4   1,6  

Organische stof (humus) % ds  2,9   1,9   0,9  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <84 -0,02  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 10 (6)  <4 14 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

PAK     

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

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

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,073 0,073 

Fluorantheen mg/kg ds  0,15 0,15  0,15 0,15  0,18 0,18 

Chryseen mg/kg ds  0,093 0,093  0,083 0,083  0,17 0,17 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,098 0,098  0,078 0,078  0,13 0,13 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04  0,16 0,16 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,072 0,072 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,081 0,081  0,097 0,097  0,088 0,088 

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

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,67 0,67 -0,02  0,62 0,62 -0,02  0,98 0,98 -0,01 
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
1 : Gemeten gehalte is <= 0 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  Pb1wm1 

Datum  22-10-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  28-10-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l  0,21 <0,21  0 

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

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

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

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,21 <0,14  0,01 

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

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

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

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

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

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

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

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

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

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

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2 <1  -0,23 

Nikkel  µg/l  <3 <2  -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1  -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7  -0,08 

Molybdeen  µg/l  <2 <1  -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Barium  µg/l  92 92  0,07 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1  -0,23 

   

OVERIG   

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42   

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6) 
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Watermonster  Pb1wm1 

Datum  22-10-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  28-10-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

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

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4 (6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11) 

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 
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   S S Diep Indicatief I 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Barium  µg/l  50 200  625 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V211001221 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-10-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 13-10-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 19-10-2021
Projectcode 2021-256 Pagina 1 van 2
Project omschrijving BJZ Hardenbergerweg 41 Tubbergen

Naam MM1 Datum monstername 12-10-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 19-10-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 2-2A-2 30 50 AM14370630
2 4-4A-1 20 50 AM14370630
3 5-5A-1 0 50 AM14370630
4 6-6A-1 0 50 AM14370630
5 7-7A-1 8 50 AM14370630

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 87,7 %
Massa monster (veldnat) 18,5 kg
Massa monster (droog) 16,2 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 0,6 0,6 0,4 0,4 1,8 1,8 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,1 1,1 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn 0,6 0,6 0,4 0,4 0,7 0,7 mg/kg ds
Totaal serpentijn 0,6 0,6 0,4 0,4 1,8 1,8 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,1 1,1 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 0,6 0,4 0,4 0,7 0,7 mg/kg ds
Totaal asbest <2 0,6 0,4 0,4 1,8 1,8 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V211001221 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-10-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 13-10-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 19-10-2021
Projectcode 2021-256 Pagina 2 van 2
Project omschrijving BJZ Hardenbergerweg 41 Tubbergen

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 117 192 179 478 2778 12471 16215
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

Vlakke plaat
Asbesth.materiaal (g) 0,1195 0,1195
Hechtgebonden ja
Aantal deeltjes 1 1
Percentage chrysotiel (%) 7,5
Gewicht chrysotiel (mg) 9,0 9,0

totaal per mineralogische groep
Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 0,56 0,56
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,56 0,56

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 1
Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,56 0,56
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,56 0,56

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V211001224 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-10-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 13-10-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 19-10-2021
Projectcode 2021-256 Pagina 1 van 2
Project omschrijving BJZ Hardenbergerweg 41 Tubbergen

Naam MM2 Datum monstername 12-10-2021
Monstersoort Puin Datum analyse 19-10-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 2-2A-1 1van2 10 30 AM14370631
2 2-2A-1 2van2 10 30 AM14370632
3 3-3A-1 1van2 25 60 AM14370631
4 3-3A-1 2van2 25 60 AM14370632

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 84,8 %
Massa monster (veldnat) 40,1 kg
Massa monster (droog) 34,0 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 0,7 0,7 0,2 0,2 2,4 2,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) <0,1 0,4 - 0,2 0,1 1,4 mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) <0,1 0,3 - - 0,2 1,7 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 0,7 0,7 0,2 0,2 2,4 2,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 0,7 0,7 0,2 0,2 2,4 2,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool <0,1 0,7 - 0,2 0,3 3,1 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool <0,1 0,7 - 0,2 0,3 3,1 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 1,4 0,2 0,4 2,7 5,5 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 1,4 0,2 0,4 2,7 5,5 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V211001224 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-10-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 13-10-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 19-10-2021
Projectcode 2021-256 Pagina 2 van 2
Project omschrijving BJZ Hardenbergerweg 41 Tubbergen

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 1680 1223 840 1201 3710 25324 33978
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

Board
Asbesth.materiaal (g) 0,0024 0,0024
Hechtgebonden nee
Aantal deeltjes 1 1
Percentage amosiet (%) 52,5
Gewicht amosiet (mg) 1,3 1,3

Asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,0250 0,0250
Hechtgebonden nee
Aantal deeltjes 1 1
Percentage chrysotiel (%) 12,5
Gewicht chrysotiel (mg) 3,1 3,1
Percentage crocidoliet (%) 3,5
Gewicht crocidoliet (mg) 0,9 0,9

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0100 0,0120 0,0220
Hechtgebonden nee nee
Aantal deeltjes 2 3 5
Percentage chrysotiel (%) 90 90
Gewicht chrysotiel (mg) 9,0 10,8 19,8

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,36 0,32 0,68
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,36 0,32 0,68
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,04 0,03 0,07
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,04 0,03 0,07

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 3 3 7
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,04 0,38 0,32 0,74
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,04 0,38 0,32 0,74

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V211001222 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-10-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 13-10-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 19-10-2021
Projectcode 2021-256 Pagina 1 van 1
Project omschrijving BJZ Hardenbergerweg 41 Tubbergen

Naam DZ1 Datum monstername 12-10-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 19-10-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 10-10-1 0 10 AM14370633
2 9-9-1 0 10 AM14370633

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 79,0 %
Massa monster (veldnat) 12,3 kg
Massa monster (droog) 9,7

(1)
kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 71 215 272 499 1155 7524 9736
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V211001223 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-10-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 13-10-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 19-10-2021
Projectcode 2021-256 Pagina 1 van 2
Project omschrijving BJZ Hardenbergerweg 41 Tubbergen

Naam DZ2 Datum monstername 12-10-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 19-10-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 11-11-1 0 10 AM14370634
2 12-12-1 0 10 AM14370634

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 78,3 %
Massa monster (veldnat) 13,9 kg
Massa monster (droog) 10,9 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 35 35 25 25 48 48 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 6,1 61 3,9 39 8,9 89 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 35 35 25 25 48 48 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 35 35 25 25 48 48 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 6,1 61 3,9 39 8,9 89 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 6,1 61 3,9 39 8,9 89 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 41 96 29 64 57 140 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 41 96 29 64 57 140 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V211001223 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-10-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 13-10-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 19-10-2021
Projectcode 2021-256 Pagina 2 van 2
Project omschrijving BJZ Hardenbergerweg 41 Tubbergen

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 40 62 81 332 1252 9104 10871
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,1080 0,3010 0,1620 0,5710
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 48 56 68 172
Percentage chrysotiel (%) 52,5 70 70
Gewicht chrysotiel (mg) 56,7 210,7 113,4 380,8
Percentage crocidoliet (%) 7,5 12,5 12,5
Gewicht crocidoliet (mg) 8,1 37,6 20,3 66,0

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 5,22 19,38 10,43 35,03
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 5,22 19,38 10,43 35,03
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,75 3,46 1,87 6,08
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,75 3,46 1,87 6,08

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 48 56 68 172
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 5,96 22,84 12,30 41,1
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 5,96 22,84 12,30 41,1

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V211001790 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 21-10-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 13-10-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 28-10-2021
Projectcode 2021-256 Pagina 1 van 1
Project omschrijving BJZ Hardenbergerweg 41 Tubbergen

Naam DZ2 Datum monstername 12-10-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 28-10-2021
Monstername door Opdrachtgever
Analyse methode Bepaling van respirabele asbestvezels m.b.v. SEM conform AS3000 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 11-11-1 0 10 AM14370634
2 12-12-1 0 10 AM14370634

Resultaten
Labcode zeeffractie monster: V211001223
Massa zeeffractie <0,5 mm: 9104 g
Massa totale monster: 10,871 kg
Inweeg materiaal: 2,56 g
Vergroting: 2100
Effectieve filter diameter: 22,025 mm
Onderzocht oppervlak: 2,2800 mm

2

Beeldveldoppervlak: 0,0228 mm
2

Aantal getelde beeldvelden: 100

Aantal gemeten Gehalte aan vezels Ondergrens Bovengrens
vezels mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds

Totaal gemeten serpentijn 2 6,7 0,8 24
Totaal gemeten amfibool 4 4,8 1,3 12
Totaal asbest 6 11 4,2 25
Totaal gewogen asbest 55 14 140

Totaal gewogen asbest: totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds)

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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Foto's onderzoekslocatie 
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend (asbest)bodemonderzoek, dat in opdracht van de heer  
D. Bijen op een terrein aan de Huyerenseweg 22A in Geesteren door Kruse Milieu BV is 
uitgevoerd. 
 
De aanleiding van dit onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de nieuwbouw van een 
woning op het oostelijk deel (weiland) van het onderzoeksterrein. Het bodemonderzoek is 
noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een 
omgevingsvergunning ten behoeve de bouwplannen. Hiervoor dient de milieukundige kwaliteit 
van de bodem bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat het 
erf met bebouwing en verhardingen verdacht zijn voor de aanwezigheid van chemische 
componenten. Aan de westzijde van de onderzoekslocatie ligt een puinweg welke wordt 
verdacht voor de aanwezigheid van asbest (deellocatie A). Het weiland aan de oostzijde van de 
onderzoekslocatie wordt als onverdacht beschouwd. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van: 
- NEN5725, Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend  
  en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
- NEN 5897+C2, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en  
  recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig 
zijn en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater 
respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een asbestverdachte locatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig is en 
in hoeverre de verontreinigde stoffen in de grond de normwaarden overschrijden. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in januari 2022 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 
2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse 
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever. 
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
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Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Huyerenseweg 22A, op circa 1.3 kilometer ten zuid-
oosten van de bebouwde kom van Geesteren. Het centrale punt binnen het te onderzoeken 
terrein-deel heeft de coördinaten x = 247.922 en y = 492.117 en is kadastraal bekend als: 
gemeente Tubbergen, sectie K, nummers 7210 . De Huyerenseweg bevindt zich ten zuiden van 
de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
Het westelijke deel van de onderzoekslocatie is bebouwd met een loods. In de loods en ten 
zuiden van de loods is een klinkerverharding aanwezig. Ten noorden van de loods is het terrein 
verhard met asfaltgranulaat. Ten westen van de loods bevindt zich een puinweg. Het oostelijke 
deel van de onderzoekslocatie is onbebouwd en onverhard en in gebruik als weiland. 
 
Onderzoekslocatie 
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van een bestemmingsplanwijziging en de 
aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve de bouwplannen . De onderzoekslocatie 
is deels bebouwd, deels verhard en omvat in totaal circa 5750 m². De onderzoekslocatie 
bestaat uit de volgende delen: 
- weiland oostzijde circa 3250 m2; 
- erf met bebouwing en verhardingen circa 2500 m2; 
- deellocatie A: puinweg circa 275 m2. 
 
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan van dit 
verkennend (asbest)bodemonderzoek opgenomen. 
 

 
 Vooronderzoek 

 
In het vooronderzoek komt, naast informatie uit het huidige gebruik, het vroegere gebruik van 
het terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever en 
de gemeente Tubbergen. Daarbij is de volgende informatie is verzameld: 
- de onderzoekslocatie heeft momenteel een agrarische/woon bestemming. In circa 1970 is 

er ter plekke van de huidige loods een paardenstal gebouwd. De huidige loods dateert van 
2005/2006 en is enkele jaren later uitgebreid. De loods wordt gebruikt voor de opslag van 
landbouwmachines (voor verkoop); 

- de loods is inpandig verhard met klinkers welke op zand zijn gelegd; 
- voor zover bekend is de nieuwbouwlocatie ter plekke van het weiland niet eerder bebouwd 

geweest. 
- voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks 

van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel; 
- het te onderzoeken terrein is, voor zover bekend, nooit gebruikt voor werkzaamheden of 

(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn; 
- in het verleden is het terrein ten noorden van de loods gebruikt als opslagterrein voor afval 

en mest; 
- voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 

hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 
- het asfaltgranulaat ten noorden van de loods is teervrij en aangebracht in 2016 (bron: 

Unihorn laboratorium analysecertificaat DLC onderzoek met rapportnummer 2116018 G-UL-
RAP, d.d. 22 april 2016); 

- de ouderdom, herkomst en kwaliteit van de puinweg (deellocatie A) op het westelijke deel 
van het terrein is onbekend. De puinweg wordt daarom beschouwd als asbestverdacht; 
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- er hebben niet eerder bodemonderzoeken plaatsgevonden op en rondom de huidige 
onderzoekslocatie. 

 
 

 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- het maaiveld bevindt zich ongeveer 16 meter boven NAP; 
- de deklaag bestaat tot circa 3.0 meter minus maaiveld (m-mv) uit een zandige eenheid van 

de Formatie van Boxtel. Het doorlatend vermogen is circa 5 tot 25 m2 /dag. Daaronder 
bevinden zich tot circa 11.5 m-mv zandige eenheden van de Formaties van Boxtel, en 
Drente. Vanaf circa 11.5 m-mv bevinden zich kleiige eenheden van de Rupelformatie en 
Formatie van Dongen; 

- de grondwaterspiegel bevindt zich ruim 1.0 m-mv. De grondwaterstromingsrichting is 
zuidwestelijk gericht; 

- in de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevindt zich geen grondwaterwin- of 
grondwaterbeschermingsgebied; 

- in de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevindt zich geen omvangrijk 
oppervlaktewater. 

 
 
 
  



 

Kruse Milieu BV                          Project: 21067310               Pagina 5 van 16 

3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017; 
- NEN 5897+C2, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en  
  recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
In de normen NEN5740, NEN5707 en NEN5897 zijn voor onverdachte en verdachte locaties 
richtlijnen gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en uit te 
voeren analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen 
van inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-
wijziging of eigendomsoverdracht. 
 
Weiland 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik kan dit deel 
van de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte 
locatie" uit NEN 5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een 
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten. 
Op dit terreindeel met een oppervlakte van circa 3250 m² worden in totaal 13 boringen verricht, 
waarvan 10 tot 0.50 meter en 3 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Er wordt 1 
diepe boring overeenkomstig NEN5766 afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het meten 
van het grondwaterpeil en het nemen van een grondwatermonster. De boringen worden 
gecodeerd als boring 1 tot en met 13. 
 
Erf (met bebouwing en verhardingen) 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik wordt dit deel 
van de onderzoekslocatie, als verdacht beschouwd. De hypothese "verdachte locatie" uit 
NEN5740 (VED-HE) wordt voor de locatie gebruikt. 
Op dit terreindeel met een oppervlakte van circa 2500 m² worden in totaal 14 boringen verricht, 
waarvan 11 tot 0.50 meter en 3 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Er wordt 1 
diepe boring overeenkomstig NEN5766 afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het meten 
van het grondwaterpeil en het nemen van een grondwatermonster. De boringen worden 
gecodeerd als boring 21 tot en met 34. 
 
Deellocatie A: puinweg 
De ouderdom, herkomst en kwaliteit van het puin in de puinweg zijn onbekend. De puinweg is 
verdacht voor de aanwezigheid van asbest en wordt onderzocht conform norm NEN5897, 
asbestonderzoek van halfverhardingslagen. 
Ter plekke van de puinweg worden in totaal 4 inspectiegaten gegraven met een lengte en 
breedte van minimaal 0.3 meter, tot de onderzijde van de puinlaag. Het opgegraven materiaal 
wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De 
gaten worden handmatig met een schop gegraven. Tijdens het veldwerk zal visueel worden 
gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem. De gaten worden 
gecodeerd als inspectiegat A1, A2, A3 en A4. 
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Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm 
NEN5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond verhoog-

de gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het algemeen 
aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd aan het 
voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem; 

- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale olie 
waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch 
materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel wordt ver-
wijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware 
fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100 
mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden; 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
natuurlijke achtergrondwaarden. 

 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voor-
schriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor 
Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN5104. 
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreini-
gingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze 
analyses worden in dit verkennend onderzoek 8 grondmengmonsters samengesteld (waarvan 1 
mengmonster van de fijne fractie) en er worden 2 grondwatermonster genomen. 
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5740, NEN5707 en NEN5897 
onderzocht. In tabel 1 is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
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Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster. 

Monster Analysepakket 

Weiland 

Bovengrond (2x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en 
gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), 
zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en 
troebelheidsmeting 

Erf 

Bovengrond (3x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en 
gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), 
zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en 
troebelheidsmeting 

Deellocatie A: puinweg 

Puinverharding (1x) Asbest en droge stof 

 
 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 

 
 

 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
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interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging; 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
Interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie december 2021) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 15 januari 2020 door het RIVM afgeleide 
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en 
GenX in grond en grondwater. 
 
 

 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest. 
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij boringen < 0.35 meter diameter: indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring 
binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend asbestonderzoek 
verplicht. Indien in de boringen binnen een (deel)locatie geen asbest wordt aangetroffen, dan is 
aanvullend asbestonderzoek niet verplicht. 
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Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de interventiewaarde. Alleen indien in het 
verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in 
de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als het nader asbestonderzoek, dan is 
een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij asbestconcen-
traties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk bij 
be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analysere-
sultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de 
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten 
van de chemische analyses worden weergegeven en besproken in paragraaf 4.3 en 4. Tot slot 
worden de resultaten van de asbestanalyses weergegeven in paragraaf 4.5. 
 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in januari 2022 uitgevoerd door de heer R. Veltmaat. Deze 
veldwerker is conform BRL SIKB2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/08). 
 
Weiland 
Op 17 januari 2022 zijn er, met behulp van een Edelmanboor, in totaal 13 boringen verricht. Er 
zijn 3 boringen doorgezet in de diepere ondergrond. Er is 1 diepe boring met behulp van een 
Edelmanboor en zuigerboor doorgezet tot een diepte van 2.80 m-mv en afgewerkt met een 
peilbuis (PB 1). 
 
Erf 
Op 17 januari 2022 zijn er, met behulp van een Edelmanboor, in totaal 14 boringen verricht. Er 
zijn 3 boringen doorgezet in de diepere ondergrond. Er is 1 diepe boring met behulp van een 
Edelmanboor en zuigerboor doorgezet tot een diepte van 2.50 m-mv afgewerkt met een 
peilbuis (PB 21). Om bij de laag onder het asfaltgranulaat te komen is er gebruik gemaakt van 
een hamerend boorsysteem. 
 
Deellocatie A: puinweg 
Op 17 januari 2022 zijn er, na maaiveldinspectie, in totaal 4 inspectiegaten gegraven tot 
maximaal 0.70 m-mv. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen op en 
in de puinweg waargenomen. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed 
zicht, geen neerslag). 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens 
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld 
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in 
bijlage II. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit matig fijn, zwak 
siltig zand. In de boven- en ondergrond zijn oer- en roesthoudende lagen aangetroffen. Er zijn 
geen bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerker zijn visueel geen asbest-
verdachte materialen op het maaiveld, in het asfaltgranulaat, in de puinweg en in de bodem 
waargenomen. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven. 
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Tabel 2: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse 

Weiland 

Weiland - BG I 
1, 3, 4, 6, 7 en 8 

5 
0 - 0.5 
0 - 0.4 

NEN5740-standaardpakket 

Weiland - BG II 
2, 9, 10 en 12 

11 en 13 
0 - 0.5 
0 - 0.4 

NEN5740-standaardpakket 

Weiland - OG 
1 en 2 
1 en 2 

3 

0.6 - 0.9 
0.9 - 1.4 
0.5 - 1.0 

NEN5740-standaardpakket 

Erf 

Erf - BG I 
21 en 33 
27 en 30 

0.25 - 0.6 
0.2 - 0.5 

NEN5740-standaardpakket 

Erf - BG II 
23 en 26 

24 
25 

0.2 - 0.5 
0.15 - 0.5 
0.25 - 0.5 

NEN5740-standaardpakket 

Erf - BG III 28, 31, 32 en 34 0 - 04 NEN5740-standaardpakket 

Erf - OG 

21 
22 
22 
23 
23 

0.6 - 1.1 
0.2 - 0.7 
0.7 - 1.2 
0.5 - 1.0 
1.0 - 1.5 

NEN5740-standaardpakket 

Deellocatie A: puinweg 

MM FF - A A1, A2, A3 en A4 0 - 0.25 Asbest 

 
 
Boring 1 is doorgezet tot circa 2.80 m-mv en boring 21 is doorgezet tot 2.50 m-mv. Wanneer 
het grondwater werd bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen 
plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een 
blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het 
boorgat gestort. Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat 
gestort om directe indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat 
is opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.  
 
Op 24 januari 2022 zijn de peilbuizen bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft 
conform NEN5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op 
toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en 
dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan 
weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

PB 1 1.80 - 2.80 0.75 6.8 370 4 Goed 

PB 21 1.50 - 2.50 0.85 6.3 310 24 Goed 
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De waarde voor de EC wordt in beide peilbuizen als normaal beschouwd en de waarde voor de 
pH wordt in beide peilbuizen als verlaagd beschouwd. De troebelheid wordt in het grondwater 
van peilbuis PB 1 als normaal beschouwd. In het grondwatermonster van Peilbuis PB 21 is een 
hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De 
peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis 
zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er 
geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de 
gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of 
silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het 
grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische 
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 
 
 

 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en orga-
nische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grondwater-
monsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. 
 
In de bovengrond (Erf - BG II) en in het grondwater (PB 1 en PB 21) zijn enkele (zeer) lichte 
verontreinigingen gemeten, deze worden weergegeven in tabel 5. In de boven- en ondergrond 
van het weiland (Weiland - BG I, Weiland - BG II, Weiland - OG) en in de boven- en ondergrond 
van het erf (Erf - BG I, Erf - BG III, en Erf - OG) zijn geen verontreinigingen gemeten. 
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond1- 
of Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Weiland 

PB 1 Barium 220 220 * 50 625 

Erf 

Erf BG II Minerale olie 81 405 * 190 5000 

PB 21 Barium 
Zink 

100 
92 

100 * 
92 * 

50 
65 

625 
800 

1 AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW en/of S; 
*  concentratie groter dan AW en/of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
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 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, is zijn er een enkele (zeer) lichte verontreinigingen 
aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyse-
resultaten. 
 
Bovengrond Erf - BG II - Minerale olie 
De oorzaak voor het licht verhoogde gehalte aan minerale olie niet direct verklaarbaar. 
Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van nader onderzoek 
niet noodzakelijk. 
 
Grondwater PB 1 en PB 21- Barium en zink 
De (zeer) licht verhoogde gehalten aan barium en zink in het grondwater zijn waarschijnlijk te 
wijten aan plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de boven- en ondergrond 
zijn oer-en roesthoudende lagen aangetroffen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van 
metalen in de bodem. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het uitvoeren 
van nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
 

 Resultaten asbestanalyses 
 
In bijlage IV is het analyserapport van het asbestonderzoek opgenomen. In de fijne fractie van 
mengmonster MM FF - A is geen asbest aangetoond. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van de heer D. Bijen is in een verkennend (asbest)bodemonderzoek de bodem 
onderzocht op een terrein ter grootte van circa 5750 m² aan de Huyerenseweg 22A in 
Geesteren. De onderzoekslocatie is onbebouwd en onverhard (weiland). De aanleiding van dit 
onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de bouw van een woning op het oostelijk deel 
(weiland) van het onderzoeksterrein. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat het 
erf met bebouwing en verhardingen verdacht zijn voor de aanwezigheid van chemische 
componenten. Aan de westzijde van de onderzoekslocatie ligt een puinweg welke wordt 
verdacht voor de aanwezigheid van asbest (deellocatie A). Het weiland aan de oostzijde van de 
onderzoekslocatie wordt als onverdacht beschouwd. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 27 boringen verricht en 4 inspectiegaten gegraven. Er zijn 2 diepe boringen 
afgewerkt met een peilbuis. Gebleken is dat de bodem globaal bestaat uit matig fijn, zwak siltig 
zand. In de boven- en ondergrond zijn oer- en roesthoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen 
bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerker zijn visueel geen asbest-
verdachte materialen waargenomen op het maaiveld of in de bodem. Het freatische grondwater 
in de peilbuis is aangetroffen op gemiddeld 0.80 m-mv. 
 
 
Resultaten analyses 
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
Weiland 
- de bovengrond (weiland - BG I) is niet verontreinigd; 
- de bovengrond (weiland - BG II) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (weiland - OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 1) is licht verontreinigd met barium. 

 
Erf 
- de bovengrond (erf - BG I) is niet verontreinigd; 
- de bovengrond (erf - BG II) is licht verontreinigd met minerale olie; 
- de bovengrond (erf - BG III) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (erf - OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 21) is zeer licht verontreinigd met barium en zink. 

 
Deellocatie A: puinweg 
- het mengmonster MM FF - A bevat geen asbest. 

 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" ter plekke van het weiland dient formeel gezien te worden 
verworpen, aangezien er een overschrijding van de streefwaarde is aangetoond. 
 
De hypothese "verdachte locatie" ter plekke van het erf kan worden aangenomen, aangezien er 
enkele overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese "asbestverdachte locatie" ter plekke van de puinweg kan worden verworpen, 
aangezien er geen asbest is aangetoond. 
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Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond (Erf - BG II) en in het grondwater (PB 1 en PB 21) zijn enkele (zeer) lichte 
verontreinigingen aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen 
naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de boven- en ondergrond van het weiland (Weiland - BG I, 
Weiland - BG II, Weiland - OG) en van het erf (Erf - BG I, Erf -BG III, en Erf - OG) zijn geen 
verontreinigingen gemeten. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het 
uitvoeren van aanvullend onderzoek niet noodzakelijk. 
 
In de fijne fractie van het mengmonster MM FF - A is geen asbest aangetoond. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging en de bouw-
plannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico’s voor de volksgezondheid 
opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen 
met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies 
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 21067310               Pagina 16 van 16 

6 Literatuur en bronvermelding 
 
Informatie van de gemeente Tubbergen 
 
Unihorn laboratorium analysecertificaat DLC onderzoek met rapportnummer 2116018 G-UL-
RAP, d.d. 22 april 2016 
 
NEN5725, “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017 
 
NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodem-
onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”, NNI Delft, 
januari 2009 
 
NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
NNI Delft, februari 2016 
 
NEN5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
partijen grond”, NNI Delft, december 2017 
 
De kamerbrief “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie”, 
Ministerie van I en W, 8 juli 2019 
 
De kamerbrief “Aanpassing tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie”, Ministerie van I en W, geactualiseerde versie december 2021 

 
Document “Indicatieve niveaus voor ernstige bodem- en grondwaterverontreinigingen (INEV’s) 
voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX, RIVM, 15 januari 2020 
 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Ministerie van I&M 
 
Topografische kaarten, Kaartblad 28 E, Topografische Dienst Kadaster 
 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO Grondwater en Geo-Energie, Delft 
 
Archief Kruse Milieu BV 
 
Bodematlas Overijssel 
 
www.ahn.nl  
 
www.topotijdreis.nl 
 
www.dinoloket.nl 
 
 
 
 



 
 

 

 

Bijlage I  
Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend (asbest)bodemonderzoek Kruse Milieu BV, januari 2022 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kruse Milieu BV 
Topografische kaart 

Projectnummer: 21067310 Schaal: 1:25000 
Bijlage: I Kaartblad: 28 E  

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

Huyerenseweg 22A 
in Geesteren 



Huyerenseweg 22A
7678 SE  Geesteren

Verkennend bodemonderzoek

:  21067310
:  1:500 (A3-formaat)
:  Januari 2022

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: RV Tekenaar: JL

De heer D. Bijen

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Geplande nieuwbouw

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm

0 25

22A

Huyerenseweg

weiland

akker

groen

groen

houtwal

weiland

1
2

3

45

6

7

8

9

10

11
12

13

pu
in

w
eg

asfaltgranulaat

= Onderzoekslocatie

21

22

23

27

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

A1

A2

A3

A4



 

 

 
 
 
 
 
 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Huyerensew eg 2 2 A - Geest eren

projectcode 2 1 0 6 7 3 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

0

-60

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

-60

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, zwak roest , edelm an

-90

-150

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

-150

-280

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, zuigerboor handm at ig

1

180

280

1
weiland / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

250

1

2

3

0

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
roest , edelm an

-60

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, m at ig roest , edelm an

-90

-140

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

2
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

1

2

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, zwak oer, edelm an

-50

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, grijs, edelm an

3
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

1

0

-60

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

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, m at ig roest , edelm an

4
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-40

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

-40

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, m at ig roest , edelm an

5
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-60

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

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, sporen roest , edelm an

6
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-60

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

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, m at ig roest , edelm an

7
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-70

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

-70

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, m at ig roest , edelm an

8
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Huyerensew eg 2 2 A - Geest eren

projectcode 2 1 0 6 7 3 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
roest , edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, m at ig roest , edelm an

9
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
roest , edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, m at ig roest , edelm an

1 0
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-40

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

-40

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, m at ig roest , edelm an

1 1
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
roest , edelm an

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, sporen roest , edelm an

1 2
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
roest , edelm an

-40

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, sporen roest , edelm an

1 3
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

3

0

-8-8

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, edelm an, ophoogzand

-25

-60

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

-60

-250

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

1

150

250

2 1
klinker / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

250

1

2

3

0

-8-8

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an, ophoogzand

-20

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, edelm an

2 2
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

1

2

3

0

-20

ham erend boorsysteem , asfalt  
granulaad

-20

-50

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

-50

-150

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, edelm an

2 3
asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Huyerensew eg 2 2 A - Geest eren

projectcode 2 1 0 6 7 3 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-15

ham erend boorsysteem , asfalt  
granulaad

-15

-50

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

-50

-60

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, edelm an

2 4
asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-25

ham erend boorsysteem , asfalt  
granulaad

-25

-50

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

-50

-60

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, edelm an

2 5
asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-20

ham erend boorsysteem , asfalt  
granulaad

-20

-50

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

-50

-60

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, edelm an

2 6
asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

0

-8-8

-20

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

-20

-50

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

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, beige, edelm an

2 7
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-40

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

-40

-50

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

2 8
berm  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

0

-8-8

-20

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

-20

-50

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

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, beige, edelm an

2 9
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

0

-8-8

-20

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

-20

-50

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

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, beige, edelm an

3 0
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-40

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

-40

-70

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

3 1
berm  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

0

-40

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

-40

-50

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

3 2
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

1

2

0

-8-8

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, edelm an, ophoogzand

-25

-60

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

-60

-70

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

3 3
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Huyerensew eg 2 2 A - Geest eren

projectcode 2 1 0 6 7 3 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-40

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

-40

-60

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

3 4
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-25

34x34cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  m et  veel grind, gf5%

-25

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 
edelm an

-50

-60

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

A1
puin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-25

30x32cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  m et  veel grind, gf5%

-25

-60

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 
edelm an

-60

-70

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

A2
puin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-25

31x30cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  m et  veel grind, gf5%

-25

-60

zand, zeer fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, beige, edelm an

-60

-70

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

A3
puin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-25

33x32cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat  m et  veel grind, gf5%

-25

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, beige, edelm an

-50

-60

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

A4
puin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 6 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50



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

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

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

GEUR INTENSITEIT

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 =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 24-Jan-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jan-2022

Huyerenseweg 22A - Geesteren

21067310
2022006372/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huyerenseweg 22A - Geesteren

1 2 3 4 5

Riemer Veltmaat

1/4

21067310

Analysecertificaat

24-Jan-2022/09:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-Jan-2022

2022006372/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-Jan-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 85.4% (m/m) 86.1 83.1 87.3 86.8Droge stof

S 2.1% (m/m) ds 2.7 <0.7 2.3 1.8Organische stof

98% (m/m) ds 97 99 98 98Gloeirest

S 2.4% (m/m) ds <2.0 2.3 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 7.1 8.9Koper (Cu)

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

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 14 <10 <10 <10Lood (Pb)

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

Minerale olie

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

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

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

<11mg/kg ds <11 <11 <11 30Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 8.4 <5.0 5.1 28Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 16Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 81Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

5

Weiland - BG I

Weiland - BG II

Weiland - OG

Erf - BG I

Erf - BG II 12512647

12512646

12512645

12512644

12512643

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Huyerenseweg 22A - Geesteren

1 2 3 4 5

Riemer Veltmaat

2/4

21067310

Analysecertificaat

24-Jan-2022/09:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-Jan-2022

2022006372/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-Jan-2022

A,B,C

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

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.056Fluorantheen

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

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

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

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

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

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

S
1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

Weiland - BG I

Weiland - BG II

Weiland - OG

Erf - BG I

Erf - BG II 12512647

12512646

12512645

12512644

12512643

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Huyerenseweg 22A - Geesteren

6 7

Riemer Veltmaat

3/4

21067310

Analysecertificaat

24-Jan-2022/09:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-Jan-2022

2022006372/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-Jan-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 88.1% (m/m) 84.0Droge stof

S 2.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

97% (m/m) ds 100Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

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

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

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

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

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

Minerale olie

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

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

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

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

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

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

6

7

Erf - BG III

Erf - OG 12512649

12512648

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Huyerenseweg 22A - Geesteren

6 7

Riemer Veltmaat

4/4

21067310

Analysecertificaat

24-Jan-2022/09:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-Jan-2022

2022006372/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-Jan-2022

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.052mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)

0.37mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

Erf - BG III

Erf - OG 12512649

12512648

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022006372/1

Pagina 1/2

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12512643 Weiland - BG I

10539217065  0  50 16-Jan-2022

70539216955  0  50 16-Jan-2022

60539216947  0  50 16-Jan-2022

30539216959  0  50 16-Jan-2022

40539216966  0  50 16-Jan-2022

50539216953  0  40 16-Jan-2022

80539216951  0  50 16-Jan-2022

 12512644 Weiland - BG II

110539216952  0  40 16-Jan-2022

90539216950  0  50 16-Jan-2022

100539216815  0  50 16-Jan-2022

20539216845  0  50 16-Jan-2022

120539216956  0  50 16-Jan-2022

130539216968  0  40 16-Jan-2022

 12512645 Weiland - OG

10539216964  60  90 16-Jan-2022

10539217091  90  140 16-Jan-2022

30539216965  50  100 16-Jan-2022

20539216970  60  90 16-Jan-2022

20539216852  90  140 16-Jan-2022

 12512646 Erf - BG I

210539217080  25  60 16-Jan-2022

270539217090  20  50 16-Jan-2022

330539217104  25  60 16-Jan-2022

300539217883  20  50 16-Jan-2022

 12512647 Erf - BG II

230539216949  20  50 16-Jan-2022

240539217098  15  50 16-Jan-2022

250539217085  25  50 16-Jan-2022

260539216958  20  50 16-Jan-2022

 12512648 Erf - BG III

320539216907  0  40 16-Jan-2022

280539216892  0  40 16-Jan-2022

310539216910  0  40 16-Jan-2022

340539216893  0  40 16-Jan-2022

 12512649 Erf - OG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022006372/1

Pagina 2/2

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

230539217071  50  100 16-Jan-2022

230539217086  100  150 16-Jan-2022

210539217079  60  110 16-Jan-2022

220539216920  20  70 16-Jan-2022

220539217092  70  120 16-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022006372/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022006372/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12512647
Certificate no.:2022006372
Sample description.: Erf - BG II
 V
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21067310

Huyerenseweg 22A - Geesteren

16-01-2022

Riemer Veltmaat

2022006372

17-01-2022

24-01-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2.1

2.4

Uitgevoerd

% (m/m) 85.4 85.4

% (m/m) ds 2.1 2.1

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 2.4 2.4

mg/kg ds <20 51.67 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2384 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.073 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5.0 7.119 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.0499 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 7.903 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 10.92 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32.48 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0 10

mg/kg ds <5.0 16.67

mg/kg ds <5.0 16.67

mg/kg ds <11 36.67

mg/kg ds <5.0 16.67

mg/kg ds <6.0 20

mg/kg ds <35 116.7 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds 0.0049 0.0233 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.35 0.35 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12512643

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Weiland - BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21067310

Huyerenseweg 22A - Geesteren

16-01-2022

Riemer Veltmaat

2022006372

17-01-2022

24-01-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2.7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 86.1 86.1

% (m/m) ds 2.7 2.7

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds <2.0 1.4

mg/kg ds <20 54.25 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2335 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5.0 7.071 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.05 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8.167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds 14 21.76 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32.64 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0 7.778

mg/kg ds <5.0 12.96

mg/kg ds <5.0 12.96

mg/kg ds <11 28.52

mg/kg ds 8.4 31.11

mg/kg ds <6.0 15.56

mg/kg ds <35 90.74 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds 0.0049 0.0181 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.35 0.35 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12512644

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Weiland - BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21067310

Huyerenseweg 22A - Geesteren

16-01-2022

Riemer Veltmaat

2022006372

17-01-2022

24-01-2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0.7

2.3

Uitgevoerd

% (m/m) 83.1 83.1

% (m/m) ds <0.7 0.49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2.3 2.3

mg/kg ds <20 52.29 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2399 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.148 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5.0 7.167 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.05 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 7.967 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 10.96 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32.72 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0 10.5

mg/kg ds <5.0 17.5

mg/kg ds <5.0 17.5

mg/kg ds <11 38.5

mg/kg ds <5.0 17.5

mg/kg ds <6.0 21

mg/kg ds <35 122.5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds 0.0049 0.0245 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.35 0.35 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 12512645

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Weiland - OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21067310

Huyerenseweg 22A - Geesteren

16-01-2022

Riemer Veltmaat

2022006372

17-01-2022

24-01-2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

2.3

2

Uitgevoerd

% (m/m) 87.3 87.3

% (m/m) ds 2.3 2.3

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds <2.0 1.4

mg/kg ds <20 54.25 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2377 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7.1 14.54 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.0501 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8.167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 10.96 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32.97 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0 9.13

mg/kg ds <5.0 15.22

mg/kg ds <5.0 15.22

mg/kg ds <11 33.48

mg/kg ds 5.1 22.17

mg/kg ds <6.0 18.26

mg/kg ds <35 106.5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.003

mg/kg ds <0.0010 0.003

mg/kg ds <0.0010 0.003

mg/kg ds <0.0010 0.003

mg/kg ds <0.0010 0.003

mg/kg ds <0.0010 0.003

mg/kg ds <0.0010 0.003

mg/kg ds 0.0049 0.0213 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.35 0.35 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 12512646

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Erf - BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21067310

Huyerenseweg 22A - Geesteren

16-01-2022

Riemer Veltmaat

2022006372

17-01-2022

24-01-2022

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

1.8

2

Uitgevoerd

% (m/m) 86.8 86.8

% (m/m) ds 1.8 1.8

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds <2.0 1.4

mg/kg ds <20 54.25 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.241 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8.9 18.41 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.0502 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8.167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 11.02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33.22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0 10.5

mg/kg ds <5.0 17.5

mg/kg ds <5.0 17.5

mg/kg ds 30 150

mg/kg ds 28 140

mg/kg ds 16 80

mg/kg ds 81 405 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds 0.0049 0.0245 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.056 0.056

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.37 0.371 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 12512647

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

Erf - BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21067310

Huyerenseweg 22A - Geesteren

16-01-2022

Riemer Veltmaat

2022006372

17-01-2022

24-01-2022

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

2.7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 88.1 88.1

% (m/m) ds 2.7 2.7

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds <2.0 1.4

mg/kg ds <20 54.25 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2335 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5.0 7.071 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.05 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8.167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 10.88 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32.64 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0 7.778

mg/kg ds <5.0 12.96

mg/kg ds <5.0 12.96

mg/kg ds <11 28.52

mg/kg ds 12 44.44

mg/kg ds <6.0 15.56

mg/kg ds <35 90.74 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds <0.0010 0.0025

mg/kg ds 0.0049 0.0181 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.052 0.052

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.37 0.367 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 12512648

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Erf - BG III

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21067310

Huyerenseweg 22A - Geesteren

16-01-2022

Riemer Veltmaat

2022006372

17-01-2022

24-01-2022

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

0.7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 84 84

% (m/m) ds <0.7 0.49

% (m/m) ds 100

% (m/m) ds <2.0 1.4

mg/kg ds <20 54.25 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.241 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5.0 7.241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.0502 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8.167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 11.02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33.22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0 10.5

mg/kg ds <5.0 17.5

mg/kg ds <5.0 17.5

mg/kg ds <11 38.5

mg/kg ds <5.0 17.5

mg/kg ds <6.0 21

mg/kg ds <35 122.5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds 0.0049 0.0245 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.35 0.35 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

7 12512649

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Erf - OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 26-Jan-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Jan-2022

Huyerenseweg 22A - Geesteren

21067310
2022010022/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huyerenseweg 22A - Geesteren

1 2

Riemer Veltmaat

1/2

21067310

Analysecertificaat

26-Jan-2022/15:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Jan-2022

2022010022/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 26-Jan-2022

A,B,C

Metalen

S 220µg/L 100Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 4.1µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 59µg/L 92Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis 21 12525387

12525386

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)



Huyerenseweg 22A - Geesteren

1 2

Riemer Veltmaat

2/2

21067310

Analysecertificaat

26-Jan-2022/15:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Jan-2022

2022010022/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 26-Jan-2022

A,B,C

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis 21 12525387

12525386

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022010022/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12525386 Peilbuis 1

10692161847  180  280 23-Jan-2022

10801011175  180  280 23-Jan-2022

 12525387 Peilbuis 21

10692141586  150  250 23-Jan-2022

10800997487  150  250 23-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022010022/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022010022/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



21067310

Huyerenseweg 22A - Geesteren

23-01-2022

Riemer Veltmaat

2022010022

24-01-2022

26-01-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 220 220 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 4,1 4,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 59 59 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12525386

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



21067310

Huyerenseweg 22A - Geesteren

23-01-2022

Riemer Veltmaat

2022010022

24-01-2022

26-01-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 100 100 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 92 92 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 12525387

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 21

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Resultaten asbestanalyses 

 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 24-Jan-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jan-2022

Huyerenseweg 22A - Geesteren

21067310
2022006371/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Huyerenseweg 22A - Geesteren

1

Riemer Veltmaat

1/1

21067310

Analysecertificaat

24-Jan-2022/14:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-Jan-2022

2022006371/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-Jan-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

92.7% (m/m)Droge stof (Extern)
1)

27866gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
1)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

0.9mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

0.4mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

0.4mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)

30.1kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

0.0mgAsbest (som)
2)

<0.5mg/kg dsAsbest in puin
2)

<0.5mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

<0.5mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM FF - A 12512642

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022006371/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12512642 MM FF - A

MMFFA1725090MG  0  25 16-Jan-2022

MMFFA1725096MG  0  25 16-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022006371/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022006371/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016 ext

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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Monstercode : 7024232
Uw referentie : MM FF - A
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : P.J.
Datum geanalyseerd : 24-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 30060 g
Droge massa aangeleverde monster : 27866 g
Percentage droogrest : 92,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 16272,4 59,0 11,3 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 562,5 2,0 145,7 25,90 0 0,0
1-2 mm 660,3 2,4 222,5 33,70 0 0,0
2-4 mm 1165,0 4,2 641,6 55,07 0 0,0
4-8 mm 2834,8 10,3 2834,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 6101,8 22,1 6101,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 27596,8 100,0 9957,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
2-4 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

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

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

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

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Projectcode : 1299081
Uw project omschrijving : 2022006371-21067310
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7024232 MM FF - A MMFFA 0-.25 1725090MG
MMFFA 0-.25 1725096MG
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Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898
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Bijlage V 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NTA    Nederlandse technische afspraak 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB    Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 
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In opdracht van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie Hambroeksweg 7 te Vasse. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage I.  
 
Aanleiding van het onderzoek is in het kader van voorgenomen sloop, bestemmingswijziging en 
nieuwbouwactiviteiten. 
 
Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is 
niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 
 
Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017); 

- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
(NEN5740:2009+A1:2016); 

- NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN 
5707+C2:2017) 

- VKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 
nemen van grondmonsters en waterpassen” 

- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters” 

- VKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem & Milieutechniek en het hierbij behorende 
keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig 
veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters 
aan een erkend laboratorium. 
 
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness Bodem 
& Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel 
in juridische, financiële of personele sfeer. 
 
De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven: 

- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid; 

- opstellen van een hypothese; 

- opstellen van een onderzoeksstrategie; 

- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek; 

- conclusies, aanbevelingen en samenvatting. 

 
In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig 
tot de certificerende-instelling (Normec). 
 
 
 
 
 
 

1 Inleiding 
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Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de 
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit: 
 
Tabel 1 Bronnen vooronderzoek 

Bron Omschrijving 

www.ahn.nl AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland) 

www.bodemloket.nl Bodemloket van Nederland 

www.topotijdreis.nl Historische kaarten 

www.dinoloket.nl Ondergrond gegeven van Nederland 

BAG viewer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Provincie Overijssel Bodematlas van Overijssel 

Gemeente Tubbergen Historische informatie van de Gemeente 

Informatie Opdrachtgever BJZ.nu 

Inspectie onderzoekslocatie Visueel inspectie van de locatie 

 
2.1 Locatie gegevens 
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel 

 
Tabel 2 Locatiegegevens 

Adres onderzoekslocatie Hambroeksweg 7 te Vasse 

Kadastrale gemeente Tubbergen 

Sectie P 

Percelen 791 

Oppervlakte van de onderzoekslocatie <1500 m2 

Eigenaar/ gebruiker - 

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bestaat uit een erf 

Bebouwing Ter plaatse staat een paardenschuur en tuinhuis 
 

Verharding De bebouwing is verhard met klinkers, beton en asfalt 

 
2.2 Algemene informatie locatie 
De locatie bevindt zich aan de Hambroeksweg 7 in het buitengebied van Vasse. Op het perceel 
bevindt zich een dubbele woning met tuinhuis en garage en drie aan elkaar gebouwde 
paardenstallen.  
De onderzoekslocatie betreft de aan elkaar gebouwde paardenstallen, de garage en tuin. 
Initiatiefnemer is voornemens de bebouwing te slopen en een nieuwe woning te realiseren. 
 
Op historische kaarten is vanaf 1903 bebouwing zichtbaar op de onderzoekslocatie. Volgens het 
BAG-register zijn de paardenstallen en de garage gebouwd in 1980. 
 
Op de locatie is in 2001 een oprichtingsvergunningsaanvraag ingediend voor het oprichten van 
een paardenhouderij en transportbedrijf. In 2006 is een aanvraag voor een milieuvergunning 
gedaan. De aanvraag betreft een wijziging in de veestapel en uitbreiding met de opslag van 
dieselolie, benzine, shampoo en propaangas. 
 
Op een milieutekening van 2006 is te zien dat er een verplaatsbare vloeistofdichte opvangbak 
aanwezig is. De inhoud hiervan bevat een dieseltank met een inhoud van 1000 liter, een vat 
motorolie van 200 liter, een vat benzine van 30 liter en een vat shampoo van 30 liter. Deze staat 
op de milieutekening buiten onderhavige onderzoekslocatie. 
 
Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de 
geraadpleegde bronnen. 
 

2 Vooronderzoek 
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2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
Voor zover bekend zijn in er in het verleden op de locatie geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
2.4 Directe omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich in het buitengebied van Vasse. In de directe omgeving 
bevinden zich enkele woonhuizen, agrarische bedrijven en percelen. Op historische kaarten wordt 
de omgeving aangeduid als "Hambroeker maten".  
 
Er is geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie bekend 
welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur. 
 
Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk model DGM v2.2 

  

  
De boorlocatie bevindt zich circa 26 meter boven NAP.  
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2.6 Vooronderzoek PFAS 
PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland terecht. 
Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim beeld.  
 
Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd. 
Ook de brandweeroefenplaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn 
verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een grond- 
of grondwaterverontreiniging.  
 
In het handelingskader van Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en toepassingen 
beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu vrijkomt. 
 
Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven 
toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem. 
 
2.7 Vooronderzoek NEN 5707 Asbest 
Uit de verkregen historische informatie blijkt dat er sinds circa 1903 bebouwing op de locatie 
aanwezig is. Het is mogelijk dat er tijdens (ver)bouwwerkzaamheden asbest in verwerkt is. Het is 
echter niet aannemelijk dat er asbest in de bodem van onderhavige onderzoekslocatie is terecht 
gekomen. 
 
Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot asbest in de bodem. 
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3.1 Hypothesestelling 
 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses 
geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging.  
 

De onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als onverdacht worden beschouwd met 
betrekking tot de chemische parameters alsmede asbest. In het kader van de NEN5740 dient de 
boven- en ondergrond te worden onderzocht conform onderzoeksstrategie ONV-NL. 
 

Tijdens het veldwerk wordt de locatie geïnspecteerd en zullen de boringen zintuiglijk worden 
beoordeeld. Bij zintuiglijk bijzondere waarnemingen kan de strategie nog worden aangepast. 
 

De volgende deellocaties en hypotheses worden aangehouden: 
 

Tabel 3 Deellocaties en hypothese NEN5740 
Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Onverdacht (ONV) - - 

 

3.2 Onderzoeksopzet 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 3 september 2021 (plaatsing peilbuis en monstername 
grond), 10 september en 17 september 2021 (monstername grondwater). De positie van de 
boorlocaties zijn weergegeven in bijlage III. 
 

Tabel 4 Onderzoeksopzet NEN 5740 
Locatie Ondiepe 

boringen1 

Diepe 
boringen2 

Peilbuizen Analyses grond Analyses water 

Gehele locatie 6 1 1 2x st. grond AS3000 1x st. grondwater AS3000 
1 Boringen tot 0,5m  
2 Boringen tot 2,0m 
 

3.3 Analysestrategie 
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. 
In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt. 
 

De aangetroffen situatie ten tijde van de uitvoering van de veldwerkzaamheden gaf geen 
aanleiding tot het aanpassen van de onderzoeksstrategie. 
 

Tabel 5 Analyse onderzochte monsters 
Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Analyse  

BM1 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM2 0,05 - 0,50 2 (0,05 - 0,50) 
3 (0,05 - 0,50) 
4 (0,30 - 0,50) 
5 (0,05 - 0,50) 
8 (0,05 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
2 (0,50 - 1,00) 
2 (1,00 - 1,50) 
2 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

2-1 0,05 - 0,50 2 (0,05 - 0,50) Kobalt (AS3000) - FS, Koper (Cu) (AS3000) 
3-1 0,05 - 0,50 3 (0,05 - 0,50) Kobalt (AS3000) - FS, Koper (Cu) (AS3000) 
4-1 0,30 - 0,50 4 (0,30 - 0,50) Kobalt (AS3000) - FS, Koper (Cu) (AS3000) 
5-1 0,05 - 0,50 5 (0,05 - 0,50) Kobalt (AS3000) - FS, Koper (Cu) (AS3000) 
8-1 0,05 - 0,50 8 (0,05 - 0,50) Kobalt (AS3000) - FS, Koper (Cu) (AS3000) 

 

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Analyse  

Pb1wm1 2,20 - 3,20 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000)  

Pb1wm2 2,20 - 3,20 Barium (Ba)  

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Alle analyses zijn AS3000 erkende verrichtingen. 

3 Onderzoeksprogramma 
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4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven. 
 
Veldwaarnemingen 
De bovengrond bestaat uit matig fijn zand, plaatselijk zwak humeus. De ondergrond bestaat 
eveneens uit matig fijn zand, plaatselijk matig grof.  
In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
 
Tabel 6 Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

1 3,20 1,00 - 1,50 Zand zwak oerhoudend 
  1,50 - 2,00 Zand matig leemhoudend 
  2,00 - 2,50 Zand zwak leemhoudend 
  2,50 - 3,20 Zand laagjes veen, zwak leemhoudend 
2 2,00 0,05 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 
  0,50 - 1,00 Zand spikkels roest 
  1,00 - 1,50 Zand zwak oerhoudend, zwak roesthoudend 
  1,50 - 2,00 Zand zwak leemhoudend 
3 0,50 0,05 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 
4 0,50 0,30 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 
5 0,50 0,05 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 
8 0,50 0,05 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 

 
Er is geen puin of asbestverdacht materiaal aan het oppervlak of in de inspectiegaten 
aangetroffen.  
 
In enkele inspectiegaten zijn laagjes straatzand aangetroffen. Deze laagjes zijn dusdanig gering 
van omvang en in zwakke mate aanwezig dat hier geen separate laag van onderscheiden kan 
worden. 
 
Grondwater 
De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, waarna de 
dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet om instroom 
van oppervlaktewater te voorkomen. 
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen: 
 
Tabel 7 Metingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Pb1wm1 2,20 - 3,20 1,70 6,3 744 30,9 
Pb1wm2 2,20 - 3,20 1,67 6,1 710 22,8 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Onderzoeksresultaten 
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4.2 Analyseresultaten 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten behoeve 
van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab te Deventer. Deze analyses zijn allen 
AS3000 erkende verrichtingen. 
 
Tabel 8 Analyseresultaten NEN 5740  

Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen 

BM1 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 

PAK 10 VROM* 

BM2 0,05 - 0,50 2 (0,05 - 0,50) 
3 (0,05 - 0,50) 
4 (0,30 - 0,50) 
5 (0,05 - 0,50) 
8 (0,05 - 0,50) 

Co**, Cu***, Min. olie* 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
2 (0,50 - 1,00) 
2 (1,00 - 1,50) 
2 (1,50 - 2,00) 

- 

2-1 0,05 - 0,50 2 (0,05 - 0,50) - 

3-1 0,05 - 0,50 3 (0,05 - 0,50) - 

4-1 0,30 - 0,50 4 (0,30 - 0,50) - 

5-1 0,05 - 0,50 5 (0,05 - 0,50) - 

8-1 0,05 - 0,50 8 (0,05 - 0,50) - 

Pb1wm1 2,20 - 3,20 Pb1 Xylenen (som)*, Ba**, Min. olie*, Naftaleen* 

Pb1wm2 2,20 - 3,20 Pb1 Ba** 

* verhoging groter dan streefwaarde 
** verhoging groter dan tussenwaarde 
*** verhoging groter dan interventiewaarde 

 
Naar aanleiding van de verhoogde concentraties in het bovengrondmengmonster BM2 zijn de 
separate deelmonsters geanalyseerd op de verhoogde parameters kobalt en koper. 
 
4.3 Toetsing van de hypothese 
Deellocatie Gestelde hypothese Hypothese verworpen of aangenomen Opmerkingen 

Gehele locatie Onverdacht Verworpen  

 
4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek 
De sterke verhoging koper en de matige verhoging kobalt in het bovengrondmengmonster BM2 
geeft formeel aanleiding voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek 
is (deels) reeds uitgevoerd door uitsplitsing van de verhoogde mengmonsters. Op basis van de 
uitsplitsing is geen nader onderzoek noodzakelijk. 
 
De matige verhoging barium in het grondwater geeft tevens aanleiding tot het uitvoeren van een 
nader onderzoek. Deels is dit nader onderzoek reeds uitgevoerd door middel van her-
bemonstering van de bestaande peilbuis. 
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4.5 Beleidsdocument "Omgaan met zware metalen in grondwater binnen de provincie Overijssel" 
 
Conform de eisen van enkele Overijsselse gemeenten dient, in het geval van een 
interventiewaarde verhoging met zware metalen in het grondwater, het beleidsdocument: 
"Omgaan met zware metalen in grondwater binnen de provincie Overijssel" te worden toegepast. 
 
Beslismoment 1 Relatie (historische) bedrijfsactiviteit of bodemvreemd materiaal. 
Uit de bekende historische informatie voortkomend uit de geraadpleegde bronnen (Hoofdstuk 2) 
blijkt dat de verhoging niet te relateren is aan (historische) (bedrijfs)activiteiten en/of de 
aanwezigheid bodemvreemd materiaal. 
Zoals beschreven in het beslisschema, moet er indien er een historisch bodemonderzoek is 
uitgevoerd, en de verontreiniging niet te relateren is aan een (historische) (bedrijfs)activiteit of 
bodemvreemd materiaal, moet er worden overgegaan op "Beslismoment 3a". 
 
Beslismoment 3a Is de verontreiniging te relateren aan bodemprocessen? 
Het hulpmiddel "achtergrond bodemprocessen" is getoetst om te beoordelen of de verhoging 
door bodemprocessen is ontstaan. 
Onderstaande informatie is afkomstig uit onderhavig onderzoek, en wordt gebruikt bij de 
toetsing. 
pH: 6,1 
EC: 710 (μS/cm) 

Troebelheid: 22,8 NTU 
Grondwaterstand: 1,67 m-mv. 
Huidig gebruik: paardenstal, garage en tuin 
Toekomstig gebruik: wonen met tuin. 
Bodemtype bovengrond zand, ondergrond eveneens zand 
 
Op basis van tabel 5.2 van het beleidsdocument en de hiervoor beschreven parameters, blijkt dat 
de verhoging, ondanks een pH van 6,1, mogelijk veroorzaakt wordt door verzuring door 
atmosferische depositie. 
Echter is het eveneens aannemelijk dat barium in het grondwater van nature aanwezig is op deze 
locatie.  
 
Op basis van de gehanteerde beslismomenten uit het beleidsdocument, kan gesteld worden dat 
de verhoging barium mogelijk door een natuurlijk proces wordt veroorzaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verkennend bodemonderzoek 
Hambroeksweg 7 Vasse  

2021-217.3 23-9-21 Pagina 12 van 18 

 
 

Op een locatie gelegen aan de Hambroeksweg 7 in Vasse, kadastraal bekend gemeente: 
Tubbergen, Sectie: P, nummer(s): 791 is op 3 september 2021 een verkennend bodemonderzoek 
conform NEN5740 uitgevoerd. 
 
De locatie bevindt zich aan de Hambroeksweg 7 in het buitengebied van Vasse. Op het perceel 
bevindt zich een dubbele woning met tuinhuis en garage en drie aan elkaar gebouwde 
paardenstallen.  
De onderzoekslocatie betreft de aan elkaar gebouwde paardenstallen, de garage en tuin. 
Initiatiefnemer is voornemens de bebouwing te slopen en een nieuwe woning te realiseren. 
 
In het bovengrondmengmonster BM1 is een lichte verhoging PAK 10 VROM aangetroffen.  In het 
bovengrondmengmonster BM2 is een lichte verhoging minerale olie aangetroffen. In het 
ondergrondmengmonster OM1 zijn geen verhogingen aangetroffen. 
 
Tevens is er in BM2 een matige verhoging kobalt en een sterke verhoging koper aangetroffen. 
Naar aanleiding van de verhoogde concentraties in het mengmonster zijn de separate 
deelmonsters van BM2 geanalyseerd op kobalt en koper. 
 
In de separaat geanalyseerde deelmonsters zijn geen verhogingen aangetroffen. Er is 
waarschijnlijk sprake van sterke heterogeniteit van de milieuhygiënisch kwaliteit op de locatie. 
 
In het grondwatermonster Pb1wm1 zijn lichte verhogingen xylenen, minerale olie en naftaleen 
aangetroffen. Tevens is er een matige verhoging barium aangetroffen. 
Naar aanleiding van deze verhoging is de bestaande peilbuis opnieuw bemonsterd. Uit het 
analysecertificaat van het her-monster (Pb1wm2) blijkt dat er wederom een matige verhoging 
barium is aangetroffen in het grondwater. 
 
De verhoging barium in beide grondwatermonsters (Pb1wm1 en Pb1wm2) geven formeel 
aanleiding voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. Echter zijn er naar onze mening een 
aantal redenen om af te zien van een nader onderzoek: 

• Er is geen eenduidige bron voor de verhogingen aan te wijzen; 
• Zware metalen worden vaker verhoogd aangetroffen in het grondwater en kunnen van 

nature verhoogd voorkomen. Tevens kunnen zware metalen in concentratie sterk 
fluctueren. 

 
Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor deze locatie niet 
noodzakelijk geacht. 
De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel geschikt geacht 
voor het beoogde gebruik. 
 
Algemeen 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 
meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het “Besluit bodemkwaliteit” van 
toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt 
bodemkwaliteit’.  
Naast het “Besluit bodemkwaliteit” dient opgemerkt te worden dat in het kader van de “Tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” ook onderzoek 
naar PFAS noodzakelijk is. 
 
Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn uitgevoerd, 
dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief beeld te 
krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het grondwater 
voorkomen. 
Het uitgevoerde onderzoek is verkennend en betreft een momentopname. 

5 Samenvatting en conclusie 



 
 

 

BIJLAGE I 
Situering van de locatie 

 



Omgevingskaart

Deze kaart is noordgericht.

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie

Joost
Stempel



 
 

 

BIJLAGE II 
Situering van de locatie 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 september 2021
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

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tubbergen
P
791

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.

Uw referentie: 2021-217.3
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Boorstaten 
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Projectcode: 2021-217.3

Datum: 3-9-2021

Boring: 1

GWS: 170

0

50

100

150

200

250

300

1-1

1-2

1-3

1-4

gazon0

Zand, matig fijn, grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, donker bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, zwak oerhoudend,
donker beigebruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig
leemhoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
leemhoudend, licht cremegrijs,
Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, laagjes veen, zwak
leemhoudend, Edelmanboor

-320

Datum: 3-9-2021

Boring: 2
0

50

100

150

200

2-1

2-2

2-3

2-4

tegel0

Edelmanboor
- 5

Zand, matig fijn, zwak
baksteenhoudend, licht cremebruin,
Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, spikkels roest,
donker beigebruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, zwak oerhoudend,
zwak roesthoudend, licht
beigebruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak leemhoudend,
cremegrijs, Edelmanboor

-200

Datum: 3-9-2021

Boring: 3
0

50

3-1

tegel0

Edelmanboor
- 5

Zand, matig fijn, zwak
baksteenhoudend, licht cremebruin,
Edelmanboor-50

Datum: 3-9-2021

Boring: 4
0

50
4-1

asfalt0

Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-50
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Projectcode: 2021-217.3

Datum: 3-9-2021

Boring: 5
0

50

5-1

tegel0

Edelmanboor
- 5

Zand, matig fijn, zwak
baksteenhoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor-50

Datum: 3-9-2021

Boring: 6
0

50

6-1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
neutraal cremebruin, Edelmanboor

-50

Datum: 3-9-2021

Boring: 7
0

50

7-1

gazon0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
neutraal cremebruin, Edelmanboor

-50

Datum: 3-9-2021

Boring: 8
0

50

8-1

tegel0

Edelmanboor
- 5

Zand, matig fijn, zwak
baksteenhoudend, licht cremebruin,
Edelmanboor-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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ANALYSERAPPORT

09.09.2021Datum
35008640Relatienr
1078053Opdrachtnr.

Opdracht   1078053   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-217.3 BJZ Hambroeksweg 5 Vasse
Opdrachtacceptatie 06.09.21

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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

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.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

Met vriendelijke groet,

Blad 1 van 4
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

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

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% 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

672175 672176 672177

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

-- -- --

-- -- --

-- -- --

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

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

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

Eenheid
BM1 BM2 OM1

Opdracht   1078053   Bodem / Eluaat

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 (AS3000)
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)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

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

   x)    x)    x)

   #)    #)    #)

*) *) *)

++ ++ ++
90,0 88,4 86,9
<5,0 <5,0 <5,0

1,6 1,6 1,3

2,9   3,9   1,9   

++ ++ ++

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

<3,0 47 <3,0
7,5 140 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05
12 11 <10

<1,5 <1,5 <1,5
<4,0 12 <4,0

30 33 <20

0,087 <0,050 0,063
0,16 <0,050 0,20
0,18 0,063 0,17
0,17 0,064 0,074
0,11 <0,050 0,10
0,18 <0,050 0,21
0,20 <0,050 0,17
0,38 <0,050 0,31
0,17 <0,050 0,14

<0,050 <0,050 <0,050
1,7   0,41   1,5   

<35 190 <35
<3 7 <3

672175
672176
672177

03.09.2021
03.09.2021
03.09.2021

BM1
BM2
OM1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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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

672175 672176 672177

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

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

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 06.09.2021
Einde van de analyses:  09.09.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

BM1 BM2 OM1

Opdracht   1078053   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

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

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

<3 46 <3
<4 46 <4
<5 29 <5
<5 21 <5
<5 21 <5
<5 15 <5
<5 <5 <5

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

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

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 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) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
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)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1078053   Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1078053, Analysis No. 672175, created at 08.09.2021 07:43:52

Monster beschrijving: BM1

[@ANALYNR_START=672175]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1078053, Analysis No. 672176, created at 08.09.2021 08:26:53

Monster beschrijving: BM2

[@ANALYNR_START=672176]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1078053, Analysis No. 672177, created at 08.09.2021 08:26:53

Monster beschrijving: OM1

[@ANALYNR_START=672177]
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ANALYSERAPPORT

15.09.2021Datum
35008640Relatienr
1080096Opdrachtnr.

Opdracht   1080096   Water

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-217.3 BJZ Hambroeksweg 5 Vasse
Opdrachtacceptatie 10.09.21

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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

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.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

Met vriendelijke groet,
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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
µg/l

683447

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

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

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

--
--
--

Eenheid
Pb1wm1

Opdracht   1080096   Water

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)
Tetrachlooretheen (Per)

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
S

   #)

   #)

370
<0,20

<2,0
<2,0

<0,05
<2,0
<2,0
<3,0
<10

<0,20
<0,20

1,2
0,21
0,51
0,72
0,79

<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
<0,10

683447 Pb1wm1 10.09.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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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

683447

--
--
--
--

--

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

Eenheid

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

Begin van de analyses: 10.09.2021
Einde van de analyses:  15.09.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

Pb1wm1

Opdracht   1080096   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

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

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

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

<0,20

300
190
100
8,4

<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

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 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)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1080096   Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1080096, Analysis No. 683447, created at 14.09.2021 07:10:27

Monster beschrijving: Pb1wm1

[@ANALYNR_START=683447]
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



ANALYSERAPPORT

22.09.2021Datum
35008640Relatienr
1081688Opdrachtnr.

Opdracht   1081688   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-217.3 BJZ Hambroeksweg 5 Vasse
Opdrachtacceptatie 16.09.21

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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

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.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

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

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds

691532 691533 691534 691535 691536

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

-- -- -- -- --

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

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 16.09.2021
Einde van de analyses:  21.09.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000
conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Voorbehandeling conform AS3000 Kobalt (Co) Koper (Cu)
Droge stof

Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

2-1 3-1 4-1 5-1 8-1

Opdracht   1081688   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Koningswater ontsluiting

Kobalt (Co)
Koper (Cu)

S
S
S

S

S
S

++
++ ++ ++ ++ ++

93,0 90,6 82,8 84,8 88,1

++ ++ ++ ++ ++

<3,0 <3,0 12 <3,0 <3,0
23 <5,0 17 6,8 <5,0

691532
691533
691534
691535
691536

03.09.2021
03.09.2021
03.09.2021
03.09.2021
03.09.2021

2-1
3-1
4-1
5-1
8-1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

: 
: 

: 
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Directeur
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ANALYSERAPPORT

21.09.2021Datum
35008640Relatienr
1082367Opdrachtnr.

Opdracht   1082367   Water

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-217.3 BJZ Hambroeksweg 5 Vasse
Opdrachtacceptatie 17.09.21

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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

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.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Nr. 08110898
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
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Metalen (AS3000)
µg/l

695230

--

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 18.09.2021
Einde van de analyses:  20.09.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100 Barium (Ba)

Pb1wm2

Opdracht   1082367   Water

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Barium (Ba)S 350

695230 Pb1wm2 17.09.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

: 



 
 

Projectcode: 2021-217.3 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   BM1 BM2 OM1 

Certificaatcode      

Boring(en)   1, 6, 7 2, 3, 4, 5, 8 1, 1, 1, 2, 2, 2 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,05 - 0,50 0,50 - 2,00 

Humus % ds 2,90 3,90 1,90 

Lutum % ds 1,60 1,60 1,30 

Datum van toetsing  15-9-2021 15-9-2021 15-9-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0169 -0  0,0049 <0,0126 -0,01  0,0049 <0,0245 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

     

METALEN     

IJzer  % ds  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  47 165 0,86  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  12 35 0  <4 <8 -0,41 

Koper  mg/kg ds  7,5 15,1 -0,17  140 272 1,55  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  30 70 -0,12  33 75 -0,11  <20 <33 -0,18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  12 19 -0,07  11 17 -0,07  <10 <11 -0,08 

     

OVERIG     

Droge stof %  90 90 (6)  88,4 88,4 (6)  86,9 86,9 (6) 

Lutum %  1,6   1,6   1,3  

Organische stof (humus) %  2,9   3,9   1,9  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)  7 18 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 7 (6)  46 118 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 10 (6)  46 118 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 12 (6)  29 74 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 12 (6)  21 54 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 12 (6)  21 54 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 12 (6)  15 38 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <35 <84 -0,02  190 487 0,06  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 9 (6)  <5 18 (6) 

     

PAK     

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

Anthraceen mg/kg ds  0,087 0,087  <0,05 <0,04  0,063 0,063 

Fenanthreen mg/kg ds  0,2 0,2  <0,05 <0,04  0,17 0,17 

Fluorantheen mg/kg ds  0,38 0,38  <0,05 <0,04  0,31 0,31 

Chryseen mg/kg ds  0,18 0,18  <0,05 <0,04  0,21 0,21 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,16 0,16  <0,05 <0,04  0,2 0,2 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18  0,063 0,063  0,17 0,17 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11  <0,05 <0,04  0,1 0,1 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,17 0,17  <0,05 <0,04  0,14 0,14 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,17 0,17  0,064 0,064  0,074 0,074 

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,7 1,7 0  0,41 0,41 -0,03  1,5 1,5 -0 

 



 
 

Projectcode: 2021-217.3 

 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   2-1 3-1 4-1 

Certificaatcode   1081688 1081688 1081688 

Boring(en)   2 3 4 

Traject (m -mv)   0,05 - 0,50 0,05 - 0,50 0,30 - 0,50 

Humus % ds 10,00 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  22-9-2021 22-9-2021 22-9-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds    

PCB 28 mg/kg ds    

PCB 52 mg/kg ds    

PCB 101 mg/kg ds    

PCB 118 mg/kg ds    

PCB 138 mg/kg ds    

PCB 153 mg/kg ds    

PCB 180 mg/kg ds    

     

METALEN     

IJzer  % ds    

Kobalt  mg/kg ds  <3 <2 -0,07  <3 <2 -0,07  12 12 -0,02 

Nikkel  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds  23 23 -0,11  <5 <4 -0,24  17 17 -0,15 

Zink  mg/kg ds    

Molybdeen  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Barium  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds    

     

OVERIG     

Droge stof %  93 93 (6)  90,6 90,6 (6)  82,8 82,8 (6) 

Lutum %    

Organische stof (humus) %    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds    

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds    

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds    

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds    

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds    

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds    

Minerale olie (totaal) mg/kg ds    

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds    

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fenanthreen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg ds    
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   5-1 8-1 

Certificaatcode   1081688 1081688 

Boring(en)   5 8 

Traject (m -mv)   0,05 - 0,50 0,05 - 0,50 

Humus % ds 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 

Datum van toetsing  22-9-2021 22-9-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   

PCB 28 mg/kg ds   

PCB 52 mg/kg ds   

PCB 101 mg/kg ds   

PCB 118 mg/kg ds   

PCB 138 mg/kg ds   

PCB 153 mg/kg ds   

PCB 180 mg/kg ds   

    

METALEN    

IJzer  % ds   

Kobalt  mg/kg ds  <3 <2 -0,07  <3 <2 -0,07 

Nikkel  mg/kg ds   

Koper  mg/kg ds  6,8 6,8 -0,22  <5 <4 -0,24 

Zink  mg/kg ds   

Molybdeen  mg/kg ds   

Cadmium  mg/kg ds   

Barium  mg/kg ds   

Kwik  mg/kg ds   

Lood  mg/kg ds   

    

OVERIG    

Droge stof %  84,8 84,8 (6)  88,1 88,1 (6) 

Lutum %   

Organische stof (humus) %   

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds   

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds   

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds   

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds   

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds   

Minerale olie (totaal) mg/kg ds   

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds   

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds   

Anthraceen mg/kg ds   

Fenanthreen mg/kg ds   

Fluorantheen mg/kg ds   

Chryseen mg/kg ds   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   



 
 

Projectcode: 2021-217.3 

Grondmonster   5-1 8-1 

Certificaatcode   1081688 1081688 

Boring(en)   5 8 

Traject (m -mv)   0,05 - 0,50 0,05 - 0,50 

Humus % ds 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 

Datum van toetsing  22-9-2021 22-9-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

PAK 10 VROM mg/kg ds   

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  Pb1wm1 Pb1wm2 

Datum  10-9-2021 17-9-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 2,20 - 3,20 

Datum van toetsing  22-9-2021 22-9-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  

Ethylbenzeen µg/l  1,2 1,2  -0,02  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  

Xylenen (som) µg/l  0,72 0,72  0,01  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  0,21 0,21   

ortho-Xyleen µg/l  0,51 0,51   

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

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   2,34 (2,14)  

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

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

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,21 <0,14  0,01  

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

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

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  

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

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

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

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

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

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

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

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  

    

METALEN    

Kobalt  µg/l  <2 <1  -0,23  

Nikkel  µg/l  <3 <2  -0,22  

Koper  µg/l  <2 <1  -0,23  

Zink  µg/l  <10 <7  -0,08  

Molybdeen  µg/l  <2 <1  -0,01  

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  

Barium  µg/l  370 370  0,56  350 350  0,52 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  

Lood  µg/l  <2 <1  -0,23  

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  190 190 (6)  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  100 100 (6)  

Minerale olie C16 - C20 µg/l  8,4 8,4 (6)  

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4 (6)  

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4 (6)  



 
 

Projectcode: 2021-217.3 

Watermonster  Pb1wm1 Pb1wm2 

Datum  10-9-2021 17-9-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 2,20 - 3,20 

Datum van toetsing  22-9-2021 22-9-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4 (6)  

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4 (6)  

Minerale olie (totaal) µg/l  300 300  0,45  

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4 (6)  

    

PAK    

Naftaleen µg/l  0,79 0,79  0,01  

PAK 10 VROM -   0,011 (11)  

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 
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   S S Diep Indicatief I 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Barium  µg/l  50 200  625 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

 



 
 

 

 

BIJLAGE VI 
Foto's onderzoekslocatie 
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In opdracht van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie Beltweg 12 te Manderveen. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage I.  
 
Aanleiding van het onderzoek is in het kader van voorgenomen bouwactiviteiten. 
 
Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is 
niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 
 
Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017); 

- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
(NEN5740:2009+A1:2016); 

- NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN 
5707+C2:2017) 

- VKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 
nemen van grondmonsters en waterpassen” 

- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters” 

- VKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem & Milieutechniek en het hierbij behorende 
keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig 
veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters 
aan een erkend laboratorium. 
 
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness Bodem 
& Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel 
in juridische, financiële of personele sfeer. 
 
De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven: 

- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid; 

- opstellen van een hypothese; 

- opstellen van een onderzoeksstrategie; 

- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek; 

- conclusies, aanbevelingen en samenvatting. 

 
In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig 
tot de certificerende-instelling (Normec). 
 
 
 
 
 
 
 

1 Inleiding 
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Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de 
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit: 
 
Tabel 1 Bronnen vooronderzoek 

Bron Omschrijving 

www.ahn.nl AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland) 

www.bodemloket.nl Bodemloket van Nederland 

www.topotijdreis.nl Historische kaarten 

www.dinoloket.nl Ondergrond gegeven van Nederland 

BAG viewer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Gemeente Tubbergen Historische informatie van de Gemeente 

Informatie Opdrachtgever BJZ.nu 

Inspectie onderzoekslocatie Visueel inspectie van de locatie 

 
2.1 Locatie gegevens 
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel 

 
Tabel 2 Locatiegegevens 

Adres onderzoekslocatie Beltweg 12 te Manderveen 

Kadastrale gemeente Tubbergen 

Sectie A 

Percelen 7067 

Oppervlakte van de onderzoekslocatie <1500 m2 

Eigenaar/ gebruiker - 

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bestaat uit een paardenbak, inrit en weide 

Bebouwing Ter plaatse van de onderzoekslocatie staat geen bebouwing 
 

Verharding De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met klinkers 

 
2.2 Algemene informatie locatie 
De locatie bevindt zich aan de Beltweg 12 in Manderveen. Op het perceel staat een woning met 
schuur en een loods die in gebruik is als autogarage. Ook is er een paardenbak en grasland 
aanwezig. De opdrachtgever is voornemens een nieuwe woning te bouwen op de locatie. 
 
Binnen de onderzoekslocatie bevindt zich een pas aangelegde klinkerweg (circa 2018), deel van de 
paardenbak en deel van een weide. Er heeft voor zover bekend nooit bebouwing op de 
onderzoekslocatie gestaan. De paardenbak heeft voorheen ook uit weiland bestaan. 
 
Op historische kaarten is vanaf 1965 bebouwing op de locatie te zien. Echter volgens het BAG-
register is de woning gebouwd in 1991, de schuur in 1994 en de loods in 1998 Voor de bebouwing 
heeft de locatie, voor zover bekend, uit woeste grond en landbouwgrond bestaan. 
 
Op historische kaarten lijkt de schuur in de jaren '80 in de huidige onderzoekslocatie te staan, 
echter betreft dit de schuur naast de woning van nr. 12.  
 
Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de 
geraadpleegde bronnen. 
 
2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
Voor zover bekend zijn in er in het verleden op de locatie geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
  

2 Vooronderzoek 
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2.4 Directe omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich in het buitengebied van Manderveen. In de directe omgeving 
bevinden zich enkele woonhuizen, agrarische bedrijven en landbouwpercelen. Op historische 
kaarten wordt de omgeving aangeduid als "Zuidelijk Bovenbroek".   
 
Aan de Beltweg 5 te Manderveen is in 2007 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door 
Kruse Milieu BV. Rapportnummer: 07043010 d.d. 01-12-2007. Er zijn geen verontreinigingen 
aangetroffen. 
 
Aan de Vasserdijk 16 te Manderveen is in 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
door Kruse Milieu BV. Rapportnummer: 10039810 d.d. 01-09-2010. Er zijn lichte 
verontreinigingen aangetroffen. 
 
Er is verder geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie 
bekend welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie.  
 
2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur. 
 
Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk model DGM v2.2 

  

  
De boorlocatie bevindt zich circa 18 meter boven NAP.  
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2.6 Vooronderzoek PFAS 
PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland terecht. 
Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim beeld.  
 
Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd. 
Ook de brandweeroefenplaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn 
verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een grond- 
of grondwaterverontreiniging.  
 
In het handelingskader van Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en toepassingen 
beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu vrijkomt. 
 
Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven 
toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem. 
 
2.7 Vooronderzoek NEN 5707 Asbest 
Uit de verkregen historische informatie blijkt dat er nooit bebouwing op de onderzoekslocatie 
heeft gestaan. De onderzoekslocatie bestaat uit een paardenbak, weide en een inrit van klinkers. 
De inrit is gerealiseerd vanaf circa 2018.  
 
Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot asbest in de bodem. 
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3.1 Hypothesestelling 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses 
geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging.  
 
De onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als onverdacht worden beschouwd met 
betrekking tot de chemische parameters alsmede asbest. In het kader van de NEN5740 dient de 
boven- en ondergrond te worden onderzocht conform onderzoeksstrategie ONV-NL. 
 
Tijdens het veldwerk wordt de locatie geïnspecteerd en zullen de boringen zintuiglijk worden 
beoordeeld. Bij zintuiglijk bijzondere waarnemingen kan de strategie nog worden aangepast. 
 
De volgende deellocaties en hypotheses worden aangehouden: 
 
Tabel 3 Deellocaties en hypothese NEN5740 

Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Onverdacht (ONV) - - 

 
3.2 Onderzoeksopzet 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 2 september 2021 (plaatsing peilbuis en monstername 
grond), 10 september 2021 (monstername grondwater). De positie van de boorlocaties zijn 
weergegeven in bijlage III. 
 
Tabel 4 Onderzoeksopzet NEN 5740 
Locatie Ondiepe 

boringen1 

Diepe 
boringen2 

Peilbuizen Analyses grond Analyses water 

Gehele locatie 6 1 1 2x st. grond AS3000 1x st. grondwater AS3000 
1 Ondiepe boringen standaard tot 0,5 m-mv. 
2 Diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv. 

 
3.3 Analysestrategie 
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. 
In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt. 
 
Tabel 5 Analyse onderzochte monsters 

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Analyse  

BM1 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50) 
10 (0,20 - 0,50) 
2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 
9 (0,20 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
2 (0,50 - 1,00) 
2 (1,00 - 1,50) 
2 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

 
Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Analyse  

Pb1wm1 2,00 - 3,00 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000)  

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Alle analyses zijn AS3000 erkende verrichtingen. 

 
 

3 Onderzoeksprogramma 
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4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven. 
 
Veldwaarnemingen 
De bovengrond bestaat uit matig fijn zand, plaatselijk zwak humeus. De ondergrond bestaat 
eveneens uit matig fijn zand. De diepere ondergrond bestaat uit matig fijn zand, plaatselijk zwak 
leemhoudend en sterk veenhoudend. 
 
In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
 

Tabel 6 Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring/Gat Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

10 0,50 0,08 - 0,20 
 

volledig puin, gecertificeerd 
menggranulaat  

9 0,50 0,08 - 0,20 
 

volledig puin, gecertificeerd 
menggranulaat  

 
Er is geen ongedefinieerd puin of asbestverdacht materiaal aan het oppervlak of in de boringen 
aangetroffen.  
 
Ter plaatse van de inrit zijn twee extra boringen geplaatst om een goed beeld te krijgen van de 
bodemkwaliteit ter plaatse van de inrit en het overige deel van de locatie. 
In de boringen ter plaatse van de inrit is een dunne laag straatzand aangetroffen met daaronder 
een laag gecertificeerd menggranulaat.  
 
Grondwater 
De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, waarna de 
dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet om instroom 
van oppervlaktewater te voorkomen. 
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen: 
 
Tabel 7 Metingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

1 2,00 - 3,00 1,10 6,0 177 21,4 
Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden.  

4 Onderzoeksresultaten 
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4.2 Analyseresultaten 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten behoeve 
van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab te Deventer. Deze analyses zijn allen 
AS3000 erkende verrichtingen. 
 
Tabel 8 Analyseresultaten NEN 5740  

Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen 

BM1 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50) 
10 (0,20 - 0,50) 
2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 
9 (0,20 - 0,50) 

- 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
2 (0,50 - 1,00) 
2 (1,00 - 1,50) 
2 (1,50 - 2,00) 

- 

Pb1wm1 2,00 - 3,00 Pb1 Ba* 

* verhoging groter dan streefwaarde 
** verhoging groter dan tussenwaarde 
*** verhoging groter dan interventiewaarde 

 
4.3 Toetsing van de hypothese 
Deellocatie Gestelde hypothese Hypothese verworpen of aangenomen Opmerkingen 

Gehele locatie Onverdacht Grotendeels aangenomen  

 
4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek 
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. 
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Op een locatie gelegen aan de Beltweg 12 in Manderveen, kadastraal bekend gemeente: 
Tubbergen, Sectie: L, nummer(s): 7067 is op 2 september 2021 een verkennend bodemonderzoek 
conform NEN5740 uitgevoerd. 
 
De locatie bevindt zich aan de Beltweg 12 in Manderveen. Op het perceel staat een woning met 
schuur en een loods die in gebruik is als autogarage. Ook is er een paardenbak en grasland 
aanwezig. De opdrachtgever is voornemens een nieuwe woning te bouwen op de locatie. 
 
De onderzoekslocatie bestaat uit een deel van de paardenbak, een deel van de weide en een deel 
van de inrit. 
 
In zowel de boven- en ondergrond (BM1 en OM1) zijn geen verhogingen aangetroffen. 
 
In het grondwatermonster Pb1wm1 is een lichte verhoging barium aangetroffen. 
 
Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor deze locatie niet 
noodzakelijk geacht. 
De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel geschikt geacht 
voor het beoogde gebruik. 
 
Algemeen 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 
meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het “Besluit bodemkwaliteit” van 
toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt 
bodemkwaliteit’.  
Naast het “Besluit bodemkwaliteit” dient opgemerkt te worden dat in het kader van de “Tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” ook onderzoek 
naar PFAS noodzakelijk is. 
 
Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn uitgevoerd, 
dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief beeld te 
krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het grondwater 
voorkomen. 
Het uitgevoerde onderzoek is verkennend en betreft een momentopname. 

5 Samenvatting en conclusie 



 
 

 

BIJLAGE I 
Situering van de locatie 

 



Omgevingskaart

Deze kaart is noordgericht.

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie

Joost
Stempel
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 10 september 2021
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

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tubbergen
A
7067

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.

Uw referentie: 217.2
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Boorstaten 



Pagina 1 - 3

Projectcode: 2021-217.2

Datum: 2-9-2021

Boring: 1

GWS: 85

0

50

100

150

200

250

300

1-1

1-2

1-3

1-4

braak0

Zand, matig fijn, bruinbeige,
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, licht grijsbruin,
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak grindig,
grijsbeige, Edelmanboor

-250

Zand, matig grof, donker beigegrijs,
Edelmanboor

-300

Datum: 2-9-2021

Boring: 2
0

50

100

150

200

2-1

2-2

2-3

2-4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, licht grijsbruin,
Edelmanboor

-200

Datum: 2-9-2021

Boring: 3
0

50

3-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
donker beigebruin, Edelmanboor

-50

Datum: 2-9-2021

Boring: 4
0

50

4-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
donker beigebruin, Edelmanboor

-50
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Projectcode: 2021-217.2

Datum: 2-9-2021

Boring: 5
0

50

5-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
donker beigebruin, Edelmanboor

-50

Datum: 2-9-2021

Boring: 6
0

50

6-1

braak0

Zand, matig fijn, bruinbeige,
Edelmanboor

-50

Datum: 2-9-2021

Boring: 7
0

50

7-1

braak0

Zand, matig fijn, bruinbeige,
Edelmanboor

-50

Datum: 2-9-2021

Boring: 8
0

50

8-1

braak0

Zand, matig fijn, bruinbeige,
Edelmanboor

-50
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Projectcode: 2021-217.2

Datum: 2-9-2021

Boring: 9
0

50

9-1

klinker0

Edelmanboor
- 8

Volledig puin, Edelmanboor,
Gecertificeerd menggranulaat

-20

Zand, matig fijn, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

-50

Datum: 2-9-2021

Boring: 10
0

50

10-1

klinker0

Edelmanboor
- 8

Volledig puin, Edelmanboor,
Gecertificeerd menggranulaat

-20

Zand, matig fijn, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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ANALYSERAPPORT

09.09.2021Datum
35008640Relatienr
1077618Opdrachtnr.

Opdracht   1077618   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-217.2 BJZ Beltweg 15 Manderveen
Opdrachtacceptatie 03.09.21

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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

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.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% 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

669154 669155

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

-- --

-- --

-- --

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

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

-- --
-- --

Eenheid
BM1 OM1

Opdracht   1077618   Bodem / Eluaat

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 (AS3000)
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)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

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

   x)    x)

   #)    #)

*) *)

++ ++
88,2 85,3
<5,0 <5,0

9,8 <1,0

3,3   <0,2   

++ ++

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

<3,0 <3,0
7,2 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
<4,0 <4,0

21 <20

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

0,092 <0,050
0,095 <0,050

<0,050 0,074
<0,050 <0,050
0,47   0,39   

<35 <35
<3 <3

669154
669155

02.09.2021
02.09.2021

BM1
OM1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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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

669154 669155

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

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

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 03.09.2021
Einde van de analyses:  09.09.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

BM1 OM1

Opdracht   1077618   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

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

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<3 <3
<4 <4

9 <5
7 <5
9 <5
6 <5

<5 <5

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

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

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 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) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
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)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1077618   Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1077618, Analysis No. 669154, created at 07.09.2021 06:52:55
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ANALYSERAPPORT

16.09.2021Datum
35008640Relatienr
1080066Opdrachtnr.

Opdracht   1080066   Water

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-217.2 BJZ Beltweg 15 Manderveen
Opdrachtacceptatie 10.09.21

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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

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.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

Met vriendelijke groet,
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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
µg/l

683190

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

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

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

--
--
--

Eenheid
Pb1wm1

Opdracht   1080066   Water

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)
Tetrachlooretheen (Per)

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
S

   #)

   #)

   #)

96
<0,20

<2,0
<2,0

<0,05
<2,0
<2,0
<3,0

14

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

<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
<0,10

683190 Pb1wm1 10.09.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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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

683190

--
--
--
--

--

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

Eenheid

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

Begin van de analyses: 10.09.2021
Einde van de analyses:  16.09.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

Pb1wm1

Opdracht   1080066   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

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

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

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

<0,20

<50
<10
<10

<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

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 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)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1080066   Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1080066, Analysis No. 683190, created at 14.09.2021 07:10:26

Monster beschrijving: Pb1wm1

[@ANALYNR_START=683190]
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Projectcode: 2021-217.2 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   BM1 OM1 

Certificaatcode     

Boring(en)   1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 1, 1, 2, 2, 2 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 

Humus % ds 3,30 0,20 

Lutum % ds 9,80 1,00 

Datum van toetsing  15-9-2021 15-9-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0148 -0,01  0,0049 <0,0245 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <4 -0,06  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <5 -0,46  <4 <8 -0,41 

Koper  mg/kg ds  7,2 11,3 -0,19  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  21 35 -0,18  <20 <33 -0,18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <27 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <9 -0,08  <10 <11 -0,08 

    

OVERIG    

Droge stof %  88,2 88,2 (6)  85,3 85,3 (6) 

Lutum %  9,8   <1  

Organische stof (humus) %  3,3   <0,2  

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

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

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 6 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 8 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  9 27 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  7 21 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  9 27 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  6 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <35 <74 -0,02  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 11 (6)  <5 18 (6) 

    

PAK    

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

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

Fenanthreen mg/kg ds  0,092 0,092  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,095 0,095  <0,05 <0,04 

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

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

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

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

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,074 0,074 

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

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,47 0,47 -0,03  0,39 0,39 -0,03 

 



 
 

Projectcode: 2021-217.2 

 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  Pb1wm1 

Datum  10-9-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  17-9-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l  0,21 <0,21  0 

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

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

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

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,21 <0,14  0,01 

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

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

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

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

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

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

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

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

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

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

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2 <1  -0,23 

Nikkel  µg/l  <3 <2  -0,22 

Koper  µg/l  <2 <1  -0,23 

Zink  µg/l  14 14  -0,07 

Molybdeen  µg/l  <2 <1  -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Barium  µg/l  96 96  0,08 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1  -0,23 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4 (6) 



 
 

Projectcode: 2021-217.2 

Watermonster  Pb1wm1 

Datum  10-9-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  17-9-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4 (6) 

Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4 (6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11) 

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 



 
 

Projectcode: 2021-217.2 

   S S Diep Indicatief I 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Barium  µg/l  50 200  625 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

 



 
 

 

 

BIJLAGE VI 
Foto's onderzoekslocatie 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 
Voorliggende AERIUS-berekening heeft betrekking op een rood voor rood ontwikkeling in de gemeente 
Tubbergen. In het buitengebied van de gemeente Tubbergen wordt in totaal 4.245 m2 aan bebouwing 
gesloopt. Ter compensatie worden vier compensatiekavels verkregen, gelegen op de volgende locaties: 

• Hardenbergerweg 41, Tubbergen; 
• Huyerenseweg ong., Geesteren; 
• Hambroeksweg 5, Vasse; 
• Beltweg 15, Manderveen. 

Aan de Bovenbroeksweg 2 te Geesteren wordt op basis van de VAB+ regeling een bestaande schuur herbenut 
voor het reeds aanwezige bedrijf. Het bedrijf richt zich op het organiseren van feesten, partijen en 
evenementen. Aan de Kluunvenweg 10 wordt circa 2.471 m2 aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt. 
Op deze locatie wordt echter niets gerealiseerd. 

In de volgende afbeeldinge is de ligging van de verschillende locaties in het buitengebied van de gemeente 
Tubbergen weergegeven. 

Afbeelding 1.1 Ligging projectgebieden (Bron: PDOK) 

In het kader van het bestemmingsplan is inzicht in de te verwachten effecten op nabijgelegen Natura 2000-
gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2021. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven. 
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 
Het voornemen bestaat om in de gemeente Tubbergen op basis van de Rood voor Rood regeling op 
verschillende locaties landschapsontsierende bebouwing te slopen en op verschillende locaties 
compensatiekavels met compensatiewoningen te creëren. De compensatiekavels bevinden zich op de 
volgende percelen: 

• Hardenbergerweg 41, Tubbergen; 
• Huyerenseweg ong., Geesteren; 
• Hambroeksweg 5, Vasse; 
• Beltweg 15, Manderveen. 

Tevens wordt op basis van de VAB+ regeling een schuur aan de Bovenbroeksweg 2 te Geesterenherbenut. 
Deze schuur zal gebruikt worden voor het reeds aanwezig bedrijf. Aan de Hambroeksweg 5 wordt, naast een 
compensatiekavel, het paardenverblijf qua vierkante meters vergroot. Er zullen op dit perceel ten opzichte van 
de feitelijke situatie geen extra paarden worden gehouden. Aan de Kluunvenweg 10 te Tubbergen wordt circa 
2.471 m2 aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Op deze locatie wordt echter niets gerealiseerd. 

Hieronder wordt per locatie ingegaan op de desbetreffende ontwikkeling. 

2.1 Hardenbergerweg 41, Tubbergen 

Aan de Hardenbergerweg 41 te Tubbergen wordt een bestaande schuur gesloopt. Ter compensatie van de 
sloop wordt het perceel een compensatiekavel gecreëerd, waarop een vrijstaande woning met bijgebouw 
gerealiseerd wordt. Het betreft gasloze bebouwing. Tevens wordt een nieuwe ontsluiting aan de 
Hardenbergerweg aangelegd. In afbeelding 2.1 is een impressie van de gewenste situatie weergegeven. 

 
Afbeelding 2.1 Impressie gewenste situatie Hardenbergerweg 41 (Bron: Borgerink Groendesign) 
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2.2 Huyerenseweg ong., Geesteren 

Het perceel aan de Huyerenseweg ong. in het buitengebied van Geesteren wordt planologisch omgezet van 
een paardenhouderij naar een woonbestemming. Op dit perceel wordt een compensatiekavel gecreëerd. De 
bestaande schuur zal worden gebruikt voor opslag en valt tevens ook in de woonbestemming. Het betreft 
gasloze bebouwing. In afbeelding 2.2 is een impressie van de gewenste situatie weergegeven. 

 
Afbeelding 2.2 Impressie gewenste situatie Huyerenseweg ong. (Bron: Borgerink Groendesign) 

2.3 Hambroeksweg 5, Vasse 

Aan de Hambroeksweg 5 te Vasse worden twee schuren gesloopt, wordt een schuur herbouwd voor het 
paardentrainingsbedrijf en een compensatiekavel gecreëerd. De compensatiewoning komt op de plaats van de 
te slopen gebouwen van het melktransportbedrijf. Dit bedrijf vervalt. De compensatiewoning wordt gasloos 
gebouwd. In de te slopen schuur bevinden zich nu de paarden en de paarden worden verplaats naar het te 
realiseren gebouw. Qua aantal vierkante meters zal het paardentrainingbedrijf niet vergroot worden en er 
zullen geen extra paarden op deze locatie gehouden worden. Ten behoeve van het paardentrainingsbedrijf 
wordt een paardenbak aangelegd. Ten slotte wordt het perceel landschappelijk ingepast. In afbeelding 2.3 is 
een impressie van de gewenste situatie weergegeven. 
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Afbeelding 2.3 Impressie gewenste situatie Hambroeksweg 5 (Bron: Borgerink Groendesign) 

2.4 Beltweg 15, Manderveen 

Aan de Beltweg 15 wordt een compensatiekavel gecreëerd. De te realiseren woning komt naast de bestaande 
paardenbak. Ten behoeve van de woning wordt een nieuwe inrit aangelegd. Het betreft gasloze bebouwing. 
Ten slotte wordt het perceel landschappelijk ingepast. In afbeelding 2.4 is een impressie van de gewenste 
situatie weergegeven. De compensatiewoning is het oranje weergegeven. 
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Afbeelding 2.4 Impressie gewenste situatie Beltweg 15 (Bron: Borgerink Groendesign) 

2.5 Bovenbroeksweg 2, Geesteren 

Aan de Bovenbroeksweg 2 te Geesteren wordt een bestaande schuur op basis van de VAB+ regeling herbenut 
voor een reeds aanwezig bedrijf op het perceel. Het bedrijf richt zich op het organiseren van feesten, partijen 
en evenementen. Op de locatie vinden uitsluitend de volgende activiteiten plaats: opslag van producten, 
schoonmaak, reparatie en sorteerwerkzaamheden. De schuur heeft een bvo van circa 910 m2. In de 
berekening wordt worst-case er vanuit gegaan dat de schuur aangesloten is op het gas. Tevens wordt op deze 
locatie circa 1.625 m2 aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt. 
 
In afbeelding 2.5 is de te behouden en te slopen schuur weergegeven.  
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Afbeelding 2.5 Te slopen en de te houden bebouwing (Bron: Google Maps, bewerkt) 

2.6 Kluunvenweg 10, Tubbergen 

Aan de Kluunvenweg 10 in het buitengebied van de gemeente Tubbergen bevindt zich een agrarisch erf. Het 
voornemen bestaat om circa 2.471 m2 aan landschapsontsierende bebouwing te slopen. Op deze locatie zal 
niets gerealiseerd worden. De sloopmeters worden gebruikt om de compensatiekavels mogelijk te maken. In 
afbeelding 2.6 is een luchtfoto van het projectgebied met daarin de te slopen schuren in het rood 
weergegeven. 
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Afbeelding 2.6 Luchtfoto projectgebied (Bron: Google Maps, bewerkt) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Hieronder is per locatie de afstand tot het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura-2000 gebied weergegeven: 

• Hardenbergerweg 41: circa 3,6 kilometer tot Springendal & Dal van de Mosbeek; 
• Huyerenseweg ong.: circa 5,2 kilometer tot Springendal & Dal van de Mosbeek; 
• Hambroeksweg 5: circa 1 kilometer tot Springendal & Dal van de Mosbeek; 
• Beltweg 15: circa 3,6 kilometer tot Springendal & Dal van de Mosbeek; 
• Bovenbroeksweg 2: circa 4,2 kilometer tot Springendal & Dal van de Mosbeek en circa 4,4 kilometer 

tot Engbertsdijksvenen; 
• Kluunvenweg 10: circa 5,8 kilometer tot Springendal & Dal van de Mosbeek. 

In het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), die op 1 juli 2021 in werking is getreden, 
is de aanlegfase van de ontwikkeling achterwege gelaten. In de Wsn is namelijk een partiële vrijstelling voor de 
bouwsector opgenomen. Dit houdt in dat de door de bouw mogelijke veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden buiten beschouwing worden gelaten bij een natuurvergunning. De vrijstelling geldt slechts voor 
tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw-, sloop en aanleg en ander werkzaamheden en niet voor structurele 
stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk als gevolg van bijvoorbeeld bewoning, gebruik 
van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt. 

Concreet betekent dit dat de aanlegfase na 1 juli 2021 niet meer berekend hoeft te worden. Hieronder worden 
de uitgangspunten van de berekening ten aanzien van de gebruiksfase toegelicht. 

3.2 Gebruiksfase 

In de berekening voor de gebruiksfase worden de NOx en NH3 emitterende bronnen in kaart gebracht van de 
voorgenomen ontwikkeling. Deze emitterende bronnen bestaan in dit geval uit de verkeersgeneratie, het 
eventuele gasverbruik van de bebouwing en het laden en lossen van de vrachtwagens. Per locatie, indien er 
sprake van is, zal bovenstaande worden behandeld. 

Opgemerkt wordt dat in de berekening uit is gegaan van de toename van activiteiten/bebouwingen ten 
opzichte van de feitelijke planologische situatie. Activiteiten/bebouwingen, die al planologisch toegestaan zijn 
en feitelijk gerealiseerd zijn, zijn om die reden niet meegenomen in de berekening. Verwezen wordt naar de 
volgende uitspraak van de Raad van State: ECLI:NL:RVS:2021:1371.3.2.1  

3.2.1 Algemeen 

Om het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig 
parkeren, publicatie 381 (december 2018)’ van het CROW. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Tubbergen (Bron: CBS Statline); 
• Stedelijke zone: buitengebied. 

In de CROW publicatie wordt de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt een minimaal en 
maximaal aantal verkeersbewegingen aangegeven. In voorliggend geval is van het gemiddelde uitgegaan. 

De te realiseren compensatiewoningen worden gasloos gebouwd. Omdat de compensatiewoningen gasloos 
worden gebouwd, is ten aanzien van het gebruik van de woningen zelf geen sprake van stikstofemissies en 
deposities op Natura 2000-gebieden. De woningen zijn daarom op de verschillende deellocaties in de AERIUS-
berekening neutraal (zonder emissie) gemodelleerd. 

3.2.2  Hardenbergerweg 41 

De compensatiewoning is zonder emissie gemodelleerd in AERIUS. 
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Op basis van de vorenstaande uitgangspunten (realisatie 1 woning) ontstaat qua verkeersgeneratie het 
volgende beeld: 

Functie Verkeersbewegingen per 
woning per weekdag 
(gemiddeld) 

Aantal 
woningen 

Totaal aantal 
verkeersbewegingen per 
weekdag (gemiddeld) 

Koop, huis, vrijstaand 8,2 1 8,2 
Totaal 8,2 

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woning komt afgerond neer op 9 verkeersbewegingen per 
weekdagetmaal.  

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het verkeer het 
projectgebied vanaf de Hardenbergerweg bereikt en verlaat. Het verkeer zal zich bewegen via de 
Hardenbergerweg om zo de N343 te bereiken, waar het verkeer vervolgens opgaat in het heersende 
verkeersbeeld.  

3.2.3 Huyerenseweg ong. 

De compensatiewoning is zonder emissie gemodelleerd in AERIUS. 

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten (realisatie 1 woning) ontstaat qua verkeersgeneratie het 
volgende beeld: 

Functie Verkeersbewegingen per 
woning per weekdag 
(gemiddeld) 

Aantal 
woningen 

Totaal aantal 
verkeersbewegingen per 
weekdag (gemiddeld) 

Koop, huis, vrijstaand 8,2 1 8,2 
Totaal 8,2 

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woning komt afgerond neer op 9 verkeersbewegingen per 
weekdagetmaal.  

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het verkeer het 
projectgebied vanaf de Huyerenseweg bereikt en verlaat. Het verkeer zal zich bewegen via de Huyerenseweg 
om zo de kruising tussen de Bosweg en de Huyerenseweg te bereiken, waar het verkeer vervolgens opgaat in 
het heersende verkeersbeeld. 

3.2.4 Hambroeksweg 5 

De compensatiewoning is zonder emissie gemodelleerd in AERIUS. 

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten (realisatie 1 woning) ontstaat qua verkeersgeneratie het 
volgende beeld: 

Functie Verkeersbewegingen per 
woning per weekdag 
(gemiddeld) 

Aantal 
woningen 

Totaal aantal 
verkeersbewegingen per 
weekdag (gemiddeld) 

Koop, huis, vrijstaand 8,2 1 8,2 
Totaal 8,2 

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woning komt afgerond neer op 9 verkeersbewegingen per 
weekdagetmaal.  

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het verkeer het 
projectgebied vanaf de Hambroeksweg bereikt en verlaat. Het verkeer zal zich bewegen via de Hambroeksweg 
en de Denekamperweg om zo de rotonde op de Uelserweg en Denekamperweg te bereiken, waar het verkeer 
vervolgens opgaat in het heersende verkeersbeeld. Gesteld wordt dat het verkeer afkomstig van het 
projectgebied op de genoemde rotonde verdund is tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. 

De paarden voor het paardentrainingsbedrijf zijn al reeds aanwezig op het perceel. De paarden bevinden zich 
in de te slopen schuur. In de te realiseren schuur komen de paarden. De functie paardentrainingsbedrijf is 
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reeds aanwezig op deze locatie. De functie wordt qua vierkante meters niet vergroot en er is geen sprake van 
een toename van het aantal paarden binnen de inrichting. Ook komt het melktransportbedrijf te vervallen. 

3.2.5 Beltweg 15 

De compensatiewoning is zonder emissie gemodelleerd in AERIUS. 

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten (realisatie 1 woning) ontstaat qua verkeersgeneratie het 
volgende beeld: 

Functie Verkeersbewegingen per 
woning per weekdag 
(gemiddeld) 

Aantal 
woningen 

Totaal aantal 
verkeersbewegingen per 
weekdag (gemiddeld) 

Koop, huis, vrijstaand 8,2 1 8,2 
Totaal 8,2 

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woning komt afgerond neer op 9 verkeersbewegingen per 
weekdagetmaal.  

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het verkeer het 
projectgebied vanaf de Beltweg bereikt en verlaat. Het verkeer zal zich bewegen via de Beltweg en de 
Vasserdijk om zo de kruising op de Vasserdijk en Rouweweg te bereiken, waar het verkeer vervolgens opgaat 
in het heersende verkeersbeeld. Gesteld wordt dat het verkeer afkomstig van het projectgebied op de 
genoemde kruising verdund is tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. 

3.2.6 Bovenbroeksweg 2 

Gasverbruik 

In de berekening wordt vanuit een worst-case scenario er vanuit gegaan dat de schuur aangesloten is op het 
gasnet. 

Om de emissie NOx te bepalen ten aanzien van het gebruik van de bestaande schuur is gebruik gemaakt van 
het ECN-rapport uit 20161. Hierin worden energiekentallen gegeven voor 24 verschillende gebouwtypen 
binnen de dienstensector en industriële sectoren in Nederland. De kentallen zijn bepaald via statistische 
analyses van daadwerkelijke verbruiksgegevens uit 2013 en betreffen het gas- en elektriciteitsverbruik per 
vierkante meter gebruiksoppervlak. De gemeenschappelijke woonkamer/keuken is in de berekening 
meegenomen als kantoorruimte. 

Bij de berekening van de stikstofemissie als gevolg van het gasverbruik zijn de onderstaande uitgangspunten 
gebruikt: 

• Calorische onderwaarde aardgas: 31,65*106 J/m³; 
• NOx emissie factor CV-installatie: 14 g/GJ2; 
• Gasintensiteit functie ‘schuur’: 15 m3/m2; 
• Bruto vloeroppervlak (bvo): 915 m2. 

Het vorenstaande resulteert in een emissie NOx van 6,08 kg/j3. 

Naast de bovenstaande NOx emissies, zijn de emissiehoogte, spreiding en de warmte-inhoud van invloed op 
de rekenresultaten. Conform het rapport ‘Emissiekentallen NOx en NH3 voor PAS / AERIUS’, Tauw, 31 augustus 
2018’ is voor de emissiehoogte het volgende aangehouden: hanteer in de modelberekening voor de 
uitstoothoogte het verschil tussen het emissiepunt en het maaiveld. 

In dit geval bedraagt de uitstoothoogte circa 7 meter. Voor de warmte-inhoud is aangesloten op de default-
waarde vanuit AERIUS voor ‘industrie, bouwmaterialen’, namelijk 0440 MW. 

                                                                 
1 Sipma, J.M., Nieuwe benchmark energieverbruik utiliteitsgebouwen en industriële sectoren, ECN, 2016 
2 Kok, H.J.G., Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden, glastuinbouw en huishoudens, TNO, 2014 
3 14*15*915*31,65*10^6*10^-12=6,08 
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Verkeersgeneratie  

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten (schuur) ontstaat qua verkeersgeneratie het volgende beeld: 

Functie Verkeersbewegingen 
per 100 m2 
bedrijfsgebouw per 
weekdag (gemiddeld) 

Aantal m2 Totaal aantal 
verkeersbewegingen per 
weekdag (gemiddeld) 

Bedrijf arbeidsextensief/ 
bezoekersextensief  

4,8 ±915 43,92 

Totaal 43,92 

De totale verkeersgeneratie voor de schuur komt afgerond neer op 44 verkeersbewegingen per 
weekdagetmaal.  

Tevens is in de AERIUS-berekening op de route aanvullend één zware vrachtwagens per etmaal (twee 
verkeersbewegingen) extra ingevoerd, omdat de schuur o.a. gebruikt zal worden voor opslag en wordt 
verwacht dat hier ook zwaar verkeer heen en weer zal rijden. Dit betreft een worst-case scenario, omdat de 
verwachting is dat niet zoveel zwaar verkeer het projectgebied aandoet en er eerder kleinere vrachtwagens of 
andere lichtere voertuigen (met kleinere emissies) worden ingezet. 

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het verkeer het 
projectgebied vanaf de Bovenbroeksweg bereikt en verlaat. Het verkeer gaat zich bewegen via de 
Bovenbroeksweg om zo de N343 te bereiken, waar het verkeer vervolgens opgaat in het heersend 
verkeersbeeld. Gesteld wordt dat het verkeer afkomstig van het projectgebied op de genoemde N-weg 
verdund is tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. 

Laden en lossen 

Tijdens het laden/lossen van vrachtwagens draait de motor stationair. Hierdoor is het stationair draaien tijdens 
het laden en lossen van vrachtwagens een stikstof emitterende bron en dient in de AERIUS-berekening in 
ogenschouw genomen te worden. Om de NOx en NH3 emissie te berekenen wordt de volgende formule 
gehanteerd: 

EF = EF_stationair*Tijd_stationair 

De emissiefactors komen uit de factsheet ‘202108-Emissiefactoren-voor-de-berekening-stationaire-emissie-
wegverkeer’. Voor de emissiefactor voor het middelzwaar verkeer is aangesloten bij vrachtauto's < 20 ton 
GVW. Voor de emissiefactor is aangesloten bij ‘zwaar wegverkeer – vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers’ 

Om het aantal ladende en lossende vrachtwagens te berekenen is uitgegaan van dat 365 vrachtwagens per 
jaar de schuur aandoen. Dit is één vrachtwagen per dag. Gemiddeld zal per vracht de vrachtwagen 30 minuten 
stationair draaien bij het laden/lossen van goederen. Hieronder worden de gegevens en de berekende emissie 
weergegeven. 

 Rekenjaar Aantal 
vrachten/jaar 

Laad-/lostijd 
per 
vrachtwagen 

Laadtijd in 
uren 

totaal 

Emissiefactor g/uur Emissie kg/jaar 

NOx NH3 NOx NH3 

Laden/lossen 
zwaar verkeer 

22 365 30 182,5 86,1156 0,8412 15,72 0,15 

Het stationair draaien is als oppervlaktebron in de AERIUS-Calculator ingevoerd onder ‘anders’ De 
bovenstaande emissies zijn gemodelleerd als een oppervlaktebron. Voor de uittreedhoogte en spreiding is 2,5 
meter aangehouden. 

3.2.7 Kluunvenweg 10 

Aan de Kluunvenweg 10 wordt alleen bebouwing gesloopt en geen bebouwing gerealiseerd. Er worden geen 
extra activiteiten of bebouwing binnen het perceel toegestaan. Om die reden is de Kluunvenweg 10 niet 
meegenomen in de berekening. 

 

 



AERIUS-berekening rood voor rood, verschillende locaties, gemeente Tubbergen 

Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

   

 

14 

HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 
Uit de AERIUS-berekening blijkt dat in de gebruiksfase van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant 
negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de AERIUS-berekening zijn in 
bijlage 1 bijgevoegd. 

Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie 
op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig. 
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BIJLAGE BIJ DE STIKSTOFBEREKENING 

Bijlage 1 Rekenresultaten gebruiksfase 
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Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu

Inrichtingslocatie Bovenbroeksweg2,

7678SPGeesteren

Activiteit
Omschrijving RoodvoorRoodverschillendelocaties

Toelichting Realiserenverschillendewoningen,schuurinkadervanVAB+regeling.

Berekening
AERIUSkenmerk RxUf9tD8VYtA

Datumberekening 19september2022,10:08

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH₃ EmissieNOₓ

Gebruiksfase-Beoogd 2022 0,5kg/j 25,7kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Gebruiksfase-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) -

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) -

Grootstetoenamevandepositie -

Grootsteafnamevandepositie -

Projectberekening
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Gebruiksfase(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH₃ EmissieNOₓ

1 WonenenWerken|Woningen|WoningHardenbergerweg41 - -

3 WonenenWerken|Woningen|WoningHuyerenseweg - -

5 WonenenWerken|Woningen|WoningHambroeksweg - -

7 WonenenWerken|Woningen|WoningBeltweg15 - -

9 Industrie|Bouwmaterialen|GasverbruikBovenbroeksweg - 6,1kg/j

11 Anders...|Anders...|Ladenenlossen 0,2kg/j 15,7kg/j

 Verkeersnetwerk 0,4kg/j 3,8kg/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,Habitatrichtlijn

Nietbepaald

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

1000m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gebruiksfase"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie(mol

N/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename(mol

N/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname(mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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Gebruiksfase,Rekenjaar2022

1 WonenenWerken|Woningen

Naam Woning
Hardenbergerweg
41

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

3 WonenenWerken|Woningen

Naam Woning
Huyerenseweg

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

5 WonenenWerken|Woningen

Naam Woning
Hambroeksweg

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

7 WonenenWerken|Woningen

Naam WoningBeltweg15
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

9 Industrie|Bouwmaterialen

Naam Gasverbruik
Bovenbroeksweg

Locatie 247341,495944
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 7,0m
Warmteinhoud 0,440MW

NOₓ 6,1kg/j

11 Anders...|Anders...

Naam Ladenenlossen
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 2,5m
Warmteinhoud 0,000MW

NOₓ 15,7kg/j
NH₃ 0,2kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.
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Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.1.1_20220705_74979f573b

Databaseversie 2021.1.1_74979f573b

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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SAMENVATTING 
In het kader van een Rood-voor-rood-project, wordt vrijgekomen agrarische bebouwing,  gesloopt op vijf 
erven. Vervolgens worden er nieuwe woningen teruggebouwd op erven de Huyerenseweg (ongenummerd, 
nabij 22) te Geesteren, Hambroeksweg 5 te Vasse, Beltweg 12 te Manderveen en Hardenbergerweg 41 te 
Tubbergen. Op de erven Bovenbroeksweg 2 te Geesteren en de Kluunvenweg 10 te Tubbergen vinden alleen 
sloopwerkzaamheden plaats. Omdat overtreding van de wet- en regelgeving voor beschermde soorten en 
gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming, Natura 2000 
en Natuurnetwerk Nederland in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het 
uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Het plangebied is op 29 september 2021 (deels) en 16 november 2021 (deels) onderzocht op de (potentiële) 
aanwezigheid van beschermde planten, dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en 
voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op 
beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel.  
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) 
vanuit sommige deelgebieden af tijdens de gebruiksfase. Als gevolg van bewoning van de woningen in 
deelgebied Huyerenseweg en Beltweg neemt de emissie van stikstofoxiden toe, maar deze toename is 
vermoedelijk te gering om een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied te veroorzaken. Om 
inzicht te verkrijgen in een mogelijk effect van stikstofemissie, wordt geadviseerd een stikstofberekening uit 
te voeren.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
In de deelgebieden Hambroeksweg 5 te Vasse, Beltweg 12 te Manderveen en Hardenbergerweg 41 te 
Tubbergen benutten beschermde diersoorten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar 
mogelijk nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde 
grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- 
of voortplantingsplaats in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied. 
 
De deelgebieden Bovenbroeksweg 2 Geesteren en Kluunvenweg 10 Tubbergen bestaan volledig uit 
bebouwing welke goed is afgesloten en ontoegankelijk is voor beschermde dieren om te betreden. 
Vleermuizen, vogels, amfibieën en grondgebonden zoogdieren bezetten hier geen rust- en 
voortplantingsplaats. Tevens vormen deze twee deelgebieden geen foerageergebied. Deelgebied 
Huyerenseweg wordt uitsluitend benut als foerageergebied door beschermde dieren. Deze functie wordt niet 
aangetast. 
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien voorgenomen activiteiten plaatsvinden tijdens de 
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van 
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten. 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- 
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en amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er 
geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën.  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.   

Wettelijke consequenties samengevat:  
• Werkzaamheden afstemmen op de voortplantingsperiode van vogels; 
• Geen beschermde dieren doden; 
• Stikstofberekening uitvoeren; 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
In het kader van een Rood-voor-rood-project, wordt vrijgekomen agrarische bebouwing,  gesloopt op vijf 
erven. Vervolgens worden er nieuwe woningen teruggebouwd op erven de Huyerenseweg (ongenummerd, 
nabij 22) te Geesteren, Hambroeksweg 5 te Vasse, Beltweg 12 te Manderveen en Hardenbergerweg 41 te 
Tubbergen. Op de erven Bovenbroeksweg 2 te Geesteren en de Kluunvenweg 10 te Tubbergen vinden alleen 
sloopwerkzaamheden plaats. Omdat overtreding van de wet- en regelgeving voor beschermde soorten en 
gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming, Natura 2000 
en Natuurnetwerk Nederland in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het 
uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland). 
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 
Het plangebied bestaat uit zes deelgebieden. Deze deelgebieden worden hieronder beschreven. 
 

2.1 Situering  
 
Huyerenseweg (ongenummerd) te Geesteren 
Het plangebied is gesitueerd aan de Huyerenseweg te Geesteren. Het plangebied heeft geen 
adresaanduiding, maar ligt nabij nummer 25. Het ligt circa 1,3 kilometer ten zuidoosten van de woonkern 
Geesteren en wordt omgven door landelijk gebied. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van 
het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

   
Ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Hambroeksweg 5 Vasse 
Het plangebied is gesitueerd aan de Hambroeksweg 5 te Vasse, gemeente Tubbergen. Het ligt circa 1,5 
kilometer ten zuidwesten van de woonkern Vasse en wordt omgeven door landelijk gebied. Op onderstaande 
afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

 
Ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Beltweg 12 Manderveen 
Het plangebied is gesitueerd aan de Beltweg 12 te Manderveen, gemeente Tubbergen. Het ligt circa 1,8 

kilometer ten noordwesten van de woonkern Manderveen en wordt omgeven door landelijk gebied. Op 

onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische 

kaart.  
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Ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

Bovenbroeksweg 2 Geesteren 
Het plangebied is gesitueerd aan de Bovenbroeksweg 2 te Geesteren, gemeente Tubbergen. Het ligt circa 2,2 

kilometer ten noorden van de woonkern Geesteren en wordt omgeven door landelijk gebied. Op 

onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische 

kaart.  

 
Ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

Hardenbergerweg 41 Tubbergen 
Het plangebied is gesitueerd aan de Hardenbergerweg 41 te Tubbergen. Het ligt circa 500 meter ten noorden 

van de woonkern Tubbergen en wordt omgeven door landelijk gebied. Op onderstaande afbeelding wordt 

de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart.  

 
Ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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Kluunvenweg 10 Tubbergen 
Het plangebied is gesitueerd aan de Kluunvenweg 10 te Tubbergen. Het ligt circa 1,5 kilometer ten 

zuidwesten van de woonkern van Tubbergen en wordt omgeven door landelijk gebied. Op onderstaande 

afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart.  

 
Ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
 
Huyerenseweg Geesteren  
Het plangebied vormt een deel van een bestaand erf waarop een bedrijfshal staat. Het bestaat uit een perceel 
agrarisch grasland met een soortenarme vegetatie van raaigras, erfverharding en enkele solitaire (jonge) 
zomereiken. Het agrarisch cultuurland, wordt intensief beheerd (mestgift en maaien). Op onderstaande 
luchtfoto is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het plangebied wordt 
verwezen naar de fotobijlage. 
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Hambroeksweg 5 Vasse 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, beplanting, grasland, erfverharding, gazon, een paardenbak en een 
stapmolen. De bebouwing bestaat uit een paardenstal en een schuur met aanbouw. De schuur en de 
paardenstal beschikken over bakstenen buitengevels met luchstpouw en over een dakpannen gedekt 
zadeldak. De aanbouw beschikt over houten en damwanden buitenwanden en is ook gedekt met dakpannen. 
De beplanting bestaat uit een solitaire loofbom, enkele struiken (o.a. laurier) en een haag. In het 
zuidwestelijke deel van het plangebied ligt een stuk grasland. Dit grasland vormt een deel van een weiland 
en bestaat uit een soortenarme vegetatie dat intensief wordt beheerd. Op onderstaande luchtfoto is de 
begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het plangebied wordt verwezen naar de 
fotobijlage. 
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Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Beltweg 12 Manderveen 
Het plangebied bestaat uit beplanting, gazon, erfverharding en een deel van een paardenrijbak. De 
beplanting bestaat uit een beukenhaag en jonge coniferen. Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van 
het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage. 
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
 
Bovenbroeksweg 2 Geesteren 
Het plangebied bestaat uit drie aaneengesloten varkensstallen. Deze stallen beschikken over bakstenen 
buitengevels met luchtspouw en zijn gedekt met golfplaten. Het plangebied grenst aan gazon en 
erfverharding. Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een 
impressie van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage. 
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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Hardenbergerweg 41 Tubbergen 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, beplanting, grasland, gazon, erfverharding en er liggen 
goederen/materialen (bestaande uit betonblokken, stenen, pallets en oud ijzer) opgeslagen in de binnen- en 
buitenruimte. De bebouwing bestaat uit twee schuren welke beschikken over bakstenen buitengevels met 
luchtspouw. Deze schuren zijn gedekt met golfplaten. Tussen de twee schuren staat een afdak dat ook gedekt 
is met golfplaten. Onder het afdak staan materialen opgeslagen (o.a. bakstenen, oud ijzer en hout). De 
beplanting bestaat uit een beukhaag en er groeit Hedera tegen enkele buitengevels van de bebouwing. In 
het noordelijke deel van het plangebied ligt een stuk grasland. Dit grasland vormt een deel van een weiland 
en bestaat uit een soortenarme vegetatie dat intensief wordt beheerd. Op onderstaande luchtfoto is de 
begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het plangebied wordt verwezen naar de 
fotobijlage. 
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijnen aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
 
Kluunvenweg 10 Tubbergen 
Het plangebied bestaat uit drie varkensstallen welke beschikken over bakstenen buitengevels met 
luchtspouw. Deze stallen zijn gedekt met golfplaten. Het plangebied grenst aan erfverharding, ruigte en 
agrarisch cultuurland. Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een 
impressie van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage. 
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijnen aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
 
Huyerenseweg Geesteren  
Er zijn plannen voor de bouw van een woning op een perceel aan de Huyerenseweg 25 te Geesteren. De 
woning wordt gebouwd op een perceel agrarisch cultuurland en wordt via een bestaand pad ontsloten op de 
Huyerenseweg. Het erf wordt nadien landschappelijk ingepast d.m.v. aanplant van erfbeplanting. Op 
onderstaande afbeelding wordt een plattegrond van het wenselijk eindbeeld weergegeven.   
 

 
Verbeelding van het wenselijk eindbeeld (bron: Borgerink Groendesign). 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woning; 

• Aanleggen erfverharding; 

• Aanleggen erfbeplanting; 
 
Hambroeksweg 5 Vasse 
Er zijn plannen om een nieuwe woning met bijgebouw in het plangebied te realiseren. Om deze bebouwing 
te realiseren dient alle aanwezige bebouwing gesloopt te worden. Tevens wordt er een nieuwe paardenbak 
en nieuwe stapmolen in het plangebied gerealiseerd. De bestaande paardenbak en stapmolen worden 
verwijderd. Aangenomen wordt dat de aanwezige beplanting verwijderd wordt en dat een deel van de 
bestaande erfverharding verwijderd en vervangen wordt. Tevens wordt aangenomen dat er nieuwe 
erfverharding wordt aangelegd. Het erf wordt nadien landschappelijk ingepast d.m.v. aanplant van 
erfbeplanting. Op onderstaande afbeelding wordt een plattegrond van het wenselijk eindbeeld 
weergegeven.   
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Verbeelding van het wenselijk eindbeeld (bron: Borgerink Groendesign) 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Verwijderen beplanting; 

• Slopen bebouwing; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woning met bijgebouw; 

• Bouwen paardenbak en stapmolen; 

• Aanleggen erfverharding; 

• Aanleggen erfbeplanting; 
 
Beltweg mander 
Er zijn plannen om een nieuwe woning in het plangebied te realiseren. Om deze nieuwe woning te bouwen 
dient een deel van de paardenbak te worden verwijderd.  Aangenomen wordt dat de aanwezige beplanting 
verwijderd wordt en dat een deel van de bestaande erfverharding verwijderd en vervangen wordt. Tevens 
wordt aangenomen dat er nieuwe erfverharding wordt aangelegd. Het erf wordt nadien landschappelijk 
ingepast d.m.v. aanplant van erfbeplanting. Op onderstaande afbeelding wordt een plattegrond van het 
wenselijk eindbeeld weergegeven.   
 

 
Verbeelding van het wenselijk eindbeeld (bron: Borgerink Groendesign) 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Verwijderen beplanting; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woning; 

• Aanleggen erfverharding; 

• Aanleggen erfbeplanting; 
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Bovenbroeksweg 2 Geesteren 
Er zijn plannen om de alle bebouwing in het plangebied te slopen. Er zijn geen verdere activiteiten die zullen 
plaatsvinden in dit deelgebied. 
 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing; 
 
Hardenbergerweg 41 Tubbergen 
Er zijn plannen om een nieuwe woning in het plangebied te realiseren. Om deze woning te realiseren dient 
alle aanwezige bebouwing gesloopt te worden. Aangenomen wordt dat de aanwezige beplanting verwijderd 
wordt en dat een deel van de bestaande erfverharding verwijderd en vervangen wordt. Tevens wordt 
aangenomen dat er nieuwe erfverharding wordt aangelegd. Het erf wordt nadien landschappelijk ingepast 
d.m.v. aanplant van erfbeplanting. Op onderstaande afbeelding wordt een plattegrond van het wenselijk 
eindbeeld weergegeven.   
 

 
Verbeelding van het wenselijk eindbeeld (bron: Borgerink Groendesign) 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Verwijderen beplanting; 

• Slopen bebouwing; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woning; 

• Aanleggen erfverharding; 

• Aanleggen erfbeplanting; 
 

Kluunvenweg 10 Tubbergen 
Er zijn plannen om de alle bebouwing in het plangebied te slopen. Er zijn geen verdere activiteiten die zullen 
plaatsvinden in dit deelgebied. 
 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing; 
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3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden; 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 
3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. Met uitzondering van de Hardenbergerweg 41 te Tubbergen is het niet 
aannemelijk dat beschermde waarden buiten het plangebied, op de overige 5 adressen, negatief beïnvloed 
worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Op deze adressen is er geen aanleiding te 
veronderstellen dat beschermde soorten en/of -waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze 
aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke consequenties. De invloedsfeer is hier lokaal. 
 
Aan de Hardenbergerweg 41 te Tubbergen grenst het plangebied met de westzijde aan een houtsingel. Door 
uitvoering van de voorgenomen activiteiten kan niet worden uitgesloten dat beschermde waarden in deze 
houtsingel negatief beïnvloed worden als gevolg van geluid of optische verstoring.  
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Om het effect van de voorgenomen activiteiten volledig in beeld te kunnen brengen, is de aangrenzende 
houtingel ten westen van het plangebied (Hardenbergerweg 41 Tubbergen) meegenomen in het onderzoek. 
Indien in dit rapport gesproken wordt over plangebied, wordt onderstaand onderzoeksgebied bedoeld. Bij 
de overige vijf adressen wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied.   
 

 
Begrenzing van het onderzoeksgebied; deze wordt met de rode lijnen aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 4   TOETSINGSKADERS  
 

4.1 Algemeen  
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.  
 
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000  
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming. 
 

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming  
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 
te beschadigen of te vernielen;  

• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
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• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig. 
 

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie 
(NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel 
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HOOFDSTUK 5   GEBIEDSBESCHERMING  
 

5.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

5.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
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Huyerenseweg Geesteren 
Het plangebied ligt op minimaal 270 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 

  
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met het rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de groene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Hambroeksweg 5 Vasse 
Het plangebied ligt op minimaal 330 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 

  
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met het rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Beltweg 12 Manderveen 
Het plangebied ligt op minimaal 2,67 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 

270 meter afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren 

330 meter afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren 
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met het rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Bovenbroeksweg 2 Geesteren 
Het plangebied ligt op minimaal 2,16 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 

 
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met het rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Hardenbergerweg 41 Tubbergen 
Het plangebied ligt op minimaal 970 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 

 
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met het rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

2,67 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren 

2,16 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren 

970 meter afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren 
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Kluunvenweg 10 Tubbergen 
Het plangebied ligt op minimaal 440 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 

 
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met het rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Beschermingsregime  
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking.  
 
Toetsing aan provinciaal beleid 
Omdat het plangebied buiten  het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst 
te worden aan provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 
 
5.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 

440 meter afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren 
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ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
 
Huyerenseweg Geesteren 
Het plangebied ligt op minimaal 5,28 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Springendal & Dal van de Mosbeek. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van 
het Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

  
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
Hambroeksweg 5 Vasse 
Het plangebied ligt op minimaal 1,1 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Springendal & Dal van de Mosbeek. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van 
het Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

 
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

  

5,28 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 

1,1 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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Beltweg 12 Manderveen 
Het plangebied ligt op minimaal 3,67 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Springendal & Dal van de Mosbeek. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van 
het Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

 
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 

Bovenbroeksweg 2 Geesteren 
Het plangebied ligt op minimaal 4,24 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Springendal & Dal van de Mosbeek. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van 
het Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

  
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
Hardenbergerweg 41 Tubbergen 
Het plangebied ligt op minimaal 3,64 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Springendal & Dal van de Mosbeek. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van 
het Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

3,67 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 

4,24 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
Kluunvenweg 10 Tubbergen 
Het plangebied ligt op minimaal 5,52 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Springendal & Dal van de Mosbeek. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van 
het Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

   
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 

5.4 Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, 
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten wordt in voorliggend geval een negatief 
effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen 
activiteiten is lokaal en gelet op de afstand tussen het plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-
gebied is een negatief effect uitgesloten. 
 
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase) 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie 
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten 
op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. 
 
  

3,64 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 

5,52 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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Beoordeling stikstof (gebruiksfase Huyerenseweg 22) 
Er is sprake van de toevoeging van een woning op een bestaand erf. De woning krijgt geen aansluiting op het 
aardgasnet. Als gevolg van de bewoning, neemt het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied 
toe met circa 8 verkeersbewegingen met lichte voertuigen per dag. Gelet op de afstand tussen plangebied 
en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat dit zal resulteren in een toename 
van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Indien zekerheid verkregen moet worden over een mogelijke 
toename van stikstof in Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.  
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase Hambroeksweg 5 Vasse) 
De bestaande agrarische bebouwing wordt gesaneerd en getransformeerd naar een woningbouwlocatie. Als 
gevolg van deze transformatie neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) sterk af. De 
emissie van stikstof tijdens de gebruiksfase is lager dan de huidige en leidt daarom niet tot een toename van 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebied.  
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase Beltweg 12 Manderveen) 
Het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied neemt toe als gevolg van de bewoning van de 
nieuwe woning. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, toename verkeer in de 
gebruiksfase en de afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebied, is  het  niet  aannemelijk  dat  
uitvoering  van de voorgenomen  activiteiten zal leiden tot  een  negatief effect op Natura 2000-gebied. Nader 
onderzoek, zoals het opstellen van een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase Bovenbroeksweg 2 Geesteren) 
De bestaande agrarische bebouwing wordt gesloopt. Als gevolg van deze activiteit neemt de emissie van 
stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) sterk af. De emissie van stikstof tijdens de gebruiksfase is lager dan de 
huidige en leidt daarom niet tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied.  
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase Hardenbergerweg 41 Tubbergen) 
De bestaande agrarische bebouwing wordt gesaneerd en getransformeerd naar een woningbouwlocatie. Als 
gevolg van deze transformatie neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) sterk af. De 
emissie van stikstof tijdens de gebruiksfase is lager dan de huidige en leidt daarom niet tot een toename van 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebied.  
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase Kluunvenweg 10 Tubbergen) 
De bestaande agrarische bebouwing wordt gesloopt. Als gevolg van deze activiteit neemt de emissie van 
stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) sterk af. De emissie van stikstof tijdens de gebruiksfase is lager dan de 
huidige en leidt daarom niet tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied.  

 
5.5 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel.  
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) 
vanuit sommige deelgebieden af tijdens de gebruiksfase. Als gevolg van bewoning van de woningen in 
deelgebied Huyerenseweg en Beltweg neemt de emissie van stikstofoxiden toe, maar deze toename is 
vermoedelijk te gering om een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied te veroorzaken. Om 
inzicht te verkrijgen in een mogelijk effect van stikstofemissie, wordt geadviseerd een stikstofberekening uit 
te voeren.  
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HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie. 
 
Het plangebied bestaat uit zes deelgebieden: Huyerenseweg (ongenummer) te Geesteren, Hambroeksweg 5 
te Vasse, Beltweg 12 te Manderveen, Bovenbroeksweg 2 Geesteren, Hardenbergerweg 41 Tubbergen en 
Kluunvenweg 10 Tubbergen. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een 
geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied 
voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het 
plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit 
onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 
6.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek zijn het merendeel van de deelgebieden op 29 september 
2021 bezocht tijdens de daglichtperiode (ochtend) bezocht. Deelgebied Huyerenseweg is op 16 november 
2021 onderzocht op de aanwezigheid en potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker 
(Swarovski 12x50) en zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte 
tevens over een warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

• NDFF; 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. Doorgaans hebben vogels 
geen bezet nest meer gedurende deze tijd van het jaar en de eerste zomergasten zijn al vanuit het 
broedgebied vertrokken naar de overwinteringsgebieden. 
  
In het plangebied is gekeken en geluisterd naar vogels, (oude) nesten en sporen die op de aanwezigheid van 
nesten in het plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren 
(roofvogels), eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke 
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels 
en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.   
  
Grondgebonden zoogdieren  
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Nog maar weinig grondgebonden diersoorten hebben zogende jongen in deze tijd van 
het jaar. Wel benutten veel grondgebonden zoogdieren de voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten 
de voortplantingsperiode. 
 
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen 
bezetten de zomerverblijfplaatsen in deze tijd van het jaar. 
  
Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
  
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en onderzoek naar 
voortplantingswateren. Sommige volwassen amfibieën hebben de voortplanting voltooid en hebben de 
voortplantingswateren al weer verlaten (gewone pad, heikikker) en zitten overdag weggekropen in holen en 
gaten in de grond,  of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.  
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 
eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 
plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
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6.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 

6.3.1 Huyerenseweg (ongenummerd) te Geesteren 

 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied uitsluitend als foerageergebied. Het grasland vormt geen potentiële broedplaats, evenals de 
jonge zomereiken. Het plangebied vormt geen foerageergebied van vogelsoorten met een jaarrond 
beschermde nestplaats en met een beperkte mogelijkheid om alternatief foerageergebied te zoeken, zoals 
steenuil of huismus.  
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en wordt geen bezet nest of 
beschermde nestplaats negatief beïnvloed. Als gevolg van het aanleggen van tuin- en erfbeplanting, neemt 
de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vogels niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden 
zoogdiersoorten als vos, steenmarter, ree en haas. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het plangebied 
benut wordt als foerageergebied door de das. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied uitsluitend 
als foerageergebied, ze bezetten er geen vaste rust- of voortplantingsplaats. De betekenis van het plangebied 
als foerageergebied is beperkt. 
 
Door het uitvoeren van voorgenomen activiteiten wordt geen grondgebonden zoogdier gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats van een beschermd grondgebonden zoogdier beschadigd of vernield. 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
grondgebonden zoogdieren niet af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. Potentiële verblijfplaatsen van 
vleermuizen ontbreken in het plangebied. Zo ontbreken bebouwing, andere bouwwerken en bomen met 
holen of losse schors.   
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;    
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• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de beplanting. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het 
plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied niet als functioneel leefgebied voor amfibieën beschouwd. Intensief beheerd 
grasland en erfverharding heeft amfibieën niets te bieden als foerageergebied, verblijfplaats of 
voortplantingsplaats.  
 
Door het uitvoeren van voorgenomen activiteiten, wordt geen amfibie gedood en wordt geen (winter)rust- 
of voortplantingsplaats beschadigd of vernield.  

 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
 

6.3.2 Hambroeksweg 5 Vasse 

 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
nestelen in de beplanting. De bebouwing beschikt niet over invliegopeningen waardoor vogels hier geen 
nestplaats in kunnen bezetten. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, vink, 
roodborst en houtduif. Er zijn geen oude nesten van huismussen aangetroffen en er zijn geen oude nesten 
van huiszwaluwen of boerenzwaluwen aan de gebouwen waargenomen. Er zijn in het plangebied geen 
aanwijzingen gevonden dat steen- of kerkuil er een vaste rust- of nestplaats bezetten. Tevens zijn geen 
aanwijzingen dat roofvogels een vaste rust- of nestplaats in het plangebied bezetten.  
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Door het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een vogel gedood en 
een bezet vogelnest verstoord, beschadigd of vernield. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt 
de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vogels niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, egel en steenmarter. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten bosmuizen en 
huisspitsmuizen er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond. De bebouwing is voor grondgebonden 
zoogdieren niet toegankelijk en daardoor niet geschikt om een rust- en voortplantingsplaats in te bezetten. 
Een geschikte plek voor egel en steenmarter om een vaste rust- of voortplantingsplaats te bezetten, 
ontbreekt in het plangebied.  
 
Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een grondgebonden zoogdieren gedood en wordt 
mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren 
niet af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De bebouwing beschikt weliswaar 
over gemetselde buitengevels met luchtspouw, maar er zijn geen invliegopeningen zoals open stootvoegen 
of ventilatieopeningen aangetroffen die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten. Verder 
zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte 
achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik, zonnewering of gevelbetimmering aangetroffen. 
Tevens zijn er geen holenbomen in het plangebied waargenomen waar vleermuizen een verblijfplaats in 
kunnen bezetten.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;    
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de bebouwing en beplanting. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, 
wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet af. 
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten het plangebied als 
foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Deze soorten kunnen een 
(winter)rustplaats bezetten onder strooisel en bladeren en in holen en gaten in de grond. De bebouwing is 
voor amfibieën niet toegankelijk en daardoor niet geschikt om een (winter)rustplaats in te bezetten. Het 
plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, 
rugstreeppad of poelkikker beschouwd. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.  
 
Door het verwijderen van strooisel en bladeren en het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een amfibie 
gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten neemt de geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet 
af.  

 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen strooisel en bladeren; 
- Uitvoeren grondverzet; 

 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten. 

6.3.3 Beltweg 12 Manderveen 

 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
nestelen in de beplanting. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, vink en roodborst. 
Er zijn in het plangebied geen nestlocaties voor huismussen waargenomen.   
 
Door het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een vogel gedood en 
een bezet vogelnest verstoord, beschadigd of vernield. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt 
de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vogels niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 



31 

 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, egel en steenmarter. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten bosmuizen en 
huisspitsmuizen er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond. Een geschikte plek voor egel en steenmarter om 
een vaste rust- of voortplantingsplaats te bezetten, ontbreekt in het plangebied.  
 
Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een grondgebonden zoogdieren gedood en wordt 
mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren 
niet af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen potentiële rust- of 
voortplantingsplaatsen in het plangebied waargenomen. Potentiële vaste rust- of voortplantingsplaatsen, 
zoals gebouwen, andere bouwwerken en holenbomen ontbreken in het plangebied. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;    
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de beplanting. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het 
plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet af. 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
- Geen;  

 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten het plangebied als 
foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Deze soorten kunnen een 
(winter)rustplaats bezetten onder strooisel en bladeren en in holen en gaten in de grond. Het plangebied 
wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of 
poelkikker beschouwd. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.  
 
Door het verwijderen van strooisel en bladeren en het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een amfibie 
gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten neemt de geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet 
af.  

 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen strooisel en bladeren; 
- Uitvoeren grondverzet; 

 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten 

6.3.4 Bovenbroeksweg 2 Geesteren 

 
Vogels  
Het plangebied bestaat volledig uit bebouwing en wordt niet beschouwd als geschikt foerageergebied. 
Tevens zijn er geen aanwijzingen gevonden dat vogels een nestplaats bezetten in het plangebied. De 
bebouwing beschikt niet over invliegopeningen waardoor vogels hier geen nestplaats in kunnen bezetten. 
Potentiële nestplaatsen voor vogels, zoals bomen, struiken, ruigte en dichte vegetatie ontbreken in het 
plangebied. Er zijn in het plangebied geen geschikte nestlocaties voor huismussen waargenomen. Tevens zijn 
er geen oude nesten van huiszwaluwen of boerenzwaluwen aan de bebouwing waargenomen 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en wordt geen vogelnest of 
nestplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en het plangebied 
wordt niet beschouwd als functioneel leefgebied voor grondgebonden zoogdieren. De bebouwing is voor 
grondgebonden zoogdieren niet toegankelijk en daardoor niet geschikt om een rust- en voortplantingsplaats 
in te bezetten.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen grondgebonden zoogdier gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vleermuizen 
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• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De bebouwing beschikt weliswaar 
over gemetselde buitengevels met luchtspouw, maar er zijn geen invliegopeningen zoals open stootvoegen 
of ventilatieopeningen aangetroffen die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten. Verder 
zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte 
achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik, zonnewering of gevelbetimmering aangetroffen.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;    
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als ongeschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk vliegen vleermuizen wel over een deel van het 
plangebied tijdens het foerageren rond de noordelijk gelegen loofbomen. Gelet op de inrichting, het 
gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor 
vleermuizen beschouwd. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen en het plangebied wordt niet beschouwd als 
functioneel leefgebied voor amfibieën. De bebouwing is voor amfibieën niet toegankelijk en daardoor niet 
geschikt om een (winter)rustplaats in te bezetten. 

 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen vaste 
(winter)rustplaats beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
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Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten 

6.3.5 Hardenbergerweg 41 Tubbergen 

 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
nestelen in de beplanting en onder het afdak. De schuren beschikken niet over invliegopeningen waardoor 
vogels hier geen nestplaats in kunnen bezetten. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn 
houtduif, merel, vink, zwartkop en roodborst. Er zijn in het plangebied geen nestlocaties voor huismussen 
waargenomen en er zijn geen oude nesten van huiszwaluwen of boerenzwaluwen aan de gebouwen 
waargenomen. Tevens zijn geen aanwijzingen dat roofvogels een vaste rust- of nestplaats in het plangebied 
bezetten. 
 
Door bouwwerkzaamheden, het slopen van het afdak en het verwijderen van beplanting tijdens de 
voortplantingsperiode, wordt mogelijk een vogel gedood en een bezet vogelnest verstoord, beschadigd of 
vernield. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vogels niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Bouwwerkzaamheden tijdens de voortplantingsperiode; 
- Slopen afdak tijdens de voortplantingsperiode; 
- Verwijderen beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, egel en steenmarter. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten bosmuizen en 
huisspitsmuizen er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten onder opgeslagen goederen/materialen (onder het afdak en buitenruimte) en 
in holen en gaten in de grond. Een geschikte plek voor egel en steenmarter om een vaste rust- of 
voortplantingsplaats te bezetten, ontbreekt in het plangebied.  
 
Door het uitvoeren van grondverzet en het verwijderen van opgeslagen goederen/materialen wordt mogelijk 
een grondgebonden zoogdieren gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats 
beschadigd en vernield. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied 
als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren niet af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen opgeslagen goederen/materialen; 
- Uitvoeren grondverzet; 

 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De bebouwing beschikt weliswaar 
over gemetselde buitengevels met luchtspouw, maar er zijn geen invliegopeningen zoals open stootvoegen 
of ventilatieopeningen aangetroffen die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten. Verder 
zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte 
achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik, zonnewering of gevelbetimmering aangetroffen. 
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Tevens zijn er geen holenbomen in het plangebied waargenomen waar vleermuizen een verblijfplaats in 
kunnen bezetten.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;    
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de bebouwing en beplanting. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, 
wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten het plangebied als 
foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Deze soorten kunnen een 
(winter)rustplaats bezetten onder goederen en materialen (onder het afdak en buitenruimte), onder strooisel 
en bladeren en in holen en gaten in de grond. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van 
zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker beschouwd. Geschikt 
voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.  
 
Door het verwijderen van strooisel en bladeren, het verwijderen van opgeslagen goederen en materialen en 
het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste 
(winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de 
geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen goederen en materialen; 
- Verwijderen strooisel en bladeren; 
- Uitvoeren grondverzet; 
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Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten 

6.3.6 Kluunvenweg 10 Tubbergen 

 
Vogels  
Het plangebied bestaat volledig uit bebouwing en wordt niet beschouwd als geschikt foerageergebied. 
Tevens zijn er geen aanwijzingen gevonden dat vogels een nestplaats bezetten in het plangebied. De 
bebouwing beschikt niet over invliegopeningen waardoor vogels hier geen nestplaats in kunnen bezetten. 
Potentiële nestplaatsen voor vogels, zoals bomen, struiken, ruigte en dichte vegetatie ontbreken in het 
plangebied. Er zijn in het plangebied geen geschikte nestlocaties voor huismussen waargenomen. Tevens zijn 
er geen oude nesten van huiszwaluwen of boerenzwaluwen aan de bebouwing waargenomen 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en wordt geen vogelnest of 
nestplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en het plangebied 
wordt niet beschouwd als functioneel leefgebied voor grondgebonden zoogdieren. De bebouwing is voor 
grondgebonden zoogdieren niet toegankelijk en daardoor niet geschikt om een rust- en voortplantingsplaats 
in te bezetten.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen grondgebonden zoogdier gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De bebouwing beschikt weliswaar 
over gemetselde buitengevels met luchtspouw, maar er zijn geen invliegopeningen zoals open stootvoegen 
of ventilatieopeningen aangetroffen die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten. Verder 
zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte 
achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik, zonnewering of gevelbetimmering aangetroffen.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;    
 
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als ongeschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk vliegen vleermuizen wel over een deel van het 
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plangebied tijdens het foerageren rond de houtsingel ten westen van het plangebied. Gelet op de inrichting, 
het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor 
vleermuizen beschouwd. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen en het plangebied wordt niet beschouwd als 
functioneel leefgebied voor amfibieën. De bebouwing is voor amfibieën niet toegankelijk en daardoor niet 
geschikt om een (winter)rustplaats in te bezetten. 

 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen vaste 
(winter)rustplaats beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten 
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6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 

6.4.1 Hambroeksweg en Beltweg  

 
Vogels  
Als gevolg van het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode wordt mogelijk een 
bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het 
bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats.  Voor het beschadigen/vernielen van een bezet 
nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden 
omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.  
 

Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen van beplanting buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet aangetast.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
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• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling `beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voorplantingsplaatsen’. Voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren geldt geen vrijstelling.  
 
Mits geen grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet 
tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, 
dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde gedood worden; 
 
Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt 
mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën, die een 
(winter)rustplaats in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling 
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’. Voor het doden van beschermde 
amfibiesoorten geldt geen vrijstelling.  
 
Mits er geen amfibieën (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient een 
ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden;  
 
Overige soorten 
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
  

 
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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6.4.2. Bovenbroeksweg en Kluunvenweg  

 
Vogels  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en geen (bezet) vogelnest 
beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 

 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes2 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

 
2 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  



41 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd grondgebonden zoogdier 

gedood en wordt geen vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield.  

 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd amfibie gedood en wordt geen 
vaste (winter)rustplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Overige soorten 
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 

 

6.4.3 Hardenbergerweg 41 Tubbergen 

 
Vogels  
Als gevolg van bouwwerkzaamheden, het verwijderen van beplanting en het slopen van bebouwing tijdens 
de voortplantingsperiode wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het 
plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de 
nestplaats.  Voor het beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen 
ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de 
wet genoemd belang wordt beschouwd.  
 

Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Bouwwerkzaamheden buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
- Verwijderen van beplanting buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
- Slopen bebouwing buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
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Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet aangetast.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes3 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling `beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voorplantingsplaatsen’. Voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren geldt geen vrijstelling.  
 
Mits geen grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet 
tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, 
dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde gedood worden; 
 

 
3 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt 
mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën, die een 
(winter)rustplaats in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling 
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’. Voor het doden van beschermde 
amfibiesoorten geldt geen vrijstelling.  
 
Mits er geen amfibieën (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient een 
ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden;  
 
Overige soorten 
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 

6.4.4 Huyerenseweg 

Als gevolg van het uitvoeren van voorgenomen activiteiten in deelgebied Huyerenseweg wordt geen 
verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming overtreden. Nader onderzoek of het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.  
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
Soortgroep Functie  Beschermde 

soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten Niet van toepassing; er wordt 
geen essentieel foerageergebied 
aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten  Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  Nee  Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vogels   Nee Ja n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 
nesten verstoor, 

beschadigd of 
vernield worden 

Vleermuizen    Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Amfibieën  Ja Nee n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
6.5 Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend. 
 
6.6 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepaling het 
opzettelijk ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die 
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd4. Voor beschermde soorten die niet op deze 
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en 
voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten 
geldt geen vrijstelling van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan 
soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, 
gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied 
aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, 
waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Hambroeksweg 5 Vasse 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Als gevolg 
van de transitie van het agrarisch erf naar ‘wonen’, neemt de emissie van stikstof gedurende de gebruiksfase 
sterk af. Voor activiteiten die mogelijk leiden tot een tijdelijke toename van stikstofdepositie gedurende de 
ontwikkelfase, geldt een vrijstelling van de vergunningplicht voor toename van stikstofdepositie, veroorzaakt 
gedurende de ontwikkelfase. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde grondgebonden 
zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- 
en amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen `beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. 
Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën.  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.   

 

 
 

 
4 De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine 

marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie Overijssel.  
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Beltweg 12 Manderveen 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Het aantal 
verkeersbewegingen van en naar het plangebied neemt toe als gevolg van de bewoning van de nieuwe 
woning. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, toename verkeer in de gebruiksfase 
en de afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebied, is  het  niet  aannemelijk  dat  uitvoering  van de 
voorgenomen  activiteiten zal leiden tot  een  negatief effect op Natura 2000-gebied. Nader onderzoek, zoals 
het opstellen van een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde grondgebonden 
zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- 
en amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen `beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. 
Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën.  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.   

Bovenbroeksweg 2 Geesteren & Kluunvenweg 10 Tubbergen 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. De 
bestaande agrarische bebouwing wordt gesloopt. Als gevolg van deze activiteit neemt de emissie van stikstof 
(ammoniak en stikstofoxiden) sterk af. De emissie van stikstof tijdens de gebruiksfase is lager dan de huidige 
en leidt daarom niet tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten en ook niet tot een geschikt leefgebied voor beschermde dieren. Het plangebied 
bestaat volledig uit bebouwing welke goed is afgesloten en daardoor niet geschikt is voor beschermde dieren 
om een rust- en voortplantingsplaats in te bezetten. Tevens vormt het plangebied geen foerageergebied. 
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Hardenbergerweg 41 Tubbergen 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Als gevolg 
van de transitie van het agrarisch erf naar ‘wonen’, neemt de emissie van stikstof gedurende de gebruiksfase 
sterk af. Voor activiteiten die mogelijk leiden tot een tijdelijke toename van stikstofdepositie gedurende de 
ontwikkelfase, geldt een vrijstelling van de vergunningplicht voor toename van stikstofdepositie, veroorzaakt 
gedurende de ontwikkelfase. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde grondgebonden 
zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de bouwwerkzaamheden plaatsvinden, de beplanting verwijderd 
wordt en de bebouwing gesloopt wordt tijdens de voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een 
broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten. 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- 
en amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen `beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. 
Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën.  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.   

Huyerenseweg (ong) te Geesteren  

Dit deelgebied vormt uitsluitend foerageergebied voor verschillende diersoorten. Als gevolg van de 

voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd dier gedood en wordt geen rust- of voortplantingsplaats 

van een beschermd dier beschadigd of vernield. Als gevolg van het bebouwen en verharden van een deel 

van het plangebied, wordt deze functie niet aangetast.  
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Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan om van de onderstaande 
soorten de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het opzettelijk doden van onderstaande soorten is niet 
toegestaan. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

 
Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage Huyerenseweg 22  

 
  
     

Hambroeksweg 5 Vasse 
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Beltweg 12 Manderveen 
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Bovenbroeksweg 2 Geesteren 
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Hardenbergerweg 41 Tubbergen 
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Kluunvenweg 10 Tubbergen 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
https://www.ndff.nl/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.M. 





Landschappelijke inpassing  
 
Het bestemmingsplan buitengebied biedt de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning af te wijken van 
de bouwregels voor het vergroten van bedrijfsgebouwen. Ook is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 
de bouwvlakken te kunnen vergroten. Voor deze ontwikkelingen, die mogelijk gemaakt worden binnen de  
bestemmingen Agrarisch 1 en Agrarisch 2 geldt dat een goede landschappelijke inpassing een vereiste is. Bij 
ontwikkelingen van 1000 m3 tot 3000 m3 is het opstellen van een  erfinrichtingsplan noodzakelijk. Bij 
ontwikkelingen van meer dan 3000 m3 dient een landschapsplan te worden opgesteld.  

Erfinrichtingsplan is: 
Een plan waarbij, na realisatie bebouwing tussen 1000m3 en 3000m3, het bouw- cq bestemmingsvlak is 
ingepast op een wijze die aantoonbaar past in het type landschap waarin het bouw- cq bestemmingsvlak is 
gelegen. Hierbij is aangesloten op de “Richtlijnen objectivering casco Noord-Oost Twente” behorende bij de 
beleidsnota “De casco benadering in Noordoost-Twente’, welke is vastgesteld op 2 juli 2012. De hierin 
opgenomen aanbevelingen worden opgevolgd bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen. 
Het plan dient door het college te zijn goedgekeurd. 

Landschapsplan is: 
Een plan waarbij, na realisatie bebouwing van meer dan 3000m3, het bouw- cq bestemmingsvlak is ingepast op 
een wijze die aantoonbaar past in het type landschap waarin het bouw- cq bestemmingsvlak is gelegen. Hierbij 
is aangesloten op hetgeen in het document Kwaliteitskader Gebiedskenmerken (KG) is opgenomen alsmede 
aan de “Richtlijnen objectivering casco Noord-Oost Twente” behorende bij de beleidsnota “De casco 
benadering in Noordoost-Twente’, welke is vastgesteld op 2 juli 2012. De hierin opgenomen aanbevelingen 
worden opgevolgd bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen.   
Het plan dient door het college te zijn goedgekeurd. 
 

Indieningsvereisten landschappelijke inpassing 
1. Beschrijving type landschap 
2. Beschrijving bestaande situatie (erfopbouw en ligging in landschap) 
3. Beschrijving aanvulling op bestaande situatie tbv de landschappelijke inpassing in relatie tot KG.  

 



Bovenbroeksweg 2, Geesteren 
Rood = te slopen landschapsontsierende 
bebouwing, met een oppervlakte van 1.641 m2 



Kluunvenweg 10, Tubbergen 
Rood = te slopen landschapsontsierende 
bebouwing met een oppervlakte van 
2.343 m2 
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Project
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Inrichtingstekening woonerf

Beltweg - Manderveen

Landschapstype: Jonge heide- en broekontginningslandschap

BELTW
EG

BELTW
EG

Compensatiewoning
Schuur

Paardrijbak

Nieuw
inrit

Parkeerplaats
verplaatst

Tuin

Overzicht beplantingsplan

1: Bomenrij
Zwarte els - Alnus glutinosa > 3 stuks
Ruwe berk - Betula pendula > 3 stuks
Plantmaat 14-16, hoogstam, willekeurige plantafstanden

2: Haag - 55 meter
Acer campestre - veldesdoorn > 275 stuks
Plantmaat 80-100, enkele plantrij, 5st/m1. 

3: Boomgroep
Zilverlinde - Tilia tomentosa > 3 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 5 meter, hoogstam

4: Bomenrij
Haagbeuk - Carpinus betulus 'Frans Fontaine' > 4 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 6 meter, beveerde boom

1

2
3

4

Bestaande boom

Bestaande haag

Nieuwe beplanting

Zichtlijn vanuit
woonkamers
Amanshoeve

Zichtlijn vanuit
woonkamers
Amanshoeve



Bijlage 4  Ondergeschikte tweede tak 
of een deeltijdfunctie

Activiteit Specifieke criteria bij toepassing van de afwijking in 5.5.1

Koelhuizen Er zijn uitsluitend koelhuizen (waarmee niet een extra geventileerde schuur is 
bedoeld) toegestaan, die functioneren ten behoeve van het agrarisch bedrijf 
waarbij het koelhuis wordt geplaatst, waarbij tevens opslag is toegestaan voor 
meerdere bedrijven binnen een straal van 1 km. Bij grotere omvang van de 
koeling moeten de koelhuizen op een bedrijventerrein worden gevestigd, omdat 
het dan zal functioneren voor meerdere bedrijven en de verkeersaantrekkende 
werking niet aanvaardbaar is in het buitengebied. 
De oppervlakte van een koelhuis mag maximaal 200 m² bedragen. Wanneer het 
koelhuis bedoeld is voor de opslag voor meerdere bedrijven in de directe 
nabijheid (straal 1 km) en bij verwerking van de landbouwproducten mag de 
oppervlakte maximaal 500 m2 bedragen. De koelruimte dient waar mogelijk 
binnen bestaande gebouwen gerealiseerd te worden. 

Zorgfunctie Het moet gaan om de vestiging van een kleinschalige maatschappelijke 
zorgfunctie, bijvoorbeeld ten behoeve van resocialisatie, therapie, gehandicapten, 
en dergelijke. Bij een zorgfunctie moet sprake zijn van een directe relatie tussen 
het agrarisch bedrijf en de sociale en/of sociaal-medische opvang van personen, 
in dié zin dat de bewoners behulpzaam zijn bij de agrarische bedrijfsactiviteiten.

Agrarische loonbedrijvigheid, 
gebruiksgerichte 
paardenhouderijen en andere 
agrarische aanverwante 
bedrijvigheid 

Er moet een relatie zijn met het bijbehorende agrarisch bedrijf. Er mag 
maximaal 20% van het bouwvlak worden gebruikt ten behoeve van de 
ondergeschikte tak of deeltijdfunctie. De bedrijvigheid dient ondergebracht te 
worden in de bestaande gebouwen.

Verhuur van fietsen en 
kano's, en daarmee 
vergelijkbare kleinschalige 
recreatieproducten 

De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de verhuuractiviteiten mag 
maximaal 200 m² bedragen. De opslag van de fietsen, kano's, en daarmee 
vergelijkbare kleinschalige recreatieproducten mag niet buiten gebouwen 
plaatsvinden.

Kinderboerderij Bij deze activiteiten moet sprake zijn van het houden van verschillende soorten 
dieren (inheems en uitheems) anders dan voor de productie. Er dient 
gelegenheid voor bezichtiging te worden geboden. 
Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de bestaande bebouwing op het 
bouwvlak.

Niet-agrarische bedrijvigheid 
als bedoeld in 'Bedrijven en 
Milieuzonering 2009, uitgave 
VNG, onder de categorieën 1 
en 2, niet zijnde 
geluidzoneringsplichtige 
inrichtingen, risicovolle 
inrichten en/of 
voorwerkbedrijven

De bedrijvigheid wordt ondergebracht in bestaande gebouwen en mag, met 
uitzondering van de opslagruimtes, geen grotere bedrijfsvloeroppervlakte hebben 
dan 500 m². Er mag geen opslag van goederen buiten de gebouwen 
plaatshebben.

Opslag van auto's en boten Het moet bij de opslag van niet-landbouwproducten gaan om een opslag die een 
relatie heeft met het buitengebied. De opslag van auto's en boten mag geen 
grotere vloeroppervlakte beslaan dan 500 m². De opslag is alleen toegestaan op 
percelen die gelegen zijn aan een doorgaande weg. De opslag moet plaatsvinden 
binnen de bestaande gebouwen op het bouwvlak. De opslag is niet toegestaan 
buiten de gebouwen. 



Groepsaccommodatie Het moet gaan om bestaande (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing (indien 
het bij vestiging van een groepsaccommodatie om bouwtechnische redenen 
noodzakelijk is, mag een bestaande schuur eventueel worden gesloopt en op 
dezelfde plek herbouwd worden). Indien de groepsaccommodatie zich niet 
bevindt in het gebouw met daarin de woning, dan mag de groepsaccommodatie 
op niet meer dan 25 m afstand van dat gebouw worden gesitueerd. Er moet 
sprake zijn van een geheel met de overige gebouwen.

Plattelandskamers/-appartem
enten 

De kamers/appartementen worden in bestaande, vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen ondergebracht, die zijn gelegen binnen het bestaande 
ensemble van gebouwen op het betreffende erf. 
Plattelandskamers/-appartementen zijn niet toegestaan in vrijstaande 
bijbehorende bouwwerken en veldschuren. Het aantal 
plattelandskamers/-appartementen bedraagt per perceel minimaal twee. Bij hoge 
uitzondering kan in kleine, waardevolle en bijzondere panden worden volstaan 
met één plattelandskamer/-appartement, indien de oppervlakte niet toereikend is 
voor twee. De oppervlakte van een plattelandskamer/-appartement mag ten 
hoogste 60 m² bedragen. De gezamenlijke oppervlakte van de 
plattelandskamers/-appartementen, per bouwvlak mag ten hoogste 500 m² 
bedragen. De plattelandskamers/-appartementen, moeten bedrijfsmatig 
geëxploiteerd door één van de bewoners van het perceel worden. Het parkeren 
moet op eigen erf plaatsvinden.

Theeschenkerij De schenkerij moet binnen de bestaande bebouwing gevestigd worden. 
Er mogen geen buitenterrassen worden aangelegd. De bedrijfsvloeroppervlakte 
ten behoeve van de theeschenkerij mag maximaal 50 m² bedragen. 

Boerengolf Ten behoeve van het boerengolf dienen alle voorzieningen, met uitzondering van 
de golfbaan zelf, op het bouwvlak ondergebracht te worden. Op het bouwvlak 
moet voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn. Het boerengolf moet 
nadrukkelijk aan de natuurlijke waarden worden getoetst, wat mogelijk ertoe kan 
leiden dat het boerengolf gedurende bepaalde perioden van het jaar in bepaalde 
gebieden niet mag worden uitgeoefend vanwege aanwezige natuurlijke waarden. 
Het algemeen belang van de natuurwaarden wordt een zwaarder gewicht 
toegekend dan het individuele belang van de agrariër die boerengolf als neventak 
aan het bedrijf toevoegt.

2      bestemmingsplan Buitengebied, Rood voor Rood op 6 locaties
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Slooplocatie 

Kluunvenweg - Tubbergen

LEGENDA

Bestaande boom

Nieuwe bomen

Weidemengsel

Landschapstype: Jonge heide- en broekontginningslandsschap

Groene inpassing erf

1: Te slopen schuren 
Sloop schuren en inzaaien met weidemengsel. 

2: Verharding omvormen naar weide - 800m2.

3: Bomenrij
Zomereik - Quercus robur > 3 stuks 
Zwarte els - Alnus glutinosa > 3 stuks
Plantmaat 14-16, varierende tussenafstanden.

1

1

1

2

3

KLUUNVENWEG

Woning

Schuur

Schuur



Paginaformaat

Getekend door

Laatste gewijzigd op

Datum

A3 liggend

Niels Borgerink

28-03-2022

29-09-2021

Schaal

1 : 500

Bezoekadres/Postadres:
Ootmarsumsestraat 133    7634 PN Tilligte

Contact:
Telefoon: (0541) 725 005
Mobiel: (06) - 531 988 54
E-mail: info@borgerinkgroendesign.nl
w w w . b o r g e r i n k g r o e n d e s i g n . n l

Project

Planlocatie

Slooplocatie 

Bovenbroeksweg - Manderveen

LEGENDA

Bestaande boom

Nieuwe bomen

Bestaande houtsingel

Weidemengsel

Landschapstype: Jonge heide- en broekontginningslandsschap

1

1

2

3
4

Groene inpassing erf

1: Te slopen schuren 
Sloop schuren en inzaaien met weidemengsel. 

2: Verharding omvormen naar weide - 1.800m2.

3: Boomgroep
Winterlinde - Tilia cordata 'Greenspire' > 6 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 7m.

4: Bomenrij
Zwarte els - Alnus glutinosa > 4 stuks
Plantmaat 14-16, varierende tussenafstanden.

BOVENBROEKSWEG

2

2
3
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Hardenbergerweg - Tubbergen

HARDENBERGERW
EG

Nieuw 
in-uitrit

Overzicht beplantingsplan

1: Solitaire boom
Winterlinde - Tilia cordata 'Greenspire' > 1 stuks
Plantmaat 14-16, hoogstam, solitaire aanplant

2: Haag - 12 meter
Beuk - Fagus sylvatica > 60 stuks
Plantmaat 80-100, 5st/m1, enkele plantrij

Bestaande boom

Houtopstand 
verwijderen

Nieuwe beplanting

Nieuwe haag

Bouwblok 
aanpassen

Bouwblok nieuw

1

Bestaand rit 
komt te vervallen

Schuurwoning

Zicht op de es 
handhaven/versterken

Landschapstype: Oude Hoevenlandschap

Inrit naar 
bestaand
erf

Bouwblok

Bijgebouw

Bestaand rit 
komt te vervallen

Erfgrens

2

Bouwblok 
aanpassen

Sloop schuur
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Landschappelijke inpassing woning

Huyerenseweg - Geesteren (ov)

Landschapstype: Maten- en flierenlandschap

Groene inpassing erf

1: Bomenrij
Zomereik - Quercus robur (Q) > 1 stuks
Zwarte els - Alnus glutinosa (A) > 2 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 12m.

2: Bomenrij
Winterlinde - Tilia cordata 'Greenspire' > 2 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 10m.

3: Wilde haag - 55 meter
Veldesdoorn - Acer campestre > 10x0 stuks
Liguster - Ligustrum ovalifolium > 100 stuks
Meidoorn - Crateagus monogyna > 75 stuks
Plantmaat 80-100, 1 plantrijen, 5st/m1

4: Houtsingel doorplanten - 350m2 en 42 meter
nieuw aan te planten houtsingel

1

2

3

A

4c

Groene inpassing erf

A: Omvormen halfverharding naar gras
Oppervlak 280m2 van halfverharding (asfalt) 
naar gazon.

Bestaande schuur
(VAB)To

eg
an

gs
weg

 er
f +

 va
ka

nt
iew

on
ing

Nieuwe
woning

Zichtlijn

Zichtlijn

Zichtlijn

HUYERENSEWEG

LEGENDA

Bestaande boom

Bestaande houtsingel

Nieuwe houtsingel

Nieuwe bomen

Nieuwe wilde haag

Zichtlijn
A

A

Q

4b

4a

Bijgebouw

Parkeerplaats

Houtsingel 4a - 20 meter
Vuilboom - Frangula alnus > 12 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 12 stuks
Vlier - Sambucus nigra > 12 stuks
Hondsroos - Rosa canina > 12 stuks 
Lijsterbes - Sambucus nigra > 12 stuks

Houtsingel 4b - 22 meter
Vuilboom - Frangula alnus > 13 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 13 stuks
Vlier - Sambucus nigra > 13 stuks
Hondsroos - Rosa canina > 13 stuks 
Lijsterbes - Sambucus nigra > 13 stuks

Houtsingel 4c - 130 meter
Vuilboom - Frangula alnus > 78 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 78 stuks
Vlier - Sambucus nigra > 78 stuks
Hondsroos - Rosa canina > 78 stuks 
Lijsterbes - Sambucus nigra > 78 stuks

Plantmaat 80-100, driehoeksverband nieuwe 
houtsingel en wildverband bestaande 
houtsingel ivm aanwezig groen. 1st/m2
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Opruimtekening groen-grijs

Huyerenseweg - Geesteren (ov)

1

Opruimtekening - bestaand groen duurzaam inrichten

1: Verwijderen halfverharding (asfalt) naar gras
Oppervlak 630m2 halfverharding verwijderen.

2: Bestaande houtsingel flink uitdunnen en 
overstaanders behouden. 
Huidige situatie is bijgevoegd op de foto's. Selectief 
uitdunnen, beschadigde bomen door vee verwijderen 
en vervolgens de houtsingel doorplanten met bes- en 
vruchtdragende struiken ter verbetering biodiversiteit. 

2

Houtsingel uitdunnen

Zwarte elzen afzetten

Zomereiken uitdunnen

Zomereiken uitdunnen

Hazelaars 1/2 verwijderen, 
t.b.v. ruimte creëren 
nieuwe aanplant

Houtsingel uitdunnen

Asfalt halfverharding verwijderen en 
omvormen naar gras en grasbetonstenen
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Inrichtingstekening Engbers

Hambroeksweg 5 Vasse

Landschapsontwerp: Kampenlandschap

1

2

4

3

Compensatiewoning

Bijgebouw

Overzicht beplantingsplan

1: Houtsingel 80 x 12 meter 
Meidoorn - Crateagus monogyna > 150 stuks
Boswilg - Salix caprea > 50 stuks
Vuilboom - Frangula alnus > 150 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 150 stuks
Gewone vogelkers - Prunus padus > 150 stuks
Lijsterbes - Sorbus aucuparia > 150 stuks
Gewone liguster - Ligustrum ovalifolium > 150 stuks 
Plantmaat 80-100, aanplanten in driehoeksverband, 
8 plantrijen, 1st/m2

2: Bomenrij 
Zilverlinde - Tilia cordata > 10 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 7-10 meter

3: Boomgroep 
Iep - Ulmus 'New Horizon' > 3 stuks
Plantmaat 14-16, variërende plantafstanden

4: Boomgroep 
Zomerlinde - Tilia platyphyllos > 3 stuks
Iep - Ulmus 'New Horizon' > 3 stuks
Plantmaat 14-16, variërende plantafstanden

Paardrijbak

Stapmolen



SBI-2008   OMSCHRIJVING 
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IN METERS                   
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10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                     

1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                     

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 

10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en 
suikerwerk:                     

10821 3 
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 
chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 

1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C   0   30   2 

  
                      

14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 
BONT                     

141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30     10   30   2 

  
                      

16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 
RIET, KURK E.D.                     

162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 

  
                      

58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA                     

581   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 

1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 

1814 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 

1813   Grafische reproduktie en zetten 30 0 10     10   30   2 

1814   Overige grafische aktiviteiten 30 0 30     10   30 D 2 



182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10     0   10   1 

  
                      

20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                     

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                     

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 

  
                      

23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 
EN GIPSPRODUKTEN                     

232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                     

232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30     10   30   2 

  
                      

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                     

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30     10   30   2 

 
-                       

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

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

 
-                       

 
26, 32, 33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 
EN INSTRUMENTEN                     

26, 32, 33 A 
Fabrieken voor medische en optische apparaten en 
instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30     0   30   2 

  
                      

31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 
N.E.G.                     

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

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

322   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 

32991   Sociale werkvoorziening 0 30 30     0   30   2 

  
                      

35 - 
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER                     

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                     

35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C   10   30   2 



35 D0 Gasdistributiebedrijven:                     

35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C   10   10   1 

35 D4 
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B 
en C 0 0 30 C   10   30   2 

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                     

35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C   10   30   2 

  
                      

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                     

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                     

36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C   10   30   2 

  
                      

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                     

41, 42, 43 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30     10   30   2 

  
                      

45, 47 - 
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS                     

451, 452, 454   
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 
servicebedrijven 10 0 30     10   30   2 

45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 

45205   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 

453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30     10   30   2 

  
                      

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                     

461   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

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

4634   Grth in dranken 0 0 30     0   30   2 

4635   Grth in tabaksprodukten 10 0 30     0   30   2 

4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30     0   30   2 

4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30     0   30   2 

4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 

464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30     10   30   2 

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:                     

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30     10   30   2 

46735 4 zand en grind:                     



46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30     0   30   2 

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                     

4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30     0   30   2 

46752   Grth in kunstmeststoffen 30 30 30     30 R 30   2 

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

466, 469   
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 
e.d. 0 0 30     0   30   2 

  
                      

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                     

952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 

  
                      

49 - VERVOER OVER LAND                     

493   Taxibedrijven 0 0 30 C   0   30   2 

495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C   10   30 D 2 

  
                      

50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT                     

50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10     0   10   1 

52 -                       

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                     

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C   10   30   2 

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C   0   30   2 

5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

791   Reisorganisaties 0 0 10     0   10   1 

5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10     0   10 D 1 

  
                      

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                     

531, 532   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C   0   10   1 

61 B0 zendinstallaties:                     

61 B2 - FM en TV 0 0 0 C   10   10   1 

61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C   10   10   1 

  
                      

64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN                     

64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C   0   10   1 



  
                      

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED                     

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10     0   10   1 

  
                      

77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 
ROERENDE GOEDEREN                     

7711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 

772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30     10   30 D 2 

  
                      

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                     

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10     0   10   1 

58, 63 B Datacentra 0 0 30 C   0   30   2 

  
                      

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                     

721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 

722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 

  
                      

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                     

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10     0   10 D 1 

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

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

  
                      

84 - 
OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN                     

84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10     0   10   1 

  
                      

85 - ONDERWIJS                     

852, 8531   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30     0   30   2 

8532, 854, 855   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30     10   30 D 2 

  
                      



86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                     

8610   Ziekenhuizen 10 0 30 C   10   30   2 

8621, 8622, 
8623   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10     0   10   1 

8691, 8692   Consultatiebureaus 0 0 10     0   10   1 

871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C   0   30   2 

8891 2 Kinderopvang 0 0 30     0   30   2 

  
                      

94 - DIVERSE ORGANISATIES                     

941, 942   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

9491   Kerkgebouwen e.d. 0 0 30     0   30   2 

94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C   0   30 D 2 

  
                      

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                     

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

96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10     0   10   1 

9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10     0   10   1 

9603 0 Begrafenisondernemingen:                     

9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10     0   10   1 

96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10     0   10   1 

9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C   0   30   2 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C   0   10 D 1 

 



Bijlage 2 Lijst van toegestane evenementen 

Naam 

evenement   

Locatie   Vergunning voor   Tent met 

aantal 

personen   

Plaats tent   Aantal 

dagen 

zonder 

opbouw 

en 

afbreken 

  

Concours 

hippique 

Geesteren   

Op het terrein van de 

heren Huzink en Maathuis 

aan de 

Denekamperweg/Dorpsstr

aat te Geesteren.   

1. Het houden van 

een 

dressuurwedstrijd. 

2. Het houden van 

een 

springwedstrijd. 

3. Het ten gehore 

brengen van 

muziek.   

Ja, meer 

dan 50 

personen.   

Plaatsen van een 

feesttent aan de 

Denekamperweg/Dorpstr

aat te Geesteren 

(voorheen Erve Maathuis) 

.   

  

Paarden en 

pony 

concours 

hippique   

Terrein van de heren 

Huzink en Haarhuis aan 

de 

Dorpsstraat/Denekamperw

eg te Geesteren.   

Het houden van 

een paarden en 

ponyconcours.   

      

Pareldagen 

Vasse   

Op het terrein van de 

heren Groothuis en 

Schutte aan de 

Denekamperweg (ter 

hoogte van 

Denekamperweg 177) te 

Vasse.   

1. Het houden van 

een diverse sport- 

en spelactiviteiten. 

2. Het houden van 

het parelspektakel. 

3. Het houden van 

diverse 

activiteiten. 

4. Het ten gehore 

brengen van 

muziek. 

5. Het laten 

optreden van 

diverse 

bands/artiesten. 

6. Het houden van 

schietactiviteiten, 

Vrijdag en 

zaterdag: 

618 

personen in 

de tent en 

max. 130 

op het 

terras. 

Zondag: 

maximaal 

414 

personen in 

de tent en 

130 op het 

terras.   

Denekamperweg (ter 

hoogte van 

Denekamperweg 177.   

  



te weten 

Hanenschieten.   

Concours 

hippique   

Op het terrein van de 

heren Huzink en Maathuis 

aan de 

Denekamperweg/Dorpsstr

aat te Geesteren.   

1. Het houden van 

een 

dressuurwedstrijd. 

2. Het houden van 

een 

springwedstrijd. 

3. Het ten gehore 

brengen van 

muziek.   

Ja, meer 

dan 50 

personen.   

Denekamperweg/Dorpsstr

aat te Geesteren 

(voorheen Erve 

Maathuis).   

6 

dagen   

Noaberbal 

Albergen   

Terrein van E.J.M. 

Morshuis aan de 

Ootmarsumseweg 159 in 

Albergen.   

  Geen tent.       

Paaspop 

Albergen   

Kemnaweg te Albergen.   Het ten gehore 

brengen van 

muziek.   

Feesttent 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

    

Kroezenboo

m feesten   

Aan de Oldenzaalseweg 

(tegenover Dok's) te 

Fleringen.   

1. Het houden van 

een kermis. 

2. Het houden van 

diverse sport- en 

spelactiviteiten. 

3. Het ten gehore 

brengen van 

muziek. 

4. Het laten 

optreden van 

diverse bands en 

artiesten.   

Feesttent 

plaatsen 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

  3 

dagen   

Volksfeesten 

Langeveen   

Het terrein van mevrouw 

Paus aan de Vasserdijk in 

Langeveen.   

1. Het houden van 

diverse sport- en 

spelactiveiten. 

2. Het ten gehore 

brengen van 

muziek. 

3. Het laten 

optreden van 

Feesttent 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

  2 x 3 

dagen   



bands/artiesten. 

4. Het houden van 

een kermis.   

Carnaval 

Albergen   

op de hoek van de 

Ootmarsumseweg/Kemna

weg in Albergen.   

Muziek.   Feesttenten 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

  1 dag   

Kingpop 

Vasse   

Terrein van F. Veelers aan 

de Denekamperweg 148 in 

Vasse.   

Muziek.   Meerdere 

feesttenten 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

  1 dag   

X-mas party 

Manderveen 

  

Het terrein aan de 

Manderveenseweg 51 in 

Manderveen.   

Muziek.   Feesttent 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

  1 dag   

Jumping 

Schröder   

Locatie Arkeweg 

ongenummerd nabij de 

Reutummerweg 43.   

1. Het houden van 

een concours. 

2. Het houden van 

een tentfeest.   

Meerdere 

feesttenten 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

  4 

dagen   

Paaspop 

Geesteren   

Op de hoek van de 

Heetkampsweg en de 

Vermolenweg te 

Geesteren.   

Muziek.   Feesttent 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

  1 dag   

First day of 

summer   

Krikhaarsweg 8 in 

Geesteren.   

1. Het houden het 

first day of 

summerfestival. 

2. Het ten gehore 

brengen van 

muziek. 

3. Het laten 

optreden van 

bands/artiesten/dj'

s.   

Feesttent 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

  3 

dagen   

Volksfeest 

Albergen   

Het terrein van de heer E. 

Morshuis aan de 

Ootmarsumseweg/Kemna

weg in Albergen.   

1. Het houden van 

een Wies'n Fest. 

2. Het houden van 

een sport en spel 

Feesttent 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

  4 

dagen   



middag. 

4. Het ten gehore 

brengen van 

muziek. 

5. Het houden van 

een kermis.   

School- en 

volksfeesten 

Harbrinkhoe

k   

Almeloseweg 149 te 

Harbrinkhoek.   

1. Het houden van 

een kermis. 

2. Het houden van 

een diverse sport- 

en spelactiviteiten. 

3. Het ten gehore 

brengen van 

muziek.   

Feesttent 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

  3 

dagen   

Grenskraker

s Mander) 

Party 2014   

Het terrein van P.P.M. 

Stopel aan de Uelserweg 

93 in Tubbergen.   

  Maximaal 

200 

personen.   

Hoek Elsweg / 

Boddelersweg.   

1 dag   

CSI 

Geesteren   

Denekamperweg/Dorpsstr

aat te Geesteren.   

1. Het houden van 

paardenconcours. 

2. Het houden van 

feestavonden. 

3. Het ten gehore 

brengen van 

muziek. 

4. Het laten 

optreden van 

artiesten/bands/dj'

s.   

Maximaal 

aantal 

personen 

gelijktijdig 

aanwezig in 

de grote 

feesttent. 

-Maximaal 

1710 

personen 

gelijktijdig 

aanwezig in 

de tent bij 

aanwezighe

id van de 

banken en 

tafels 

(picknick 

opstelling). 

- Maximaal 

3710 

personen 

gelijktijdig 

  6 

dagen   



bij een lege 

(i.c. geen 

losse 

voorwerpen 

aanwezig) 

tent op 

basis van 

vrije 

oppervlak.   

Zomerfeeste

n De Pollen-

West 

Geesteren   

De Vinckenweg 66 in 

Geesteren.   

Het houden van 

diverse sport- en 

spelactiviteiten; 

-       Het laten 

optreden van 

diverse 

artiesten/bands - 

muziek ten gehore 

brengen.   

Feesttent 

voor meer 

dan vijftig 

personen.   

    

Pareldagen 

in Vasse   

Denekamperweg (ter 

hoogte van 

Denekamperweg 177) te 

Vasse.   

Diverse 

activiteiten.   

    6 

dagen   

Naam   Locatie   meer dan 3 dagen 

(incl. op/afbouw)   

Tent(en)   

Trekkertrek   Langehoutsweg/Langeakkersweg 

Tubbergen   

x   ja   

Braderie Harbrinkhoek   Peuversweg 3 Harbrinkhoek   x   div. tentjes   

Carnaval Langeveen   terrein nabij Vasserdijk 70 in 

Langeveen   

x   ja   

PCF beachparty   Oldenzaalseweg tegenover 113   x   ja   

Paascross   Vlierakkersweg 6 Langeveen   x   ja   

Twentse Ros Albergen 

concours   

Denekamperweg 2 in Geesteren CSI 

terrein   

x   ja   

Autocross Langeveen   Rouweweg/Vasserdijk Langeveen   x   ja   

Paaspop Geesteren   Vermolenweg/Heetkampweg 

Geesteren   

x   ja   

Kingpop Vasse   Denekamperweg 148 Vasse   x   ja   



PSV Sint Joris Hippisch 

Geesteren   

Denekamperweg 2 in Geesteren CSI 

terrein   

x   ja   

Historische demoraces   Bakenweg/Assinkshoeweg, Hagweg, 

Kemnaweg in Albergen   

x   kamperen 

Assinkshoekweg   

Grote Geesterse 

Molendagen   

Hardenbergerweg 92/94 Geesteren   x   nee   

Jumping Schröder   Reutummerweg 43a Tubbergen   x   ja   

Pareldagen Vasse   Denekamperweg 148 Vasse   x   ja   

Hemelsedag   Oldenzaalseweg 176 Reutum   x   ja   

Volksfeesten Langeveen   Hardenbergerweg/Vasserdijk in 

Langeveen   

x   ja   

CSI Geesteren   Denekamperweg/Meijersweg CSI 

terrein   

x   ja   

NK Klootschieten   Plasdijk/Streuweg in Mander   x   ja   

First day of summer   Denekamperweg 21 Geesteren   x   ja   

Twents Truck 

Treffen/Piratenfeest   

Koelenbeekweg 10 Geesteren   X   ja   

Zomerfeesten De Pollen   Vinckenweg 66 in Geesteren   x   ja   

Jumping Twente   CSI terrein Geesteren   x   ja   

Festival on Wheels   Ootmarsumseweg weiland naast 

Kemperink Houthandel   

x   ja   

KDD Midsummerparty   Vleerboersweg 8 Albergen   x   ja   

Vakantiespelen Albergen   Weemselerweg 3 Albergen   x   nee   

Concours Langeveen   Veldboersweg Langeveen   x   ja   

Twents Midzomernacht   Almeloseweg 113 Harbrinkhoek   x   ja   

Bosruiters Vasse concours   weiland aan de Manderseweg 16 in 

Mander   

x   nee   

Twentse cup cross   Snoeymansweg 19 Reutum   x   ?   

Essentocht & quad cross 

De Toerenteller   

Haarweg 9 Tubbergen   x   ?   

gala's en 

dansmariekeconcours   

Oldenzaalseweg Fleringen thv 

huisnummer 2   

x   ja   

Kerstdorp Manderveen   Manderveenseweg 70 Manderveen   x   div. tentjes   

Fahrradler Fest Albergen   Assinkshoekweg nabij nr 10 Albergen   x   ja   



Kroezeboomfeesten   Hoek Jan Van 

Arkelweg/Oldenzaalseweg   

x   ja   

Vliegerfeest Spalink   Koelenbeekweg 10 Geesteren   x   ja   

Diverse evenementen   Almeloseweg 113 Harbrinkhoek   x   ja   

Paasvuur   Revinksweg Reutum   x     

Paasvuur   Veendijk Manderveen   x     

Paasvuur   Reuvekampweg 8 Fleringen   x     

Paasvuur   Oude Almeloseweg Harbrinkhoek   x     

Paasvuur   Schouwdijk Tubbergen   x     

Paasvuur   Schaapskooiweg Hezingen   x     

Paasvuur   Kemnaweg Albergen   x     

Megacarnaval en 

teenageparty   

Hoek Ootmarsumseweg/Kemnaweg 

Albergen   

x   ja   

Volksfeesten Albergen   Hoek Ootmarsumseweg/Kemnaweg 

Albergen   

x   ja   

Festivent   Hoek Ootmarsumseweg/Kemnaweg 

Albergen   

x   ja   

Paaspop Albergen   Hoek Ootmarsumseweg/Kemnaweg 

Albergen   

x   ja   

Zomermiddag concert 

Fleringen   

thv Ootmarsumseweg 211 Fleringen   x   nee   

Kroezeboomfeesten 

Fleringen   

hoek Jan van Arkelweg/Oldenzaalseweg 

thv 102   

x   ja   

Paasvuur Fleringen   Herinckhaveweg Fleringen   x   nee   

Carnavalsfeesten Vasse   Denekamperweg (1300 bezoekers)   x     

Muziekfeest Hesingen   Ter hoogte van Hooidijk 49 (max 1200 

personen)   

xa     
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