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Betreft: Verkennend bodemonderzoek t.p.v. Noordersingel 2-4 te Delfzijl 
Kenmerk: 172320 
Uw contactpersoon: Dhr. ing. M. van den Broek 
Type document: Briefrapportage  

 
Geachte heer Van Dasselaar, 
 
Hierbij rapporteren wij u inzake het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de locatie 
Noordersingel 2-4 te Delfzijl. 
 

Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot het onderhavige bodemonderzoek zijn de, bij de ter plaatse uitgevoerde diepe 
(geotechnische) boring in de ondergrond waargenomen lichte tot sterke olie-waterreacties en 
–geuren. De boring is destijds geplaatst door Wiertsema ten behoeve  van geotechnisch 
onderzoek.   
 
Doel van het verkennend onderzoek is, na te gaan of ter plaatse van het onderzoeksterrein 
sprake is van bodemverontreiniging met olieproducten. Dit gebeurt teneinde te bepalen of er 
vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige gebruik van 
de locatie (wonen). 
 

Kwaliteit en onafhankelijkheid 
Eco Reest is samen met Gebouwen Inspectie Nederland een adviesbureau, gericht op 
advisering in relatie tot ruimte, gebouwen en ondernemen. Beide bedrijven beschikken over 
een kwaliteitssysteem, gericht op het klantgericht leveren van kwalitatief hoogstaande 
diensten. 
 

 

Eco Reest BV en Gebouwen Inspectie Nederland BV  zijn gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 
9001:2008”, voor het geven van milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, 
gebouwen en managementondersteuning, met inbegrip van de uitvoering van gerelateerde 
onderzoeksactiviteiten. 

 

 

Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als aangesloten 

adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de 
uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen. 

 
Onze onafhankelijkheid is van groot belang om voor u het beste advies op te stellen, zonder 
dat we voorkeur hebben voor leveranciers of producten.  
Er bestaat geen functionele relatie tussen opdrachtgever en Eco Reest BV. 
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Beschrijving locatie en voorinformatie m.b.t. bodemonderzoek 
De onderzoekslocatie betreft het perceel Noordersingel 2-4 te Delfzijl, op de hoek van de 
Spoorstraat. In bijlage 2 zijn relevante tekeningen van voorgaand onderzoek en sanering 
weergegeven. Samenvattend komt uit de aangeleverde informatie het volgende naar voren.  
 
In het verleden is op de locatie onder meer een brandstoffenhandel (vaste en vloeibare 
brandstoffen) gevestigd geweest, met een ondergrondse petroleumtank.  
Bij voorgaand bodemonderzoek (CSO-Milfac, rapport nr. 10F256 d.d. 5-8-2010 en 10F283 d.d. 
20-10-2010) zijn nabij de ondergrondse tank licht verhoogde gehalten aan minerale olie in de 
grond en vluchtige aromaten in het grondwater aangetoond. Daarnaast hierbij sterke 
verontreinigingen met PAK en lood in de bovengrond aangetoond, ten aanzien waarvan werd 
ingeschat dat dit een niet ernstige verontreiniging betrof. 
In 2011 is ter plaatse een BUS-sanering uitgevoerd, waarbij in totaal 22 m3 matig tot sterk met 
PAK en lood verontreinigde bovengrond van de locatie is afgevoerd (CSO-Milfac, rapport nr. 
11F164-02 d.d. 17-11-2011). Op 20 juli 2011 is een ondergrondse petroleumtank van 2.000 
liter van de locatie verwijderd door fa. Wenau. 
 
Direct ten zuiden van de locatie (Noorderbinnensingel 10) is in het verleden een stomerij 
gevestigd geweest, als gevolg waarvan bodemverontreiniging met VOCl is ontstaan. Ter 
plaatse is een in-situ bodemsanering uitgevoerd; in de huidige situatie wordt ter plaatse  
monitoring uitgevoerd. Uit de aangeleverde rapportage (voortgangsrapportage in-situ 
sanering en bodemluchtonderzoek, Tauw, rapport R001-1260882, d.d. 2-11-2017) blijkt, dat 
de gehalten aan (afbraakproducten van) vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem 
tussen 2006 en 2017 een afnemende trend vertonen. In het freatisch grondwater uit peilbuis 
nr. 25, op circa 3 meter ten zuiden van de terreingrens van de huidige onderzoekslocatie zijn 
tot dusver alleen licht verhoogde gehalten aan (afbraakproducten van) vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen aangetoond. 
 
Ten noorden van de locatie zijn in het verleden transport- en scheepsbouwbedrijven gevestigd 
geweest (informatie Bodemloket).  
 
De opdrachtgever is voornemens om ter plaatse nieuwbouw van appartementen te realiseren.  
 
In november 2017 zijn bij de uitvoering van een geotechnische boring op de locatie 
Noordersingel 2-4 oliewaterreacties en -geuren in de bodem waargenomen, waarbij het 
zwaartepunt van de waarnemingen zich bevond tussen circa 4,8 en 5,8 m-mv.  
 

Opzet huidig onderzoek 
Op grond van het totaal aan beschikbare informatie is het onderzoek gefaseerd uitgevoerd. 
De onderzoeksstrategie betreft maatwerk op basis van de NEN5740:2009. 
 
Uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
“Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I en W. 
 
De monstername van de grond en het grondwater is uitgevoerd door een erkende veldwerker 
van Eco Reest BV (erkenning BRL SIKB 2000), conform de geldende protocollen 2001 en 2002. 
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Het certificaatnummer is K96988/01, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.  
 
In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het 
veldwerk. 
 
Tabel 1 Erkende veldwerkers 

Aspect onderzoek Toegepaste protocol Erkend veldmedewerker 

Uitvoering monsterneming grond protocol 2001 Dhr. J. Kemper 
Dhr. M. Polling 

Uitvoering monsterneming grondwater protocol 2002 Dhr. J. Kemper 

 

In de eerste fase van het onderzoek zijn op 11 en 12 januari 2018, verspreid over de locatie 6 
boringen tot circa 5,2 m-mv (zwaartepunt zintuiglijk waargenomen verontreiniging t.p.v. 
geotechnische boring)  uitgevoerd (nrs. 1 t/m 6). Boring nr. 1 is afgewerkt met een peilbuis 
(peilbuis 1; filterstelling 2,2-3,2 m-mv; grondwaterstand 1,7 m-mv). Boring nr. 6 is doorgezet 
tot 7,0 m-mv en afgewerkt met een peilbuis (peilbuis 6; filterstelling 6,0-7,0 m-mv; 
grondwaterstand 1,7 m-mv). 
Bij deze werkzaamheden zijn zintuiglijk geen verontreinigingskenmerken (olie/waterreacties 
en/of -geuren) in de bodem waargenomen en zijn daarnaast ook geen uitslagen op de PID-
meter waargenomen. 
 
Vervolgens zijn in de tweede fase van het onderzoek, in overleg met de opdrachtgever op 23 
januari 2018 een boring tot 7,0 m-mv (nr. 7), 3 boringen tot circa 5,0 m-mv (nrs 8, 9, en 10) en 
een boring tot circa 3,2 m-mv (nr. 11) uitgevoerd. Boring nr. 7 is uitgevoerd op circa 20 cm 
afstand ten opzichte van de (zintuiglijk verontreinigde) geotechnische boring van fa. 
Wiertsema.  
De posities van de boringen nrs. 8 t/m 11 zijn in overleg met de opdrachtgever vastgesteld, 
met het oog op het verifiëren van de mogelijke aanwezigheid van verontreiniging(en) met 
olieproducten en/of VOCl’s in de bodem ter plaatse van de voorgenomen nieuwbouwlocatie 
en/of de terreingrens met het naastgelegen perceel Noordersingel nr. 6. 
De boringen nrs. 7 en 11 zijn afgewerkt met een peilbuis (peilbuis 7; filterstelling 6,0-7,0 m-
mv; grondwaterstand 1,5 m-mv, peilbuis 11; filterstelling 2,2-3,2 m-mv, grondwaterstand 1,7 
m-mv). Deze peilbuizen zijn geplaatst, teneinde na te gaan of ter plaatse sprake is van 
grondwaterverontreiniging met olieproducten en/of (afbraakproducten van) vluchtige 
gechloreerde koolwaterstoffen. 
 
Bij deze werkzaamheden zijn, behoudens een zeer zwakke (twijfelachtige) olie/waterreactie 
in de ondergrond (3,0-3,5 m-mv) ter plaatse van peilbuisboring nr. 7, zintuiglijk geen veront-
reinigingskenmerken (olie/waterreacties en/of -geuren) in de bodem waargenomen en zijn 
eveneens geen uitslagen op de PID-meter waargenomen. 
De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage 3. Bij de plaatsing van de boringen zijn 
ongeroerde steekbus-monsters genomen van relevante niveaus (ter hoogte van de zintuiglijk 
waargenomen verontreiniging in de geotechnische boring). 
 
Het grondwater uit de peilbuizen nrs. 1 en 6 is in overleg met de opdrachtgever niet 
bemonsterd, gelet op de positie van deze peilbuizen ten opzichte van de geotechnische boring 
van fa. Wiertsema. Op 30 januari is het grondwater uit de peilbuizen nrs. 7 en 11 bemonsterd.  
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In bijlage 1 is een situatieschets van de locatie opgenomen met de ligging van de 
monsterpunten. Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen afwijkingen ten opzichte van 
de geldende protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 
 
In tabel 2 staan de geanalyseerde monsters vermeld. 
 
Tabel 2 Analysemonsters verkennend bodemonderzoek Noordersingel 2-4 te Delfzijl   

Grond- 
monster 

Diepte; 
m-mv 

Analyse  Motivatie 

Mp. 2 5,0-5,2 Minerale olie, BTEXN, VOCl, vinylchloride,  lutum en 
organische stof 

Verificatie aanwezigheid   
verontreiniging  

Mp. 7 3,0-3,5 Minerale olie, lutum en organische stof 

Mp. 7 6,8-7,0 Minerale olie, BTEXN, VOCl, vinylchloride,  lutum en 
organische stof 

Mp. 9 4,8-5,0 Minerale olie, BTEXN, VOCl, vinylchloride,  lutum en 
organische stof 

Mp. 8, 10 4,5-5,0 Minerale olie, lutum en organische stof 

Grondwater 
monster 

Filter;  
m-mv 

Analyse  

Pb 7 6,0-7,0 Minerale olie, BTEXN, VOCl, vinylchloride 

Pb 11 2,2-3,2 Minerale olie, BTEXN, VOCl, vinylchloride 

 
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratorium- 
werkzaamheden ten opzichte van de AS3000 en/of analysemethoden van de individuele 
parameters. 
 
Analyseresultaten en toetsing 
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en 
Validatieservice (BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 en T13 worden gehanteerd. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 
Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters 
verwaarloosbare risiconiveaus (voor grond achtergrondwaarden, en voor grondwater 
streefwaarden) en maximaal toelaatbare risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven. 
 
Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (achtergrond- en 
streefwaarden, respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer 
(eco)toxicologische gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse 
Standaardbodem, met een organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 
 
De getoetste analyseresultaten van de grond zijn weergegeven in de tabel in de navolgende 
paragraaf. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toetsuitslag besproken. De 
analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
De betekenis van de waarden en de wijze van weergave staan vermeld in navolgend overzicht: 
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Tabel 3 Weergave concentratieniveaus 

Concentratieniveau Betekenis 
Weergave 
bijlage 5 

Weergave 
tabellen 

≤ Aw- of S-waarde (of < 
detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrond- of streefwaarde 
gemeten 

-  

> Aw- of S-waarde   
Lichte verhoging t.o.v. achtergrond- of streefwaarde 
gemeten gemeten 

*  

> I-waarde Sterke verhoging gemeten ***  

Geen toetsingswaarden beschikbaar  Parameter, gehalte 

Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7) (v)  

AW-waarde is lager dan de niet verhoogde rapportagegrens (-)  

 
Tabel 4 Analyseresultaten grond en toetsing  

Monster Diepte; 
m-mv 

Zintuiglijke waarneming  Gehalten in mg/kg d.s en toetsing 

BTEXN Minerale olie VOCl/VC 

Mp. 2 5,0-5,2 Geen olie/waterreactie, PID 0  <d <d <d 

Mp. 7 3,0-3,5 (zeer) zwakke olie/waterreactie, PID 0 - <d - 

Mp. 7 6,8-7,0 Geen olie/waterreactie, PID 0  <d <d <d 

Mp. 9 4,8-5,0 Geen olie/waterreactie, PID 0  <d <d <d 

Mp. 8, 10 4,5-5,0 Geen olie/waterreactie, PID 0  - <d - 

- = niet geanalyseerd 
 

Uit tabel 4 blijkt het volgende.  
In het ongeroerde steekbusmonster van de zintuiglijk niet oliehoudende ondergrond (5,0-5,2 
m-mv) van meetpunt 2, binnen de begrenzing van de toekomstige bouwlocatie, op circa 3 
meter ten oosten van de zintuiglijk verontreinigde geotechnische boring zijn geen verhoogde 
gehalten aan minerale olie, vluchtige aromaten en/of vluchtige gechloreerde koolwater-
stoffen aangetoond boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen.  
 
In de zintuiglijk (zeer) zwak oliehoudende ondergrond (3,0-3,5 m-mv) ter plaatse van mp. 7, 
op circa 20 cm afstand van de zintuiglijk verontreinigde geotechnische boring is geen verhoogd 
gehalte aan minerale olie aangetoond boven de achtergrondwaarde en/of detectiegrens.  
De zintuiglijke waarneming is niet analytisch bevestigd. 
 
In het ongeroerde steekbusmonster van de zintuiglijk niet oliehoudende diepere ondergrond 
(6,8-7,0 m-mv) van meetpunt 7 zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie, vluchtige 
aromaten en/of vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen aangetoond boven de achtergrond-
waarden en/of detectiegrenzen.  
 
In het ongeroerde steekbusmonster van de zintuiglijk niet oliehoudende diepere ondergrond 
6,8-7,0 m-mv) van meetpunt 9, binnen de begrenzing van de toekomstige bouwlocatie, op 
circa 3 meter ten noorden van de zintuiglijk verontreinigde geotechnische boring zijn geen 
verhoogde gehalten aan minerale olie, vluchtige aromaten en/of vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen aangetoond boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
In het mengmonster van de zintuiglijk niet oliehoudende ondergrond (4,5-5,0 m-mv) van de 
meetpunten 8 en 10, nabij de terreingrens met het aangrenzende perceel Noordersingel 6 is 
geen verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond boven de achtergrondwaarde en/of 
detectiegrens.  
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Tabel 5 Analyseresultaten grondwater en toetsing  

Monster Filter; m-mv Gehalten in in µg/l en toetsing 

BTEXN Minerale olie VOCl/VC 

Pb 7 6,0-7,0 <d Minerale olie; 84 <d 

Pb 11 2,2-3,2 <d <d VC; 0,37 

 
Uit tabel 5 blijkt het volgende. 
In het grondwater uit de diepe peilbuis nr. 7, op circa 20 cm afstand van de zintuiglijk 
verontreinigde geotechnische boring overschrijdt het gehalte aan minerale olie de 
streefwaarde. De ketenlengteverdeling van de aangetoonde minerale olie (lichte oliefracties) 
komt overeen met petroleum. Dit gehalte houdt naar alle waarschijnlijkheid verband met de 
in 2011 verwijderde ondergrondse petroleumtank. Vluchtige aromaten en/of vluchtige 
gechloreerde koolwaterstoffen zijn niet verhoogd gemeten ten opzichte van de streefwaarden 
en/of detectiegrenzen.  
 
In het freatische grondwater uit peilbuis 11, binnen de begrenzing van de toekomstige 
bouwlocatie, op circa 2 meter ten oosten van de zintuiglijk verontreinigde geotechnische 
boring overschrijdt het gehalte aan vinylchloride de streefwaarde. De overige geanalyseerde 
vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen, vluchtige aromaten en/of minerale olie zijn niet 
verhoogd gemeten ten opzichte van de streefwaarden en/of detectiegrenzen.  
 
De gestandaardiseerde gehalten aan diverse organische verbindingen liggen boven de 
streefwaarden. Dit is echter een gevolg van de rekencorrectie in relatie tot de gerapporteerde 
detectiegrenzen, en duidt niet op de aanwezigheid van verhoogde gehalten aan organische 
verbindingen in het betreffende grondwatermonster. 
 
 Conclusies 
Op grond van het huidige totaal aan resultaten concluderen wij het volgende. 
 
De, bij de uitvoering van de geotechnische boring in de bodem waargenomen sterke 
olie/waterreacties en –geuren zijn bij het onderhavige bodemonderzoek, behoudens een 
(zeer) lichte olie/waterreactie in de ondergrond, niet bevestigd.  
 
Op grond van de huidige analyseresultaten is ter plaatse geen sprake van verontreiniging met 
olieproducten en/of (afbraakproducten van) vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in de 
grond. 
 
De ter plaatse in het grondwater aangetoonde lichte verontreinigingen met minerale olie en 
vinylchloride houden verband met respectievelijk de voormalige ondergrondse petroleumtank 
op de locatie Noordersingel nr. 4 en de bodemverontreiniging met vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen op de locatie Noorderbinnensingel nr. 10.  
 
Op grond van het huidige totaal aan resultaten bestaat ter plaatse van de locatie 
Noordersingel nrs. 2 en 4 geen aanleiding tot verder (nader) bodemonderzoek en/of 
(sanerings)maatregelen. 
  
De huidige resultaten vormen daarnaast geen belemmering voor de voorgenomen 
nieuwbouw op de locatie. 
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Met vriendelijke groet, 
 

Eco Reest BV 

 

Verificatie: 

 

ing. M. van den Broek 
 

R.J.J. Jonker  

 

Bijlagen: 1.1: regionale ligging onderzoekslocatie 
1.2: Locatieoverzicht met meetpunten  
2: Uitvoer Bodemloket, historische foto’s (Beeldbank Groningen), tekeningen 
voorgaand onderzoek 
3: Boorprofielen, grondwatermetingen 
4: Analysecertificaten 

 5: Getoetste analyseresultaten en toetsingswaarden (BoToVa)  
 6: analysemethoden 
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GR001000788 DL, Stationsweg 2 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: DL, Stationsweg 2

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GR001000788

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA001000701

Adres: Stationsweg 2 DELFZIJL

Gegevensbeheerder: Werkorganisatie DEAL-gemeenten (Delfzijl, 
Eemsmond, Appingedam en Loppersum)

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

transportbedrijf (6024) 1949 1960

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Historisch onderzoek MUG 1497 2007-02-02

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Werkorganisatie DEAL gemeenten
Tel: 0596 639700

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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GR001000877 DL, Stationsweg 4 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: DL, Stationsweg 4

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GR001000877

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA001000795

Adres: Stationsweg 4 DELFZIJL

Gegevensbeheerder: Werkorganisatie DEAL-gemeenten (Delfzijl, 
Eemsmond, Appingedam en Loppersum)

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

scheepsbouw- en 
scheepsreparatiebedrijf (351)

1969 1971

transportbedrijf (6024) 1939 1949

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Historisch onderzoek MUG 1395 2007-02-02

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6

Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Werkorganisatie DEAL gemeenten
Tel: 0596 639700

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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GR001000013 DL, Noorderbinnensingel e.o. 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: DL, Noorderbinnensingel e.o.

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GR001000013

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA001000011

Adres: Noorderbinnensingel 14 9934BA Delfzijl

Gegevensbeheerder: Provincie Groningen

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren NO.

Omschrijving: Er moet op de locatie een nader onderzoek worden 
uitgevoerd om de omvang en ernst van de 
vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis 
voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek 
deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader 
onderzoek' (Sdu, 1995).

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

onbekend onbekend

elektrische draad- en 
kabelfabriek (3130)

onbekend onbekend

offsetdrukkerij (222273) onbekend onbekend

orthopedische en prothese-
artikelenfabriek (331022)

1952 1975

schoonmaakbedrijf (747012) 1948 1956

schildersbedrijf (454401) 1948 1958

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Historisch onderzoek DHV H0574.07.001 1994-10-28



3 / 3

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Heidemij 631-1.5468 1994-07-31

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Heidemij 631-1.5504 1993-08-31

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Vaststellen rapportage OO 94/22.794, MB 1994-12-12

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Groningen
http://www.provinciegroningen.nl/loket/kaarten/bodeminformatie/
Email: bodeminformatie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 3164766

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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GR001000780 DL, Noordersingel 2 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: DL, Noordersingel 2

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GR001000780

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA001000693

Adres: Noordersingel 2 9934AL Delfzijl

Gegevensbeheerder: Provincie Groningen

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende gesaneerd.

Omschrijving: De resultaten van de evaluatie van de sanering 
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging 
voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

kolenopslag en -overslag 
(631233)

onbekend onbekend

was- en strijkinrichting 
(930111)

1975 1981

brandstoffengroothandel (vast) 
(51511)

1966 1969

petroleum- of kerosinetank 
(ondergronds) (631244)

1960 onbekend

lichtpetroleumpompinstallatie 
(50513)

1960 onbekend

brandstoffengroothandel 
(vloeibaar) (515121)

1922 1927

frisdranken- en 
mineraalwaterfabriek (1598)

1920 onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten
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Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie CSO 11F164-02 2011-12-12

Meldingsformulier BUS 
saneringsplan

CSO VROM/RB 2011-02-01

Nader onderzoek CSO 10F283.R01 2010-10-20

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

CSO 10F256.R01 2010-08-05

Historisch onderzoek MUG 0157 2007-01-16

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

beschikking BUS 
saneringsevalutie

2012-25429 2012-06-12

BUS-melding correct 
aangeleverd

2011-09110 2011-02-25

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

Verwijderen tot 
Maximale Waarde, 
aanvulgrond schoon

stabiel, kl.restver./
pas.zorg, geen mon

2011-07-19 2012-06-12

Verwijderen tot 
Maximale Waarde, 
aanvulgrond schoon

stabiel, kl.restver./
pas.zorg, geen mon

2011-07-19 2012-06-12

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Groningen
http://www.provinciegroningen.nl/loket/kaarten/bodeminformatie/
Email: bodeminformatie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 3164766

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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GR001000010 DL, Noorderbinnensingel 10 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: DL, Noorderbinnensingel 10

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GR001000010

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA001000012

Adres: Noorderbinnensingel 10 9934BA Delfzijl

Gegevensbeheerder: Provincie Groningen

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: starten sanering.

Omschrijving: Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren 
moet worden gestart met de sanering.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

wasserij (natwasserij) 
(930110)

onbekend onbekend

chemische wasserij/stomerij 
(930120)

1978 onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Monitoringsrapportage Overig 57904 2012-04-04

Monitoringsrapportage Overig 79620 2012-04-01

Saneringsplan Overig 53473 2011-11-27

Nader onderzoek Arcadis 2009-04-28

Historisch onderzoek MUG 0174 2007-01-16

Sanerings onderzoek Bioclear 2001.1625 2002-09-06

Onbekend / Overig LGWS 2001-01-01

Sanerings onderzoek Arcadis 110201/
NA0/1I9/000147

2000-08-31
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Sanerings onderzoek Onbekend / Overig 99.1229 2000-01-11

Monitoringsrapportage Arcadis 110201/
NA9/0U1/000147

1999-11-23

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA98/6802/17084 1998-12-23

Monitoringsrapportage Arcadis 631-1.7084 1998-12-23

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA98/2712/17084 1998-04-24

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA98/1945/17084 1998-03-10

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA97/3870/17084 1997-09-12

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA97/2681/17084 1997-05-29

Sanerings evaluatie Heidemij 631/NA97/1538/17084 1997-04-30

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA97/1952/17084 1997-03-25

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA96/4892/17084 1996-12-17

Saneringsplan Onbekend / Overig 1681 1996-02-28

Saneringsplan Heidemij 631/NA95/
C623/1.6986

1995-09-30

Saneringsplan Heidemij 631/NA95/
B593/1.6064

1995-07-31

Nader onderzoek Heidemij 631-1.6157 1995-07-31

avr (aanvullend 
rapport)

Heidemij 631/NA95/
A173/1.6157

1995-07-31

Sanerings onderzoek Heidemij 631/NA95/
A795/1.6064

1995-04-30

avr (aanvullend 
rapport)

Heidemij 631/NA94/
A883/1.5743

1994-02-28

Nader onderzoek Heidemij 631-1.5743 1993-12-31

Nader onderzoek Heidemij 631/NA93/
B410/1.5191

1993-05-31

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Tauw R3199339.J01/PVP 1991-11-30

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Instemmen PvA saneringen 2012-05145 2012-01-31

Instemmen uitgevoerde 
sanering

97/6575/19, MB 1997-05-06

besch. ernstig, niet urgent 95/19.195/46, MB 1995-11-14

Organisatorische zorg 95/19.195/46, MB 1995-11-14

Instemmen met SP 95/19.195/46, MB 1995-11-14

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

voll. verw., 
aanvulgrond schoon 
(MF)

restverontreiniging, 
monitoring

1997-05-06

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
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Provincie Groningen
http://www.provinciegroningen.nl/loket/kaarten/bodeminformatie/
Email: bodeminformatie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 3164766

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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GR001000010 DL, Noorderbinnensingel 10 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: DL, Noorderbinnensingel 10

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GR001000010

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA001000012

Adres: Noorderbinnensingel 10 9934BA Delfzijl

Gegevensbeheerder: Provincie Groningen

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: starten sanering.

Omschrijving: Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren 
moet worden gestart met de sanering.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

wasserij (natwasserij) 
(930110)

onbekend onbekend

chemische wasserij/stomerij 
(930120)

1978 onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Monitoringsrapportage Overig 57904 2012-04-04

Monitoringsrapportage Overig 79620 2012-04-01

Saneringsplan Overig 53473 2011-11-27

Nader onderzoek Arcadis 2009-04-28

Historisch onderzoek MUG 0174 2007-01-16

Sanerings onderzoek Bioclear 2001.1625 2002-09-06

Onbekend / Overig LGWS 2001-01-01

Sanerings onderzoek Arcadis 110201/
NA0/1I9/000147

2000-08-31
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Sanerings onderzoek Onbekend / Overig 99.1229 2000-01-11

Monitoringsrapportage Arcadis 110201/
NA9/0U1/000147

1999-11-23

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA98/6802/17084 1998-12-23

Monitoringsrapportage Arcadis 631-1.7084 1998-12-23

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA98/2712/17084 1998-04-24

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA98/1945/17084 1998-03-10

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA97/3870/17084 1997-09-12

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA97/2681/17084 1997-05-29

Sanerings evaluatie Heidemij 631/NA97/1538/17084 1997-04-30

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA97/1952/17084 1997-03-25

Monitoringsrapportage Heidemij 631/NA96/4892/17084 1996-12-17

Saneringsplan Onbekend / Overig 1681 1996-02-28

Saneringsplan Heidemij 631/NA95/
C623/1.6986

1995-09-30

Saneringsplan Heidemij 631/NA95/
B593/1.6064

1995-07-31

Nader onderzoek Heidemij 631-1.6157 1995-07-31

avr (aanvullend 
rapport)

Heidemij 631/NA95/
A173/1.6157

1995-07-31

Sanerings onderzoek Heidemij 631/NA95/
A795/1.6064

1995-04-30

avr (aanvullend 
rapport)

Heidemij 631/NA94/
A883/1.5743

1994-02-28

Nader onderzoek Heidemij 631-1.5743 1993-12-31

Nader onderzoek Heidemij 631/NA93/
B410/1.5191

1993-05-31

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Tauw R3199339.J01/PVP 1991-11-30

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Instemmen PvA saneringen 2012-05145 2012-01-31

Instemmen uitgevoerde 
sanering

97/6575/19, MB 1997-05-06

besch. ernstig, niet urgent 95/19.195/46, MB 1995-11-14

Organisatorische zorg 95/19.195/46, MB 1995-11-14

Instemmen met SP 95/19.195/46, MB 1995-11-14

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

voll. verw., 
aanvulgrond schoon 
(MF)

restverontreiniging, 
monitoring

1997-05-06

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
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Provincie Groningen
http://www.provinciegroningen.nl/loket/kaarten/bodeminformatie/
Email: bodeminformatie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 3164766

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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GR001000013 DL, Noorderbinnensingel e.o. 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: DL, Noorderbinnensingel e.o.

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GR001000013

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA001000011

Adres: Noorderbinnensingel 14 9934BA Delfzijl

Gegevensbeheerder: Provincie Groningen

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren NO.

Omschrijving: Er moet op de locatie een nader onderzoek worden 
uitgevoerd om de omvang en ernst van de 
vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis 
voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek 
deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader 
onderzoek' (Sdu, 1995).

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

onbekend onbekend

elektrische draad- en 
kabelfabriek (3130)

onbekend onbekend

offsetdrukkerij (222273) onbekend onbekend

orthopedische en prothese-
artikelenfabriek (331022)

1952 1975

schoonmaakbedrijf (747012) 1948 1956

schildersbedrijf (454401) 1948 1958

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Historisch onderzoek DHV H0574.07.001 1994-10-28
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Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Heidemij 631-1.5468 1994-07-31

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Heidemij 631-1.5504 1993-08-31

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Vaststellen rapportage OO 94/22.794, MB 1994-12-12

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Groningen
http://www.provinciegroningen.nl/loket/kaarten/bodeminformatie/
Email: bodeminformatie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 3164766

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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GR001000075 DL, Stationsweg 1-3 (NS station) 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: DL, Stationsweg 1-3 (NS station)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GR001000075

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA001000230

Adres: Stationsweg 1 9934EA Delfzijl

Gegevensbeheerder: Provincie Groningen

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende gesaneerd.

Omschrijving: De resultaten van de evaluatie van de sanering 
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging 
voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

kolenopslagplaats (berging) 
(631234)

onbekend onbekend

goederenopslagplaats (6312) onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Nader onderzoek TAUW R002-1225377TNY-srb-
V02-NL

2015-11-03

Nul- of 
Eindsituatieonderzoek

TAUW R001-1225377LUA-
mwl-V02-NL

2014-11-21

Sanerings evaluatie DHV NN-MI20080178 2008-04-02

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

MV Ingenieursbureau B-082500 2004-09-01

Saneringsplan Fugro Milieu Consult 85990129.111 1999-12-23

Sanerings onderzoek Fugro Milieu Consult 85990129.111 1999-12-23
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Nader onderzoek Fugro Milieu Consult 85990129.110 1999-09-22

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Heidemij 634-5.0499 1996-03-18

Historisch onderzoek Onbekend / Overig IB G+amp;B/
93.326/001

1994-01-06

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

beschikking ernstig, geen 
spoed

2016-27960 2016-05-11

Instemmen uitgevoerde 
sanering

2008-53564 2009-01-22

Instemmen met SP 99/19.388, RMA 2000-01-20

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

aanbrengen schone 
leeflaag

restverontreiniging, 
IBC

2009-01-22

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Groningen
http://www.provinciegroningen.nl/loket/kaarten/bodeminformatie/
Email: bodeminformatie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 3164766

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Delfzijl
projectcode 1 7 2 3 2 0

datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 7

0 1 gras, m aaiveld

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

boorm eester Veldw erker
x 2 5 7 5 3 2 .2 5
y 5 9 5 1 9 6 .2 1

0

50

100

150

200

250

300

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

-50
klei, sterk zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, bruin, ow: geen, zwak 
baksteen, edelm an

-100
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-250
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, zwart , ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

6

7

1

220

320320

120

170

0 2 gras, m aaiveld

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

boorm eester Veldw erker
x 2 5 7 5 3 1 .3 5
y 5 9 5 1 8 1 .0 4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

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

-50
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, crem e, ow: geen, edelm an

-150
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-450
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, zwart , ow: geen, sporen veen, 
edelm an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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onderzoek Delfzijl
projectcode 1 7 2 3 2 0

datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 7

0 3 gras, m aaiveld

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

boorm eester Veldw erker
x 2 5 7 5 3 2 .5 6
y 5 9 5 1 8 7 .8 1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

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

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, pid: 0, neut raal zwart , 
bruin, ow: geen, zwak baksteen, 
edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, pid: 0, 
neut raal grijs, crem e, ow: geen, 
edelm an

-300
klei, sterk zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, crem e, ow: geen, edelm an

-450
klei, m at ig zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, bruin, ow: geen, m at ig veen, 
guts, kon helaas niet  m eer grond 
m ee om hoog krijgen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 4 gras, m aaiveld

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

boorm eester Veldw erker
x 2 5 7 5 2 5 .6 3
y 5 9 5 1 9 3 .2 7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, pid: 0, neut raal geel, grijs, 
ow: geen, edelm an

-50
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, crem e, ow: geen, edelm an

-150
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-450
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, zwart , ow: geen, sporen veen, 
edelm an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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onderzoek Delfzijl
projectcode 1 7 2 3 2 0

datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 7

0 5 gras, m aaiveld

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

boorm eester Veldw erker
x 2 5 7 5 3 6 .1 8
y 5 9 5 1 8 9 .8 6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

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

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, pid: 0, neut raal grijs, geel, 
ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, pid: 0, 
neut raal grijs, crem e, ow: geen, 
edelm an

-300
klei, sterk zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, crem e, ow: geen, edelm an

-450
klei, m at ig zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, bruin, ow: geen, m at ig veen, 
guts, kon helaas niet  m eer grond 
m ee om hoog krijgen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 6 gras, m aaiveld

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

boorm eester Veldw erker
x 2 5 7 5 3 1 .9 8
y 5 9 5 1 9 6 .5 8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, pid: 0, neut raal geel, grijs, 
ow: geen, edelm an

-50
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, crem e, ow: geen, edelm an

-150
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-450
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, zwart , ow: geen, sporen veen, 
edelm an

-550
veen, zwak kleiig, pid: 0, neut raal 
bruin, bruin, ow: geen, edelm an

-600
klei, zwak zandig, pid: 0, ow: geen, 
zwak veen, edelm an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

600

700700

10

550
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onderzoek Delfzijl
projectcode 1 7 2 3 2 0

datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 4  van 7

0 7 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 3 -0 1 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 2 5 7 5 2 8 .7 8
y 5 9 5 1 8 0 .2 0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, pid: 0, neut raal zwart , grijs, 
ow: geen, edelm an

-50
klei, sterk zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, crem e, ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, pid: 0, 
neut raal grijs, crem e, ow: geen, 
edelm an

-150
klei, sterk zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, crem e, ow: geen, edelm an

-250
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-300
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: zwak, twijfel olie/
waterreact ie

-350
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an,

-400
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-500
veen, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, edelm an

-550
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-600
veen, zwak kleiig, pid: 0, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, edelm an

-650
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

600

700700

10

550

0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 1 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 2 5 7 5 2 6 .3 7
y 5 9 5 1 8 1 .6 2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

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

-100
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, roestbruin, ow: geen, zwak 
roest , edelm an

-150
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-500
veen, zwak kleiig, pid: 0, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Delfzijl
projectcode 1 7 2 3 2 0

datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 5  van 7

0 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 1 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 2 5 7 5 2 9 .6 7
y 5 9 5 1 8 3 .5 6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, pid: 0, 
neut raal grijs, bruin, ow: geen, 
edelm an

-50
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, pid: 0, 
neut raal bruin, grijs, ow: geen, 
edelm an

-100
zand, m at ig silt ig, pid: 0, neut raal 
grijs, bruin, ow: geen, m at ig klei, 
edelm an

-200
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 1 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 2 5 7 5 2 8 .4 1
y 5 9 5 1 7 8 .6 8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, pid: 0, neut raal zwart , grijs, 
ow: geen, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, crem e, ow: geen, m at ig 
m etselpuin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, pid: 0, 
neut raal grijs, crem e, ow: geen, 
edelm an

-150
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-500
veen, sterk kleiig, pid: 0, neut raal 
grijs, bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Delfzijl
projectcode 1 7 2 3 2 0

datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 6  van 7

1 1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 3 -0 1 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 2 5 7 5 2 9 .9 9
y 5 9 5 1 8 0 .6 7

0

50

100

150

200

250

300

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, pid: 0, neut raal zwart , grijs, 
ow: geen, edelm an

-50
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, crem e, ow: geen, zwak roest , 
edelm an

-150
klei, zwak zandig, pid: 0, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

6

7

1

220

320320

120

170



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

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



Bijlage 3.2 Grondwatermetingen 
 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 
aan de orde: 

- Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken 
van de voorlaatste meting; 

- Indien het geleidingsvermogen constant is, is een NTU-waarde (troebelheid) van 0 
tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de beoordeling van de 
analyseresultaten worden bekeken of dit van invloed is; 

- De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen 
normen of eisen aan verbonden. 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de in het veld uitgevoerde 
grondwatermetingen weergegeven. 
 
Grondwaterbemonstering NEN5744 

Grondwaterbemonstering Pb 11; GWS: 1,22 m-mv 

Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 

-  Zuurgraad 6,7 (pH)  NVT 

Geleidingsvermogen 19,4 (µS/cm) Geleidingsvermogen 19,1 (µS/cm)  Voldoet 

NVT Troebelheid 31,0 (ntu) Troebel 

 

Grondwaterbemonstering Pb 7; GWS: 1,60 m-mv 

Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 

- Zuurgraad 6,8 (pH)  NVT 

Geleidingsvermogen 28,4 (µS/cm) Geleidingsvermogen 28,1 (µS/cm)  Voldoet 

NVT Troebelheid 212 (ntu) Troebel 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behoort bij rapport: 
Noordersingel 2-4   
Delfzijl 

172320 
 



T.a.v. Melchior van den Broek
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 18-Jan-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Jan-2018

Delfzijl

172320
2018004958/1Certificaatnummer/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

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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).



Delfzijl

1

Jan Kemper 1/2

172320

Analysecertificaat

18-Jan-2018/13:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Jan-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018004958/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 48.3% (m/m)Droge stof

S 10.5% (m/m) dsOrganische stof

86.2% (m/m) dsGloeirest

S 47.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsBenzeen

S <0.050mg/kg dsTolueen

S <0.050mg/kg dsEthylbenzeen

S <0.050mg/kg dso-Xyleen

S <0.050mg/kg dsm,p-Xyleen

S
1)

0.070mg/kg dsXylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg dsBTEX (som)

S <0.010mg/kg dsNaftaleen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsDichloormethaan

S <0.020mg/kg dsTrichloormethaan

S <0.050mg/kg dsTetrachloormethaan

S <0.050mg/kg dsTrichlooretheen

S <0.010mg/kg dsTetrachlooretheen

S <0.020mg/kg ds1,1-Dichloorethaan

S <0.020mg/kg ds1,2-Dichloorethaan

S <0.050mg/kg ds1,1,1-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg ds1,1,2-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg dscis 1,2-Dichlooretheen

S <0.050mg/kg dstrans 1,2-Dichlooretheen

<0.42mg/kg dsCKW (som)

S <0.010mg/kg dsVinylchloride

1 2, 02: 500-520 9902407

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Jan-2018

M: MCERTS erkend



Delfzijl

1

Jan Kemper 2/2

172320

Analysecertificaat

18-Jan-2018/13:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Jan-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018004958/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

0.070mg/kg ds1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

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)

7.8mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

1 2, 02: 500-520 9902407

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Jan-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018004958/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

2, 02: 500-520 9902407 02  500  520 0550170813

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 2018004958/1

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

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 2018004958/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-2 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Melchior van den Broek
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 26-Jan-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Jan-2018

Delfzijl

172320
2018009760/1Certificaatnummer/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

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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).



Delfzijl

1 2 3 4

Jan Kemper 1/2

172320

Analysecertificaat

26-Jan-2018/09:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jan-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018009760/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 59.5% (m/m) 52.2 56.5 46.4Droge stof

S 0.7% (m/m) ds 5.3 1.7 7.3Organische stof

95.7% (m/m) ds 92.7 94.7 87.7Gloeirest

S 51.2% (m/m) ds 29.1 50.8 70.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050 <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050m,p-Xyleen

S
1)1)

mg/kg ds 0.070 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25 <0.25BTEX (som)

S mg/kg ds <0.010 <0.010Naftaleen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Dichloormethaan

S mg/kg ds <0.020 <0.020Trichloormethaan

S mg/kg ds <0.050 <0.050Tetrachloormethaan

S mg/kg ds <0.050 <0.050Trichlooretheen

S mg/kg ds <0.010 <0.010Tetrachlooretheen

S mg/kg ds <0.020 <0.0201,1-Dichloorethaan

S mg/kg ds <0.020 <0.0201,2-Dichloorethaan

S mg/kg ds <0.050 <0.0501,1,1-Trichloorethaan

S mg/kg ds <0.050 <0.0501,1,2-Trichloorethaan

S mg/kg ds <0.050 <0.050cis 1,2-Dichlooretheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050trans 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds <0.42 <0.42CKW (som)

S mg/kg ds <0.010 <0.010Vinylchloride

1

2

3

4

7, 07: 350-400

steekbus 7, 07: 680-700

steekbus 9, 09: 480-500

8, 10, 08: 450-500, 10: 450-500 9916501

9916500

9916499

9916498

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Jan-2018

23-Jan-2018

23-Jan-2018

23-Jan-2018

M: MCERTS erkend



Delfzijl

1 2 3 4

Jan Kemper 2/2

172320

Analysecertificaat

26-Jan-2018/09:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jan-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018009760/1Certificaatnummer/Versie

S
1)1)

mg/kg ds 0.070 0.0701,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 5.6 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 5.7 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 14Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 5.2 6.1 9.2Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

7, 07: 350-400

steekbus 7, 07: 680-700

steekbus 9, 09: 480-500

8, 10, 08: 450-500, 10: 450-500 9916501

9916500

9916499

9916498

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Jan-2018

23-Jan-2018

23-Jan-2018

23-Jan-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018009760/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

7, 07: 350-400 9916498 07  350  400 0534364044

steekbus 7, 07: 680-700 9916499 07  680  700 0550169921

steekbus 9, 09: 480-500 9916500 09  480  500 0550169928

8, 10, 08: 450-500, 10: 450-500 9916501 08  450  500 0533174241

 9916501 10  450  500 0533174264

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 2018009760/1

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

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 2018009760/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. pb 3030-2 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Melchior van den Broek
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 31-Jan-2018

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Jan-2018

Delfzijl

172320
2018012984/1Certificaatnummer/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

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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).



Delfzijl

1 2

Jan Kemper 1/2

172320

Analysecertificaat

31-Jan-2018/07:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Jan-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018012984/1Certificaatnummer/Versie

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

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

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.10µg/L 0.37Vinylchloride

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Minerale olie

29µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

44µg/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)

1

2

7, 07-1: 600-700

11, 11-1: 220-320 9926367

9926366

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jan-2018

30-Jan-2018

M: MCERTS erkend



Delfzijl

1 2

Jan Kemper 2/2

172320

Analysecertificaat

31-Jan-2018/07:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Jan-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018012984/1Certificaatnummer/Versie

S 84µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1

2

7, 07-1: 600-700

11, 11-1: 220-320 9926367

9926366

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jan-2018

30-Jan-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018012984/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

7, 07-1: 600-700 9926366 1  600  700 0680283625

 9926366 1  600  700 0680283697

11, 11-1: 220-320 9926367 1  220  320 0680283618

 9926367 1  220  320 0680283620

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 2018012984/1

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

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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 2018012984/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 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

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9926366
Certificate no.: 2018012984
Sample description.: 7, 07-1: 600-700
 V

Minutes
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25

pA

0

5000

10000

pA

0

5000

10000

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25

pA

0

100

200

pA

0

100

200

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behoort bij rapport: 
Noordersingel 2-4   
Delfzijl 

172320 
 



Analyse Eenheid 2 GSSD  
Diepte (m-mv)  5,0-5,2   
Bodemtype correctie     
Organische stof  10.5   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)  47   
Voorbehandeling     
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   
Bodemkundige analyses     
Droge stof % (m/m) 48.3 48.30  
Organische stof % (m/m) ds 10.5 10.5  
Gloeirest % (m/m) ds 86.2   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 47.0 47  
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen     
Benzeen mg/kg ds <0.050 0.0333 - 
Tolueen mg/kg ds <0.050 0.0333 - 
Ethylbenzeen mg/kg ds <0.050 0.0333 - 
o-Xyleen mg/kg ds <0.050 0.0333  
m,p-Xyleen mg/kg ds <0.050 0.0333  
Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.070 0.0666 - 
BTEX (som) mg/kg ds <0.25   
Naftaleen mg/kg ds <0.010 0.0066  
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen     
Dichloormethaan mg/kg ds <0.050 0.0333 - 
Trichloormethaan mg/kg ds <0.020 0.0133 - 
Tetrachloormethaan mg/kg ds <0.050 0.0333 - 
Trichlooretheen mg/kg ds <0.050 0.0333 - 
Tetrachlooretheen mg/kg ds <0.010 0.0066 - 
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds <0.020 0.0133 - 
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds <0.020 0.0133 - 
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds <0.050 0.0333 - 
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds <0.050 0.0333 - 
cis 1,2-Dichlooretheen mg/kg ds <0.050 0.0333  
trans 1,2-Dichlooretheen mg/kg ds <0.050 0.0333  
CKW (som) mg/kg ds <0.42   
Vinylchloride mg/kg ds <0.010 0.0066 - 
1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.070 0.0666 - 
Minerale olie     
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 2  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 3.333  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 3.333  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 7.333  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7.8 7.429  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 4  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 23.33 - 
Chromatogram olie (GC)  Zie bijl.   

 

  



Analyse Eenheid 7 GSSD  9 GSSD  
Diepte (m-mv)  6,8-7,0   4,8-5,0   
Bodemtype correctie        
Organische stof  5.30   1.70   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)  29.1   50.8   
Voorbehandeling        
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   Uitgevoerd   
Bodemkundige analyses        
Droge stof % (m/m) 52.2 52.20  56.5 56.5  
Organische stof % (m/m) ds 5.3 5.300  1.7 1.700  
Gloeirest % (m/m) ds 92.7   94.7   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 29.1 29.10  50.8 50.80  
Minerale olie        
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 3.962  <3.0 10.5  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 6.604  5.6 28  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 6.604  5.7 28.5  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 14.53  <11 38.5  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5.2 9.811  6.1 30.5  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 7.925  <6.0 21  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 46.23 - <35 122.5 - 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen        
Benzeen mg/kg ds <0.050 0.0660 - <0.050 0.1750 - 
Tolueen mg/kg ds <0.050 0.0660 - <0.050 0.1750 - 
Ethylbenzeen mg/kg ds <0.050 0.0660 - <0.050 0.1750 - 
o-Xyleen mg/kg ds <0.050 0.0660  <0.050 0.1750  
m,p-Xyleen mg/kg ds <0.050 0.0660  <0.050 0.1750  
Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.070 0.1321 - 0.070 0.3500 - 
BTEX (som) mg/kg ds <0.25   <0.25   
Naftaleen mg/kg ds <0.010 0.0070  <0.010 0.0070  
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen        
Dichloormethaan mg/kg ds <0.050 0.0660 - <0.050 0.1750 - 
Trichloormethaan mg/kg ds <0.020 0.0264 - <0.020 0.0700 - 
Tetrachloormethaan mg/kg ds <0.050 0.0660 - <0.050 0.1750 - 
Trichlooretheen mg/kg ds <0.050 0.0660 - <0.050 0.1750 - 
Tetrachlooretheen mg/kg ds <0.010 0.0132 - <0.010 0.0350 - 
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds <0.020 0.0264 - <0.020 0.0700 - 
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds <0.020 0.0264 - <0.020 0.0700 - 
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds <0.050 0.0660 - <0.050 0.1750 - 
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds <0.050 0.0660 - <0.050 0.1750 - 
cis 1,2-Dichlooretheen mg/kg ds <0.050 0.0660  <0.050 0.1750  
trans 1,2-Dichlooretheen mg/kg ds <0.050 0.0660  <0.050 0.1750  
CKW (som) mg/kg ds <0.42   <0.42   
Vinylchloride mg/kg ds <0.010 0.0132 - <0.010 0.0350 - 
1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.070 0.1321 - 0.070 0.3500 - 

 
 
Analyse Eenheid 7 GSSD  8, 10 GSSD  
Diepte (m-mv)  3,0-3,5   4,5-5,0   
Bodemtype correctie        
Organische stof  0.700   7.30   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)  51.2   70.8   
Voorbehandeling        
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   Uitgevoerd   
Bodemkundige analyses        
Droge stof % (m/m) 59.5 59.5  46.4 46.40  
Organische stof % (m/m) ds 0.7 0.7000  7.3 7.300  
Gloeirest % (m/m) ds 95.7   87.7   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 51.2 51.20  70.8 70.80  
Minerale olie        
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 10.5  <3.0 2.877  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 17.5  <5.0 4.795  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 17.5  <5.0 4.795  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38.5  14 19.18  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 17.5  9.2 12.60  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 21  <6.0 5.753  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 - <35 33.56 - 

 
  



Analyse Eenheid 7 GSSD  11 GSSD  
Diepte (m-mv)  6,0-7,0   2,2-3,2   
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen        
Benzeen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tolueen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Ethylbenzeen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
o-Xyleen µg/L <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  
m,p-Xyleen µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 0.2100 * 0.21 0.2100 * 
BTEX (som) µg/L <0.90 0.6300  <0.90 0.6300  
Naftaleen µg/L <0.020 0.01400 * <0.020 0.01400 * 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen        
Dichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 * <0.20 0.1400 * 
Trichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tetrachloormethaan µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * 
Trichlooretheen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tetrachlooretheen µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * 
1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * 
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * 
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  
CKW (som) µg/L <1.6 1.120  <1.6 1.120  
Vinylchloride µg/L <0.10 0.07000 * 0.37 0.3700 * 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 0.1400 * 0.14 0.1400 * 
Minerale olie        
Minerale olie (C10-C12) µg/L 29 29  <10 7  
Minerale olie (C12-C16) µg/L 44 44  <10 7  
Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7  <10 7  
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10.5  <15 10.5  
Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7  <10 7  
Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7  <10 7  
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L 84 84 * <50 35 - 
Chromatogram  Zie bijl.      

 



Toetsing standaard bodem BoToVa 
Analyse  Eenheid RG AW  T  I

Metalen 
Barium (Ba)  mg/kg ds 20 190  555  920
Cadmium (Cd)  mg/kg ds 0,2 0,6  6,8  13
Kobalt (Co)  mg/kg ds 3 15  103  190
Koper (Cu)  mg/kg ds 5 40  115  190
Kwik (Hg)  mg/kg ds 0,05 0,15  18,1  36
Molybdeen (Mo)  mg/kg ds 1,5 1,5  95,8  190
Nikkel (Ni)  mg/kg ds 4 35  67,5  100
Lood (Pb)  mg/kg ds 10 50  290  530
Zink (Zn)  mg/kg ds 20 140  430  720
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10‐C40)  mg/kg ds 35 190  2600  5000
PCB 
PCB (som 7) (factor 0,7)  mg/kg ds 0,007 0,02  0,51  1
PAK 
PAK VROM (10) (factor 0,7)  mg/kg ds 0,35 1,5  20,8  40

 
Toetsingswaarden grondwater 
Analyse Eenheid RG S T I 
Metalen 
Barium (Ba) μg/L 50 50 340 630 
Cadmium (Cd) μg/L 0,8 0,4 3,2 6 
Kobalt (Co) μg/L 20 20 60 100 
Koper (Cu) μg/L 15 15 45 75 
Kwik (Hg) μg/L 0,05 0,05 0,17 0,3 
Molybdeen (Mo) μg/L 5 5 150 300 
Nikkel (Ni) μg/L 15 15 45 75 
Lood (Pb) μg/L 15 15 45 75 
Zink (Zn) μg/L 65 65 430 800 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen μg/L 0,2 0,2 15 30 
Tolueen μg/L 7 7 500 1000 
Ethylbenzeen μg/L 4 4 77 150 
o-Xyleen μg/L 
m,p-Xyleen μg/L 
Xylenen (som) factor 0,7 μg/L 0,3 0,2 35 70 
BTEX (som) μg/L 
Naftaleen μg/L 0,05 0,01 35 70 
Styreen μg/L 6 6 150 300 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan μg/L 0,2 0,01 500 1000 
Trichloormethaan μg/L 6 6 200 400 
Tetrachloormethaan μg/L 0,1 0,01 5 10 
Trichlooretheen μg/L 24 24 260 500 
Tetrachlooretheen μg/L 0,1 0,01 20 40 
1,1-Dichloorethaan μg/L 7 7 450 900 
1,2-Dichloorethaan μg/L 7 7 200 400 
1,1,1-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 65 130 
cis 1,2-Dichlooretheen μg/L 
trans 1,2-Dichlooretheen μg/L 
CKW (som) μg/L 
Tribroommethaan μg/L 630 
Vinylchloride μg/L 0,2 0,01 2,5 5 
1,1-Dichlooretheen μg/L 0,1 0,01 5 10 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 μg/L 0,1 0,01 10 20 
1,1-Dichloorpropaan μg/L 
1,2-Dichloorpropaan μg/L 
1,3-Dichloorpropaan μg/L 
Dichloorpropanen som factor 0.7 μg/L 0,75 0,8 40 80 
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10-C40) μg/L 100 50 330 600 
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1 Inleiding 

In opdracht van Acantus heeft BügelHajema Adviseurs b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar 

geluidsbelasting op de te realiseren appartementen in het kader van de Ruimtelijke Onderbouwing 

Spoorstraat in Delfzijl. De Wet geluidhinder beschouwt een woning/appartement als een geluidsge-

voelig gebouw. Daarom dient er een toetsing plaats te vinden aan de eisen uit de Wet geluidhinder.  

 

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

een geluidgevoelig object gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. De nieuw te 

realiseren appartementen bevinden zich binnen de geluidzone van de Stationsweg en Oosterveldweg 

en de industrieterreinen Delfzijl.  

 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevel van de appartementen en 

deze te toetsen aan de Wet geluidhinder. Toetsing van de karakteristieke geluidwering voor het vast-

stellen van de binnenwaarde van de appartementen valt buiten het kader van dit onderzoek. 

 

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

geluid 2012” (RMG 2012). 

 

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

Het initiatief heeft betrekking op een locatie gelegen nabij de Stationsweg aan de Spoorstraat in Delf-

zijl in de gemeente Delfzijl. Voor deze locatie worden plannen voorbereid waarbij de realisatie van 

een aantal appartementen mogelijk wordt gemaakt. De volgende afbeelding geeft de voorgenomen 

situering van de te realiseren appartementen. 

 

 

Figuur 1. Locatie in rood weergegeven 
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3 Wet geluidhinder 

3.1 Algemeen 

De definitie van een gevel luidt: 

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

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

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

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

 

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

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

van het RMG 2012. 

 

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

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

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

pecteerd. Voor wegverkeerslawaai en industrielawaai bedragen deze respectievelijk 33 dB en 35 

dB(A). 

3.2 Wegverkeerslawaai 

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

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

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

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

ander volgens de formule: 

 

 

 

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

van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

3.2.1 Zones 

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

plichtige wegen. In principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve: 

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

- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b). 
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Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door 

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

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

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

 

Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

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

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

verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 

langs die autoweg of autosnelweg.’ 

 

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

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

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

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

autosnelweg.’ 

 

In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen. 

 

Tabel 1. Zonebreedtes wegverkeer 

Aard gebied Aantal rijstroken Zonebreedte ter weerszijden van 

de weg 

stedelijk 1 of 2 200 m 

 3 of meer 350 m 

buitenstedelijk 1 of 2 250 m 

 3 of 4 400 m 

 5 of meer 600 m 

 

De in de nabijheid van het plangebied gelegen Stationsweg en Oosterveldweg kennen een maximum 

snelheid van 50 km/uur en zijn gelegen in stedelijk gebied. Deze wegen kennen derhalve een zone 

van 200 m. De te realiseren geluidsgevoelige bebouwing ligt binnen de zone van deze wegen en er 

dient daarom akoestisch onderzoek plaats te vinden. 

De overige wegen (Spoorstraat) zijn 30 km/uur wegen. Op grond van de Wet geluidhinder behoeven 

deze wegen niet in het akoestisch onderzoek opgenomen te worden. Daarnaast is de verkeersinten-

siteit op deze wegen zo laag en is de vormgeving zodanig dat ook in het kader van een goede ruimte-

lijke ordening geen onderzoek wat betreft deze wegen nodig is. Ten slotte wordt opgemerkt dat in de 

nabije toekomst de tegenover de locatie gelegen bebouwing wordt gesloopt en plaats maakt voor 

een aan te leggen parkeerterrein. De inrichting van dit parkeerterrein is zodanig dat de entrees ervan 

op ruime afstand zijn gelegen van de woningbouwlocatie en de routes op het parkeerterrein op gro-

tere afstand liggen dan de huidige Spoorstraat. 

3.2.2 Normstelling en ontheffing 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders een hogere 

waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toe-

laatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat 
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geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en 

wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

 

Indien nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden blootgesteld aan een geluidsbelasting hoger 

dan 48 dB, is het noodzakelijk dat een verzoek tot het mogen toestaan van een hogere waarde wordt 

ingediend. De maximale ontheffingsgrenswaarde voor nog te realiseren geluidsgevoelige bebouwing 

gelegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. In binnenstedelijk gebied bedraagt deze waarde 63 

dB. De locatie is binnenstedelijk gelegen. 

 

Bij een eventuele ontheffing moeten de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen worden on-

derzocht en afgewogen. Bij de afweging van de te treffen maatregelen moet rekening worden ge-

houden met de noodzaak van een veilige verkeersafwikkeling. Ook moet rekening worden gehouden 

met de inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap en de kosten van de maatregelen. Bo-

vendien moeten te plaatsen geluidsbeperkende voorzieningen voldoende doelmatig zijn (art. 110a lid 

5 Wgh). 

3.2.3 Binnenwaarde 

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

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

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

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

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

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

wendige scheidingsconstructie en 33 dB. 

3.2.4 Aftrek artikel 110 g 

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

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

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

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

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

of hoger is geldt een aftrek van: 

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

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

- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

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

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

 

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

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

3.3.1 Zones 

De Wet geluidhinder is van toepassing bij industrieterreinen waar volgens het bestemmingsplan het 

vestigen van inrichtingen die aangewezen zijn in onderdeel D, bijlage Besluit omgevingsrecht mogelijk 

maakt. Onder deze inrichtingen valt de “zware industrie” die ook wel zijn aangeduid als de “grote 

lawaaimakers”. Deze industrieterreinen dienen volgens de Wet geluidhinder te zijn voorzien van een 

geluidszonegrens. Op deze geluidszonegrens van het industrieterrein heerst een geluidgrenswaarde 

van 50 dB(A) etmaalwaarde die bij volledige invulling van dit industrieterrein niet mag worden over-

schreden. Het komt voor dat de geluidszone woongebieden met geluidsgevoelige objecten overlapt. 

Bij volledige invulling van het industrieterrein heerst bij deze objecten een hoger niveau dan voor-

keursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Onder voorwaarden van de Wet geluidhinder kunnen 

voor deze appartementen een ontheffing voor een hogere geluidsbelasting worden vastgesteld door 

middel van een hogere waarden besluit.  

3.3.2 Nieuwe en bestaande situaties 

De Wet geluidhinder maakt voor de invulling van onder andere woonbestemmingen binnen deze 

geluidszone, onderscheidt in nieuwe- en bestaande situaties. Bij nieuwe situaties geldt dat een ont-

heffing tot maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde kan worden verleend. Binnen een contour waarin de 

geluidsbelasting hoger is dan 55 dB(A) mogen zich geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Met 

een zonering in het kader van de Wet geluidhinder wordt in feite beoogd om industrielawaai ruimte-

lijk te scheiden van de geluidsgevoelige objecten zoals woonbestemmingen en andere geluidsgevoe-

lige bestemmingen. 

3.3.3 Binnenwaarde 

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

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

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

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

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

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

wendige scheidingsconstructie en 35 dB(A). 

3.4 Cumulatie 

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

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

vaardbare situatie (art 110f Wgh).  

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

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

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

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

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

4.1 Wegverkeerslawaai 

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

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

twee rekenmethoden weer: 

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

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

schillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen.  

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

randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.  

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

gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk. 

 

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

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

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

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

schouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend. 

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

− aantal reflecties:   maximaal 1 stuks; 

− openingshoek:   2 graden; 

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

model geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor (0,07-0,95). 

 

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

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

luidgevoelige bebouwing liggen de waarneempunten op verschillende hoogten afhankelijk van de 

hoogte van het betreffende gebouw en of het een geluidsgevoelige functie betreft (1,8, 4,8 en 7,8 

meter boven maaiveld). 

 

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

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

besproken in hoofdstuk 6.  

4.2 Industrielawaai 

De geprojecteerde appartementen bevinden zich binnen de zone van de industrieterreinen Delfzijl. 

Het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau bv voert in opdracht van de gemeente Delfzijl het zonebe-
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heer uit. Dit is in feite een rekenkundige geluidboekhouding van de industrieterreinen Delfzijl met als 

doel het optimaal benutten van de invulling van dit gezoneerd industrieterrein.  

Het beheren van de geluidproductie van de bedrijven gebeurt in eerste instantie via milieuvergun-

ningen en meldingen activiteitenbesluit. In het zonebeheer wordt tevens rekening gehouden met het 

planmatig inpassen van kavelreserveringen van braakliggende terreindelen op het industrieterrein. 

Deze kavelreserveringen zijn samen met het bestemmingsplan en zonebeheerplan behorend tot dit 

industrieterrein in 2010 vastgesteld. Op grond van deze gegevens is middels het zonebeheer reken-

model de geluidsbelasting op de geprojecteerde appartementen aan de Spoorstraat berekend. De 

waarneempunten bij deze appartementen zijn vastgelegd op een beoordelingshoogte van 7,8 meter 

ten opzichte van het maaiveldniveau.  

 

De resultaten van het opgestelde Standaard Rekenmethode II rekenmodel zijn als bijlagen bij dit 

onderzoek toegevoegd. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 6. 
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5 Uitgangspunten 

5.1 Fysieke gegevens 

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

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

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

wel door opdrachtgever aangeleverd. 

5.2 Verkeersgegevens 

Bij de geluidsberekeningen is gebruikgemaakt van de verkeersgegevens van de gemeente Delfzijl wat 

betreft de Stationsweg en Oosterveldweg. Het betreft hier het “Akoestisch onderzoek industrielawaai 

bestemmingsplan Delfzijl-centrum” verricht door Stroop – raadgevende ingenieurs. In dit onderzoek 

is ook een onderdeel wegverkeerslawaai opgenomen met een prognose voor de Stationsweg en 

Oosterveldweg voor het jaar 2023. Deze prognose is gecorrigeerd naar 2030 door een groei van 1% 

per jaar aan te houden. Deze gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

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

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

uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld: 

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

- middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwie-

len); 

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

trekkers met oplegger). 

Deze gegevens zijn eveneens uit bovengenoemd rapport verkregen. 

 

Tabel 2. (Verwachte) verkeersintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak 

Weg Wegdek Etmaalintensiteit Periode  % Samenstelling verkeer 

  2030   % lmv % mzw % zw 

Stationsweg west dab 7.350 dag 6,6 91 6 3 

   avond 3,8    

   nacht 0,7    

Stationsweg oost dab 6.367 dag 6,6 91 6 3 

   avond 3,8    

   nacht 0,7    

Oosterveldweg dab 8.380 dag 6,1 94 4 2 

   avond 5.7    

   nacht 0,5    

5.3 Gegevens industrieterrein 

Bij de geluidsberekeningen is door het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau bv gebruikgemaakt van 

het zonebeheersmodel van de industrieterreinen Delfzijl. 
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6 Berekening en toetsing 

6.1 Wegverkeerslawaai  

6.1.1 Berekening wegverkeerslawaai 

De berekende geluidsbelasting op de gevels van de betreffende appartementen is weergegeven in 

bijlage 1 en in onderstaande afbeelding en tabel. De geluidsbelastingen in de onderstaande tabel zijn 

inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB. De in rood aangegeven 

geluidsbelastingen overschrijden de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. 

 

 

Figuur 2. Waarneempunten 

 

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

appartement waarneempunt Stationsweg Oosterveldweg  

  bouwlaag bouwlaag 

  1 2 3 1 2 3 

1 1.1 41 dB 43 dB 44 dB 18 dB 21 dB 25 dB 

 1.2 48 dB 49 dB 50 dB 39 dB 39 dB 40 dB 

 1.3 47 dB 47 dB 48 dB 41 dB 41 dB 41 dB 

2 2.1 40 dB 41 dB nvt 42 dB 42 dB nvt  

 2.2 47 dB 47 dB nvt 20 dB 21 dB nvt 

3 3.1 46 dB 47 dB 47 dB 43 dB 43 dB 43 dB 

 3.2 37 dB 38 dB 41 dB 26 dB 26 dB 28 dB 

4 4.1 45 dB 46 dB 46 dB 43 dB 42 dB 42 dB 

 4.2 32 dB 33 dB 38 dB 25 dB 24 dB 23 dB 

5 5.1 44 dB 44 dB 46 dB 41 dB 40 dB 42 dB 

 5.2 30 dB 31 dB 38 dB 23 dB 22 dB 23 dB 

6 6.1 nvt 42 dB 45 dB nvt 36 dB 40 dB 

 6.2 nvt 33 dB 39 dB nvt --  --  

 6.3 nvt 31 dB 37 dB nvt 20 dB 23 dB 
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6.1.2 Toetsing 

Twee appartementen voldoen niet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Het 

betreft hier de meest noordelijk gelegen appartementen op de 2
e
 en 3

e
 bouwlaag. De overschrijding 

van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 2 dB vanwege de Stationsweg. 

De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. De gemeente Delfzijl zou 

kunnen overgaan tot het verlenen van hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vanwege de 

Stationsweg, waarbij de in rood weergegeven waarden in tabel 3 als hogere waarde worden vastge-

legd.  

6.2 Industrielawaai 

6.2.1 Berekening appartementen gelegen binnen de zone 

Gebruik is gemaakt van het actueel zonebeheermodel behorend bij de industrieterreinen Delfzijl wat 

door de gemeente Delfzijl is vastgesteld. In dit zonebeheermodel is rekening gehouden met de gere-

serveerde geluidsbronnen van de braakliggende terreindelen. De berekende geluidsbelasting op de 

geprojecteerde appartementen is dan ook de vergunde geluidsruimte van bestaande bedrijven op 

het industrieterrein inclusief de toekomstige situatie waarbij het industrieterrein volledig met bedrij-

ven is ingevuld. In onderstaande afbeelding en tabel zijn de rekenresultaten per waarneempunt 

weergegeven. 

 

 

Figuur 3. Waarneempunten 
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Tabel 4. Geluidsbelasting in dB(A) vanwege de industrieterreinen Delfzijl per waarneempunt 

waarneempunt LAR,LT in dB(A) 

 etmaalwaarde Voorstel hogere waarde 

1.1 47,0 dB(A) -- 

1.2 -- -- 

1.3 54,8 dB(A) 55 dB(A) 

2.1 54,8 dB(A) 55 dB(A) 

2.2 49,3 dB(A) 50 dB(A) 

3.1 50,3 dB(A) 50 dB(A) 

3.2 51,5 dB(A) 52 dB(A) 

4.1 54,6 dB(A) 55 dB(A) 

4.2 51,5 dB(A) 52 dB(A) 

5.1 54,5 dB(A) 55 dB(A) 

5.2 52,6 dB(A) 53 dB(A) 

6.1 54,8 dB(A) 55 dB(A) 

6.2 55,6 dB(A) dove gevel 

6.3 54,1 dB(A) 54 dB(A) 

6.2.2 Toetsing industrielawaai 

De berekende etmaalwaarden bedragen tussen de 47 en 56 dB(A). Op gevel 6.2 wordt een gevelbe-

lasting van afgerond 56 dB berekend. Omdat dit een overschrijding is de maximaal vast te stellen 

hogere waarde is wordt voorgesteld deze gevel als een dove gevel uit te voeren. 

Voor nieuwe situaties adviseert het bouwbesluit een binnen geluidsgrenswaarde van 35 dB(A) et-

maalwaarde in geluidsgevoelige gebruikersruimten. Gezien het feit dat een gevelwering van een 

nieuwbouw appartement tenminste over 20 dB aan geluidisolatie beschikt is het niet noodzakelijk 

om aanvullende eisen betreffende gevelgeluidsisolatie te gaan verlangen. 

De gemeente Delfzijl zou kunnen overgaan tot het verlenen van hogere grenswaarden voor industrie-

lawaai wat betreft de industrieterreinen Delfzijl, waarbij de in rood weergegeven waarden in tabel 4 

als hogere waarde worden vastgelegd.  

6.3 Cumulatie 

Er is alleen sprake van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen 

wordt overschreden, zoals genoemd in paragraaf 3.4. 

In het projectgebied is sprake van overschrijding van twee bronnen, namelijk wegverkeerslawaai als 

industrielawaai. Echter, omdat de overschrijdingen op verschillende gevels zijn gemeten (wegver-

keerslawaai op de noordgevel en industrielawaai op de zuidoostgevel) is in dit geval geen sprake van 

cumulatie. 
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7 Hogere waarde 

7.1 Wegverkeerslawaai 

De geluidsbelasting van een tweetal appartementen vanwege het wegverkeer op de Stationsweg is 

hoger dan ten hoogste toelaatbare gevelbelasting. De gemeente kan in een dergelijke situatie een 

hogere waarde tot ten hoogste 63 dB vaststellen. Deze waarde wordt niet overschreden. 

Conform het beleid van de gemeente kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan 

wordt aan de hoofdcriteria uit het Besluit geluidhinder. De in dit Besluit gestelde voorwaarden heb-

ben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatre-

gelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschap-

pelijke of financiële aard. 

In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan het betreffende 

pand. Daarbij is gedacht aan het volgende. 

 

- Bronmaatregelen 

Gelet op het feit dat het hier om een beperkt aantal appartementen gaat is het niet reëel om op 

het betreffende wegvak een verhardingstype toe te passen met een geluidreducerend effect.  

- Vergroting afstand bron-waarneempunt 

Vergroting van deze afstand is om financiële redenen niet mogelijk. Inkrimping van het apparte-

mentenaantal, om zo een grotere afstand tot de betreffende wegen te realiseren is financieel niet 

haalbaar of mogelijk.  

- Maatregelen in het overgangsgebied 

Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele geluidsgevoelige gebouwen is om ste-

denbouwkundige redenen niet haalbaar. 

 

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied niet moge-

lijk zijn. 

- Maatregelen aan de gevel 

De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 2 dB van-

wege de Stationsweg. Omdat maatregelen aan de weg of tussen de weg en de appartementen 

niet mogelijk zijn zullen in de te realiseren appartementen, indien noodzakelijk, zodanige gevel-

materialen worden toegepast dat de wettelijke binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en 

ramen niet wordt overschreden. In het traject waarin de omgevingsvergunning voor het bouwen 

van de betreffende gebouwen wordt voorbereid, dient de aard en mate van isolatie van de gevels 

te worden bepaald. Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet wor-

den gerekend met een gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhin-

der. Onderstaand is in de tabel aangegeven aan welke weringswaarden de betreffende gevels 

dienen te voldoen. 
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Tabel 5. Benodigde geluidwering per gevel in dB  

apparte-

ment 

gevel wettelijke 2e bouwlaag 3e bouwlaag 

  binnenwaarde geluidsbel.1) wering geluidsbel.1) wering 

1 1.2 33 dB 54 21 dB 55 22 dB 

1) Geluidsbelasting exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder 

7.2 Industrielawaai 

Er is voor alle appartementen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 

dB(A). Bezien is of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen.  

- Bronmaatregelen 

Wat betreft geluidemissie worden de rechten van bestaande inrichtingen gerespecteerd. 

Op nog niet ingevulde terreindelen nabij de appartementen is de gereserveerde geluids-

ruimte beperkt. Dit betekent dat de geluidsbelasting op de omgeving is niet hoger dan 

strikt noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het industrieterrein. Maatregelen aan de 

bron zijn daarom niet mogelijk. 

- Overdrachtsmaatregelen 

Het treffen van overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidswallen of -schermen is 

geen reële mogelijkheid. Gezien de hoogte van de geluidsbronnen en grote afstanden tus-

sen geluidsbronnen en ontvangers en de bronhoogten zijn afschermingen niet effectief.  

 

Samengevat betekent dit dat maatregelen aan de bron en in het overdrachtsgebied niet mogelijk 

zijn. Dit houdt in dat de binnenwaarde van 35 dB(A) gegarandeerd moet worden.  

 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde van de Wet geluidhinder waarbij wordt gesteld dat voor 

nieuwe situaties een hogere geluidsgrenswaarde tot maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde kan worden 

vastgesteld. Voor nieuwe situaties adviseert het bouwbesluit een binnenwaarde van 35 dB(A) et-

maalwaarde in geluidsgevoelige gebruikersruimten. Gezien het feit dat een gevelwering van een 

nieuwbouw appartement tenminste over 20 dB aan geluidisolatie beschikt is het niet noodzakelijk 

om aanvullende eisen betreffende gevelgeluidsisolatie te verlangen. Geadviseerd wordt om voor 

de geprojecteerde appartementen de voorgestelde hogere grenswaarden industrielawaai, zoals 

vermeld in tabel 4 toe te kennen. 
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8 Conclusie en samenvatting 

In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai en industrielawaai afkomstig van respectievelijk de Stationsweg en Oos-

terveldweg en de industrieterreinen Delfzijl op de gevels van de te realiseren appartementen in het 

kader van de Ruimtelijke Onderbouwing Spoorstraat in Delfzijl. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat een tweetal van de te realiseren appartementen niet voldoet aan de wet-

telijke eisen wat betreft het wegverkeerslawaai. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting bedraagt maximaal 2 dB vanwege de Stationsweg.  

Verder blijkt uit het onderzoek dat alle appartementen niet voldoen aan de wettelijke eisen wat be-

treft industrielawaai. Als de zuidoostelijke gevel van het complex wordt uitgevoerd als dove gevel 

bedraagt de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting maximaal 5 dB. 

Om de appartementen mogelijk te maken dient het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Delfzijl hogere waarden te verlenen. In voorliggend rapport is gemotiveerd waarom maat-

regelen aan de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. Daarbij is getoetst aan de landelij-

ke wetgeving.  

 

Mogelijk zijn voor het verlenen van een hogere waarde wel aanvullende geluidsisolerende maatrege-

len aan de betreffende gevels van de geluidgevoelige bebouwing nodig, teneinde te voldoen aan de 

maximale binnenwaarde van 33 dB. Dit onderzoek dient bij de indiening van het bouwplan mede 

aangeleverd te worden. Voor industrielawaai zijn geen aanvullende gevelmaatregelen nodig. 
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Bijlagen 
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BIJLAGE 1 – REKENBLADEN WEGVERKEERSLAWAAI 
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Opbouw model 
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Geluidsbelasting per waarneempunten vanwege de Stationsweg 
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Geluidsbelasting per waarneempunten vanwege de Oosterveldweg 
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Invoer en rekenresultaten 
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BIJLAGE 2 – REKENBLADEN WEGVERKEERSLAWAAI 
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datum 12-10-2017
dossiercode    20171012-34-16193

STANDAARD WATERPARAGRAAF

(KORTE PROCEDURE)

Plan: Ruimtelijke onderbouwing Spoorstraat te Delfzijl

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

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving: Het voornemen bestaat om op deze locatie 15 appartementen te realiseren. Er zijn 4 appartementen
gepland op de begane grond, 6 appartementen op de eerste verdieping en 5 appartementen op de tweede verdieping.
Oppervlakte plangebied: 629 m2
Toename verharding in plangebied: Nee, het gebied is al grotendeels verhard. m2
Kaartlagen geraakt: Ja

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

Aanvrager / initiatiefnemer:

Naam: J. Meerveld
Organisatie: BugelHajema Adviseurs B.V.
Postadres: Vaart NZ 50
PC/plaats: 9401 GN Assen
Telefoon: 0592316206
Fax: 0592316206
E-mail: j.meerveld@bugelhajema.nl

Gemeente Delfzijl

Contactpersoon: Dhr. G. (Gerrie) Nienhuis
Telefoon: 0596-639926
E-mail: g.nienhuis@delfzijl.nl

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

Waterbeleid

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

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



Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is verwoord in het Waterbeheerprogramma 2016- 2021 en in de Notitie Water en
Ruimte 2013. De ruimtelijke zonering van de provincie heeft het waterschap vertaald naar een eigen zonering met water als
belangrijkste element. Het waterschap benadrukt in haar functiezonering de volgende aspecten: de hoogte van de waterpeilen
en het gewenste grondwaterregime (GGOR), een optimale wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit), de waterkwaliteit voor
verschillende functies en de inpassing van water in het landschap.

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

Geraakte kaarten in plangebied:

Ondiepe storende lagen

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

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

WATERADVIES Waterschap Noorderzijlvest

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

Gelijkblijvend/afname verhard oppervlak

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

Riolering

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

Vervuiling verhard oppervlak

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

Voorbeelden beperken gebruik uitlogende materialen

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

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

Nieuw stedelijk gebied

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



Bestaand stedelijk gebied

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

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

Grondwater

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

● Woningen met kruipruimte
1,30 meter

● Woningen zonder kruipruimte
1,00 meter

● Gebiedsontsluitingswegen
0,80 meter

● Erftoegangswegen
0,80 meter

● Groenstroken / ecologische zones
0,50 meter

Invloed op de waterhuishouding

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

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

BETROKKENHEID waterschap Noorderzijlvest

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

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

De uitkomst van deze Watertoets is een jaar geldig.

Mocht u aanvullende informatie hebben met betrekking tot deze watertoets (schetsontwerpen, relevante documentatie enz.),
raden wij u deze per e-mail op te sturen naar info@noorderzijlvest.nl onder vermelding van de unieke code, te vinden aan het



begin van deze notitie. Met de extra informatie kunnen we een nog beter passend advies geven over uw specifieke situatie.

Bij eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met het waterschap Noorderzijlvest, de heer E.W. Rittersma, tel. 
050-304 8911.

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

De WaterToets 2014
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