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BIJLAGE 2B 
bodemonderzoek - Rapport Terra 



Projectcode:

Projectgegevens

140132

Kenmerken

Projectnaam

Locatie

bierum Datum

Opdrachtgever

Naam

Contactpersoon

Projectleider/boormeester

Projectleider

Boormeester

Laboratorium

Locatie

Aantallen

Contactpersoon

Telefoon

Plaats

Straat

Huisnummer

Postcode

Gemeente

Provincie

X

Y

Hypothese:

Eindconclusie:

Meetpunten

Totale diepte (m) 8,1

6

Casing (m)

Potten 16
Peilbuizen 0

Straatpotten 0
Watermonsters 0

Flessen 0



Meetpnt Deelloc. Datum Diepte X Y MVh Ref. MVtype GWS Srt

Algemene meetpuntgegevens

Projectcode: 140132

GLG GHG

1 18-02-2014 290 ER B
2 18-02-2014 200 WE B
3 18-02-2014 100 VE B
4 18-02-2014 95 VE B
5 18-02-2014 50 B

6 18-02-2014 75 VE B



Laaggegevens

Projectcode: 140132

1Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 50 K Z2 GRBR  

50 100 K Z1 GRBR  

100 150 K GRBR  

150 290 K LIGR  

2Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 150 K Z1 GRBR  

150 200 K Z2 RO1 GRBR  

3Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 10    klinker

10 50 K Z2   

50 100 K Z1   

4Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 10    klinker

10 25 Z3 PU2 GRBR  

25 45 Z3 PU2AS3 ZWGR  

45 95 K Z1 GRBR  

5Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 50 K GRBR  

6Meetpunt

Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking

0 5 Z3 GEBR  klinker

5 25 Z3 PU3 GRBR  

25 75 K Z1 LIGR  



Monstergegevens

Projectcode: 140132

1Meetpunt

Veldmonster Van Tot Geroerd Datum Barcode Verpakking

1 0 50 N 18-02-2014 am01082770 PO

2 50 100 N 18-02-2014 am01082764 PO

3 100 150 N 18-02-2014 am01082766 PO

4 150 200 N 18-02-2014 am01082754 PO

2Meetpunt

Veldmonster Van Tot Geroerd Datum Barcode Verpakking

1 0 50 N 18-02-2014 am01082759 PO

2 50 100 N 18-02-2014 am01082769 PO

3 100 150 N 18-02-2014 am01082905 PO

4 150 200 N 18-02-2014 am01082896 PO

3Meetpunt

Veldmonster Van Tot Geroerd Datum Barcode Verpakking

1 10 50 N 18-02-2014 am01082871 PO

2 50 100 N 18-02-2014 am01082908 PO

4Meetpunt

Veldmonster Van Tot Geroerd Datum Barcode Verpakking

1 10 25 N 18-02-2014 am01082901 PO

2 25 45 N 18-02-2014 am01082907 PO

3 45 95 N 18-02-2014 am01082900 PO

5Meetpunt

Veldmonster Van Tot Geroerd Datum Barcode Verpakking

1 0 50 N 18-02-2014 am01082890 PO

6Meetpunt

Veldmonster Van Tot Geroerd Datum Barcode Verpakking

1 5 25 N 18-02-2014 am01082870 PO

2 25 75 N 18-02-2014 am01082897 PO



BIJLAGE 2C 
2014018605_eind-rapport_paisABCDNL 



T.a.v. J. van der Veen
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 25-02-2014

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-02-2014

bierum

140132
2014018605/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



bierum

1 2 3

1/2

140132

Analysecertificaat

25-02-2014/19:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-02-2014 A,B,C

19-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014018605/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.7% (m/m) 87.9 86.0Droge stof

S 2.5% (m/m) ds 4.5 2.8Organische stof

Q 96.5% (m/m) ds 95.2 96.9Gloeirest

S 14.7% (m/m) ds 4.5 3.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 20mg/kg ds 60 180Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.41 0.29Cadmium (Cd)

S 4.3mg/kg ds 3.8 3.5Kobalt (Co)

S 6.8mg/kg ds 18 14Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.064 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 1.7 <1.5Molybdeen (Mo)

S 11mg/kg ds 13 9.4Nikkel (Ni)

S 20mg/kg ds 33 25Lood (Pb)

S 49mg/kg ds 79 54Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 3.7 5.2Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 11 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 32 5.2Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 260 140Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 190 110Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 100 63Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 600 330Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 101

1

2

3

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (10-50) 5 (0-50)

4 (25-45)

6 (5-25) 7983013

7983012

7983011

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-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. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



bierum

1 2 3

2/2

140132

Analysecertificaat

25-02-2014/19:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-02-2014 A,B,C

19-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014018605/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 180

S
2)2)1)

0.0049mg/kg ds 0.049 0.049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.50 <0.50Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 5.1 3.8Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 3.0 1.9Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 11 6.8Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 5.7 3.6Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 7.0 4.4Chryseen

S <0.050mg/kg ds 3.4 1.9Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 6.7 3.4Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 5.9 2.9Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 6.4 3.3Indeno(123-cd)pyreen

S
3)3)1)

0.35mg/kg ds 54 32PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (10-50) 5 (0-50)

4 (25-45)

6 (5-25) 7983013

7983012

7983011

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-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. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014018605/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (10-50) 5 (0-50) 7983011 1  0  50 AM010827701

 7983011 2  0  50 AM010827591

 7983011 3  10  50 AM010828711

 7983011 5  0  50 AM010828901

4 (25-45) 7983012 4  25  45 AM010829072

6 (5-25) 7983013 6  5  25 AM010828701

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014018605/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014018605/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  7983012  
Certificate no.: 2014018605
Sample description.:       4 (25-45)
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Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 7983013

Certificate no.: 2014018605

Sample description.: 6 (5-25)                                          
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BIJLAGE 2D 
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T.a.v. J. van der Veen
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 03-03-2014

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-02-2014

bierum

140132
2014021004/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



bierum

1

1/2

140132

Analysecertificaat

03-03-2014/15:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-02-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014021004/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 110µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 5.4µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 2.2µg/LMolybdeen (Mo)

S 11µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 59µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen
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Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-02-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014021004/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<4.0µg/LMinerale olie (C10-C12)
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<8.0µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<8.0µg/LMinerale olie (C30-C35)

<8.0µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor 

gestelde eis.
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VOORONDERZOEK NEN 5725 (standaard)                  Bijlage 2 
 

BRON 
VOORONDERZOEK 

SPECIFICATIE VAN DE BRON   BRON  
GERAADPLEEGD 

DATUM 
RAADPLEGEN BRON 

INFORMATIE 
BESCHIKBAAR 

Opdrachtgever  de Lange  JA   23‐1‐2014  JA  
Eigenaar   Via opdrachtgever   JA   23‐1‐2014  JA  
Huurder   Niet van toepassing       
         

Gemeente  Delfzijl  JA   7‐2‐2014  JA  
Terreininspectie  J. van der Veen  JA   18‐2‐2014  JA 
Topografische Dienst  ‐  JA NEE    JA NEE 
Waterschap  ‐  JA NEE    JA NEE 
         

Kadaster   http://www.kadaster.nl/ JA   6‐2‐2014  JA  
Kadaster BAG viewer  http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/ JA   6‐2‐2014  JA  
Google Maps  http://maps.google.nl/ JA   6‐2‐2014  JA  
Bodeminformatie  http://www.bodemloket.nl NEE     

Provincie Groningen  http://geoservices.provinciegroningen.nl/Flamingo/Kaarten/bodeminformatie/  JA   6‐2‐2014  JA  
Historie van de locatie  http://watwaswaar.nl/ JA   6‐2‐2014  JA  
DINO loket  http://www.dinoloket.nl   NEE    NEE 
Archeologische waarde    JA   6‐2‐2014  JA  
KLIC  http://www.klic.nl NEE    NEE 
         

 
 

In de navolgende tabellen is de beschikbare informatie, zoals beschreven in bovenstaande tabel inhoudelijk weergegeven, met bronvermelding. 
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Hereweg 38 a te Bierum, projectnr 140132. 

 

VOORMALIG BODEMGEBRUIK  
Ten aanzien van het voormalige bodemgebruik zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de (digitaal) beschikbare bronnen. 
Bron   Informatie 
Opdrachtgever   Zie: tabel ‘basisinformatie’ in hoofdstuk 2 van de rapportage. 
Eigenaar/gebruiker  Via opdrachtgever  
Huurder  NVT 
Bodemloket  Verwijst naar website  provincie  
Provincie (bodeminformatie)  Er is geen informatie over de onderzoeklocatie. 

Van de aangrenzende locaties is het volgende bekend: 
Hereweg 38  Autoreparatiebedrijf 
  Rapport: 
  Klijn Bodemonderzoek (2004) 
Hereweg 34  Vleesverwerkend bedrijf, slachtproductengroothandel,  
  Benzine‐service‐station, brandstoftank (ondergronds) 
  Benzinetank (ondergronds), overige auto‐onderhoudsbedrijven 
  Rapport: Tauw (1992,1993) 

Wat was waar  Grasland met bebouwing aan de oostzijde tussen circa 1961 en 1980  vanaf 1981 wederom bebouwd 
Kadaster BAG  Bouwjaar:  2006 
Provincie (archeologische waarde)  Geen informatie 
Gemeente (archeologische waarde)  Geen informatie 
Gemeente (niet gesprongen explosieven)  Geen informatie 
 
HUIDIG BODEMGEBRUIK 
Ten aanzien van huidige bodemgebruik zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de digitaal beschikbare bronnen. 
Bron   Informatie 
Opdrachtgever   Zie: tabel ‘basisinformatie’ in hoofdstuk 2 van de rapportage 
Eigenaar/gebruiker  Via opdrachtgever  
Huurder  NVT 
Google Maps  Beschrijving foto Google 
Kadaster  Terrein (Grasland) 
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Hereweg 38 a te Bierum, projectnr 140132. 

Vervolgens zijn voornoemde gegevens voor zover beschikbaar fysiek gecontroleerd  (terreininspectie), waarbij onderstaande gegevens beschikbaar zijn. 
Bron    
Terreininspectie     

Voor de beschrijving van de terreininspectie, zie:  hoofdstuk 2 in de rapportage. 
     

 

TOEKOMSTIG BODEMGEBRUIK 
Ten aanzien van toekomstige bodemgebruik zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de digitaal beschikbare bronnen (bureauonderzoek). 
Bron   Informatie 
Opdrachtgever   Zie: tabel ‘basisinformatie’ in hoofdstuk 2 van de rapportage 
Eigenaar/gebruiker  Via opdrachtgever  
 

BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de digitaal beschikbare bronnen. 
 

Onderwerp  Bron   Informatie 
Ophooggeschiedenis / bouwrijp maken  Opdrachtgever  Zie: tabel ‘basisinformatie’ in hoofdstuk 2 van de rapportage 
  Eigenaar/gebruiker  Via opdrachtgever  
  Gemeente  Geen informatie 
  Provincie  Geen informatie 
Bodemkwaliteitskaart  Gemeente  Ja, deels wonen en achtergrondwaarde voor de ontgravingskaart bovengrond (tot 

0,5 m‐mv). 
Asbestkansenkaart  Gemeente  Geen informatie 
Grondwaterbeschermingsgebied  Provincie  Nee 
Grondwateronttrekkingsgebied  Provincie  Nee 
Waterberging  Provincie  Nee 
Ligging oppervlaktewater  Google Maps  Meer dan 25 meter afstand 
Grondwaterstroming en grondwaterstanden  DINO loket  Globaal noordelijke stroming GWS circa 1.4 m‐mv 
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Hereweg 38 a te Bierum, projectnr 140132. 

 
Onderwerp  Bron   Informatie 
Bodemopbouw   DINO loket  Diepte (m-mv) Omschrijving

  0 -   2 Klei, zandig 
  2 - 14 Middel tot uiterst fijn zand 
14 - 16 Klei, zandig; 
16 - 26 Middel tot uiterst fijn zand 
26 - 32 Middel fijn tot middel grof zand 
32 - 41 Middel grof tot uiterst fijn zand 
   41 Diepst verkende bodemlaag. 

 

Freatisch voorkomen brak of zout water  DINO loket  Mogelijk 
 

(FINANCIEEL‐) JURIDISCHE INFORMATIE 
Ten aanzien van de (financieel‐) juridische informatie zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de digitaal beschikbare bronnen. 
Bron   Informatie 
Kadaster   

Eigendomssituatie  De heer M. de Lange 
Rechthebbenden  geen 
Publiekrechtelijke beperkingen  Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 
 

Bron   Informatie 
Gemeente   

Calamiteiten  Geen informatie 
Overtreding milieuregels  Zie: VOORMALIG BODEMGEBRUIK
Ontstaan bodemverontreiniging  Geen informatie 
 

Bron   Informatie 
Provincie   

Calamiteiten  Geen informatie 
Overtreding milieuregels  Zie: VOORMALIG BODEMGEBRUIK
Ontstaan bodemverontreiniging  Geen informatie 
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Behoort bij rapport: 
Hereweg 38A  
Bierum
140132-140419 

 



Projectcode: 140132

Boring: 1

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

erf0

Klei, matig zandig, bruingrijs

-50

Klei, zwak zandig, bruingrijs

-100

Klei, bruingrijs

-150

Klei, lichtgrijs

-290

Boring: 2

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, zwak zandig, bruingrijs

-150

Klei, matig zandig, zwak 
roesthoudend, bruingrijs

-200

Boring: 3

0

50

100

1

2

verharding0

Klinker-10

Klei, matig zandig

-50

Klei, zwak zandig

-100

Boring: 4

0

50

1

2

3

verharding0

Klinker-10

Zand, matig fijn, matig 
puinhoudend, bruingrijs

-25

Zand, matig fijn, matig 
puinhoudend, sterk asfalthoudend, 
grijszwart

-45

Klei, zwak zandig, bruingrijs-95

Boring: 5

0

50

1

0

Klei, bruingrijs

-50

Boring: 6

0

50

1

2

verharding0

Zand, matig fijn, bruingeel, klinker
-5

Zand, matig fijn, sterk 
puinhoudend, bruingrijs

-25

Klei, zwak zandig, lichtgrijs

-75



Projectcode: 140419

Boring: 101

X: 253018,85

Y: 600708,03

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Klei, zwak roesthoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-100

Klei, sporen veen, blauwgrijs, 
Edelmanboor

-150

Boring: 102

X: 253016,21

Y: 600712,72

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, klinker
-7

Klei, sporen puin, donkergrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak roesthoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-100

Klei, sporen veen, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-150

Boring: 103

X: 253004,55

Y: 600701,22

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, klinker
-7

Klei, sporen puin, donkergrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak roesthoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-100

Klei, lichtgrijs, Edelmanboor

-150

Boring: 104

X: 253002,52

Y: 600712,1

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, klinker
-7

Klei, zwak puinhoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-50

Klei, zwak roesthoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-150

Boring: 105

X: 253010,23

Y: 600713,17

0

50

100

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, klinker
-7

Klei, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, zwartbruin, 
Edelmanboor

-45

Klei, zwak roesthoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-95

Klei, zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-145

Boring: 106

X: 253009,41

Y: 600712,73

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, klinker
-7

Klei, zwak puinhoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-50

Klei, zwak roesthoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-150



Projectcode: 140419

Boring: 107

X: 253006,98

Y: 600718,81

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, klinker
-7

Klei, donkergrijs, Edelmanboor

-50

Klei, zwak roesthoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-150

Boring: 108

X: 253012,34

Y: 600716,25

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Klei, zwak zandhoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Klei, zwak roesthoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-150

Boring: 109

X: 253006,72

Y: 600693,19

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, klinker
-7

Klei, zwak zandhoudend, zwak 
grindhoudend, zwak puinhoudend, 
zwak asfalthoudend, bruinzwart, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak roesthoudend, zwak 
veenhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor-100

Klei, zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-150

Boring: 110

X: 253004,68

Y: 600692,63

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, klinker
-7

Klei, zwak puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak roesthoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor, 
boomwortels

-100

Klei, zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-150

Boring: 111

X: 253003,66

Y: 600692,68

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Edelmanboor, klinker
-7

Klei, zwak zandhoudend, zwak 
grindhoudend, zwak puinhoudend, 
zwak asfalthoudend, bruinzwart, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak roesthoudend, zwak 
veenhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor-100

Klei, zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-150

Boring: 112

X: 252999,74

Y: 600689,2

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Klei, zwak puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak roesthoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-150



Projectcode: 140419

Boring: 113

X: 252997,52

Y: 600692,34

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Klei, zwak puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak roesthoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-150
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Behoort bij rapport: 
Hereweg 38A  
Bierum
140132-140419 

 



T.a.v. J. van der Veen
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 25-02-2014

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-02-2014

bierum

140132
2014018605/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



bierum

1 2 3

1/2

140132

Analysecertificaat

25-02-2014/19:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-02-2014 A,B,C

19-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014018605/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.7% (m/m) 87.9 86.0Droge stof

S 2.5% (m/m) ds 4.5 2.8Organische stof

Q 96.5% (m/m) ds 95.2 96.9Gloeirest

S 14.7% (m/m) ds 4.5 3.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 20mg/kg ds 60 180Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.41 0.29Cadmium (Cd)

S 4.3mg/kg ds 3.8 3.5Kobalt (Co)

S 6.8mg/kg ds 18 14Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.064 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 1.7 <1.5Molybdeen (Mo)

S 11mg/kg ds 13 9.4Nikkel (Ni)

S 20mg/kg ds 33 25Lood (Pb)

S 49mg/kg ds 79 54Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 3.7 5.2Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 11 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 32 5.2Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 260 140Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 190 110Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 100 63Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 600 330Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 101

1

2

3

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (10-50) 5 (0-50)

4 (25-45)

6 (5-25) 7983013

7983012

7983011

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-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. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



bierum

1 2 3

2/2

140132

Analysecertificaat

25-02-2014/19:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-02-2014 A,B,C

19-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014018605/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.010 <0.010PCB 180

S
2)2)1)

0.0049mg/kg ds 0.049 0.049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.50 <0.50Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 5.1 3.8Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 3.0 1.9Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 11 6.8Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 5.7 3.6Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 7.0 4.4Chryseen

S <0.050mg/kg ds 3.4 1.9Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 6.7 3.4Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 5.9 2.9Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 6.4 3.3Indeno(123-cd)pyreen

S
3)3)1)

0.35mg/kg ds 54 32PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (10-50) 5 (0-50)

4 (25-45)

6 (5-25) 7983013

7983012

7983011

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-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. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014018605/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (10-50) 5 (0-50) 7983011 1  0  50 AM010827701

 7983011 2  0  50 AM010827591

 7983011 3  10  50 AM010828711

 7983011 5  0  50 AM010828901

4 (25-45) 7983012 4  25  45 AM010829072

6 (5-25) 7983013 6  5  25 AM010828701

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014018605/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014018605/1
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  7983012  
Certificate no.: 2014018605
Sample description.:       4 (25-45)
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Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 7983013

Certificate no.: 2014018605

Sample description.: 6 (5-25)                                          
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T.a.v. J. van der Veen
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 03-03-2014

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-02-2014

bierum

140132
2014021004/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



bierum

1

1/2

140132

Analysecertificaat

03-03-2014/15:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-02-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014021004/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 110µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 5.4µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 2.2µg/LMolybdeen (Mo)

S 11µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 59µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 1 7990652

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-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. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Feb-2014

Datum monstername



bierum

1

2/2

140132

Analysecertificaat

03-03-2014/15:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-02-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014021004/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<4.0µg/LMinerale olie (C10-C12)

<7.0µg/LMinerale olie (C12-C16)

<8.0µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<8.0µg/LMinerale olie (C30-C35)

<8.0µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 1 7990652

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-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. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Feb-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014021004/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1 7990652 1 06914299361

 7990652 1 AM080057822
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014021004/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014021004/1
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.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

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

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2014021004/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor 

gestelde eis.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 7990652

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



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

Datum: 22-04-2014

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-04-2014

bierum

140419
2014043110/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



bierum

1 2 3 4

1/1

140419

Analysecertificaat

22-04-2014/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-04-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014043110/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.8% (m/m) 87.0 78.8 80.4Droge stof

S 2.9% (m/m) ds 4.2 2.1 3.1Organische stof

Q 96.1% (m/m) ds 95.4 97.3 95.9Gloeirest

S 13.2% (m/m) ds 5.2 8.6 13.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.50 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.074mg/kg ds 27 <0.050 0.19Fenanthreen

S 0.051mg/kg ds 7.6 <0.050 0.062Anthraceen

S 0.42mg/kg ds 35 <0.050 0.39Fluorantheen

S 0.22mg/kg ds 13 <0.050 0.18Benzo(a)anthraceen

S 0.26mg/kg ds 14 <0.050 0.21Chryseen

S 0.14mg/kg ds 5.3 <0.050 0.090Benzo(k)fluorantheen

S 0.26mg/kg ds 12 <0.050 0.18Benzo(a)pyreen

S 0.21mg/kg ds 7.2 <0.050 0.14Benzo(ghi)peryleen

S 0.21mg/kg ds 8.6 <0.050 0.15Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.9mg/kg ds 130 0.35 1.6PAK VROM (10) (factor 0,7)
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111 (50-100) 8062588 111  50  100 05316087362

104 (7-50) 106 (7-50) 112 (0-50) 8062589 104  7  50 05316089961

 8062589 106  7  50 05316088581

 8062589 112  0  50 05316087321
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04
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Behoort bij rapport: 
Hereweg 38A  
Bierum
140132-140419 

 



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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BIJLAGE 3 
wateradvies 



datum 24-9-2013
dossiercode    20130924-34-7641

UITGANGSPUNTEN NOTITIE

Plan: Bierum - Hereweg 38a

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

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving: Hereweg 38a Bierum (een woning)
Oppervlakte plangebied: 1651 m2
Toename verharding in plangebied: maximaal 150 m2 (toename maximaal 300 m2, sloop 150 m2) m2
Kaartlagen geraakt: Nee

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

Aanvrager / initiatiefnemer:

Naam: Foekje Ankersmit
Organisatie: Rho adviseurs voor leefruimte
Postadres: postbus 81
PC/plaats: 9062ZJ Oenkerk
Telefoon:
Fax:
E-mail: foekje.ankersmit@rho.nl

Gemeente Delfzijl

Contactpersoon: Dhr. R. (René) Slagter
Telefoon: 0596-639911
E-mail: r.slagter@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 Waterbeheerplan 2010 - 2015. De ruimtelijke zonering van de
provincie heeft het waterschap vertaald naar een eigen zonering met water als belangrijkste element. Het waterschap benadrukt



in haar functiezonering de volgende aspecten: de hoogte van de waterpeilen en het gewenste grondwaterregime (GGOR), een
optimale wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit), de waterkwaliteit voor verschillende functies en de inpassing van water in
het landschap.

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

Geraakte kaarten in plangebied:

Er zijn geen kaarten geraakt binnen het plangebied.

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

WATERADVIES Waterschap Noorderzijlvest

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

Gelijkblijvend/afname verhard oppervlak

Indien het verhard oppervlak in een ruimtelijk plan nier meer toeneemt 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.

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 advies@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, Adviseur
watersystemen en Keur, tel. 050-304 8337 (op donderdagen niet aanwezig) .

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

De WaterToets 2012
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Hereweg 38a te Bierum (gemeente Delfzijl) 
 

Een Archeologisch Bureauonderzoek 
 

 
 
 
Planvoornemen 
In opdracht van de familie De Lange is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Hereweg 
38a te Bierum in de gemeente Delfzijl (zie figuur 1). Aanleiding voor het onderzoek is de inrichting van een 
nieuwe bouwkavel met een woning en bijgebouwen. Het bestemmingsplan wordt hiervoor gewijzigd. Momenteel 
is op dit perceel een schuur aanwezig, deze zal worden gesloopt. Het oppervlak van de nieuwe bouwkavel 
bedraagt ongeveer 800 m2. De locatie van de nieuwe bouwkavel wordt in dit bureauonderzoek verder aangeduid 
als plangebied. 
 

 
 
Figuur 1: Hereweg 38a te Bierum is rood omcirkeld (bron: Topografische Atlas Groningen). In de inzet is een recente 

luchtfoto van Hereweg 38a opgenomen waarin het plangebied is aangegeven met een rood kader (Bing Maps). 
 
 
Landschappelijke en aardkundige informatie 
Het plangebied ligt in het oude kwelderland ten oosten van de Fivelboezem. De oudste wierden uit deze 
omgeving, waaronder ook Bierum, zijn in de ijzertijd opgeworpen. De kustlijn (langs de Fivelboezem) is 
waarschijnlijk rond 1100 bedijkt (Schroor & Meijering, 2007). Deze oude dijk loopt pal ten noorden van Spijk, 
Bierum ligt binnen het oude bedijkte gebied.  
 
Op de fysisch geografische kaart van de provincie Groningen is aangegeven dat het plangebied op een kwelder- 
of oeverwalachtige vlakte ligt (code Mv9; zie bijlage fysisch geografische kaart). De dorpskern ligt op de wierde 
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Bierum. De kwelderwal is omgeven met een getij-afzettingsvlakte (code Mv2). De geomorfologische kaart geeft 
hetzelfde beeld van de omgeving van het plangebied, maar benoemd de ondergrond als een kwelderwal (code 
3K31; Alterra, geraadpleegd via Archis). Bodemkundig gezien ligt het plangebied op kalkarme poldervaaggronden 
bestaande uit lichte zavel (code Mn15C; zie bijlage Kaart archeologie).  
 
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland is de wierde Bierum duidelijk als verhoging herkenbaar (www.ahn.nl; 
zie figuur 2). Ook de iets verhoogde ligging van de kwelderwal is te zien.  
 

 
 
Figuur 2:  Hoogteverschillen in en om rondom het plangebied (AHN2; www.ahn.nl). Het plangebied is globaal aangegeven 

met een pijl. In de inzet linksonder is een meer gedetailleerd beeld van Bierum opgenomen, met andere 
kaartinstellingen, ook zijn de begroeiing en bebouwing uitgefilterd (AHN1).    

 
 
Archeologische en historische informatie 
Het plangebied is niet geregistreerd op de Archeologische Monumentenkaart (zie bijlage: Kaart Archeologie). Ook 
zijn uit het plangebied geen archeologische waarnemingen bekend (althans geen waarnemingen geregistreerd in 
de archeologische database Archis). 
 
Het plangebied ligt iets ten noorden van de wierde Bierum (AMK-terrein 6608). Bierum bestaat uit drie aaneen 
gegroeide wierden waarin aardewerk uit onder meer de late ijzertijd en Romeinse tijd gevonden is (zie bijlage: 
Uitgebreide rapportage monumenten. Volgens Miedema (1990: catalogusnr. 3Hz95) reikt de noordelijkste van 
deze drie wierden tot nabij het plangebied, al kan het gedeelte ten noorden van de Hereweg ook een aparte 
huiswierde geweest zijn (zie figuur 3). Op de zuidzijde van de wierde bevond zich de borg Luinga die 
waarschijnlijk uit de late middeleeuwen dateert (AMK-terrein 369; Formsma, 1987).  
  
De AMK-terreinen in de wijdere omgeving rondom Bierum betreffen een locatie met drie huiswierden uit de 
ijzertijd (AMK-terrein 363), de dorpswierde Spijk uit de late ijzertijd (AMK-terreinen 368, 11615-11621), een 
huiswierde uit de ijzertijd (AMK-terrein 11630, een wierde uit de vroeg-Romeinse periode (AMK-terrein 14918), 
een onverhoogde huisplaats uit de late middeleeuwen (AMK-terrein 7466), een borgterrein uit de nieuwe tijd 
(AMK-terrein 5761) en zestien middeleeuwse huiswierden waarvan één met de resten van een borg (AMK-terrein 
6607) en één met een kloostervoorwerk (AMK-terrein 7463).  
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Op de Archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart van de gemeente Delfzijl (Libau, 2013) is te zien 
dat in het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt (zie figuur 4). Pal ten oosten van het plangebied 
is een oude boerderijplaats aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3:  De wierden van Bierum (Miedema, 1990). De kaart is noordgericht.  
 
 

 
 
Figuur 4:  Uitsnede uit de Archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart van de gemeente Delfzijl, detail van Spijk 

en omgeving (Libau, 2013 naar RAAP-rapport 1732). Het plangebied is aangegeven met een pijl.  
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Op het kadastrale minuutplan uit 1826 (kadastrale gemeente Bierum, sectie C3) is te zien dat het plangebied 
destijds onderdeel was van een perceel bouwland (zie bijlage: Kadastrale minuut). Het bouwland was toen 
eigendom van Arent Remts Boomker die in de boerderij pal ten oosten van het plangebied woonde (zie HisGIS & 
WatWasWaar). Er lag nog geen weg ten oosten van het plangebied. Het terrein van de Luingaborg aan de 
zuidzijde van Bierum is duidelijk herkenbaar. 
 
Op de topografische militaire kaart van 1853 is ten zuiden van het plangebied een woning aanwezig. Ook het deel 
van de Hereweg dat ten oosten van het plangebied loopt is dan aangelegd (zie figuur 5). In het begin van de 20ste 
eeuw lijkt de Hereweg te zijn verhard. De ten oosten van het plangebied gelegen boerderij is inmiddels 
verdwenen. Het plangebied zelf is nog in gebruik als bouwland (zie bijlage Bonnekaart). Op de topografische 
kaarten vanaf de jaren ’30 neemt de bebouwing langs de Hereweg toe. Op de topografische kaart van 1993 is het 
plangebied onderdeel van het erf en is een schuur in het plangebied aanwezig (WatWasWaar). Door de bouw 
van de schuur is de bovengrond plaatselijk verstoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5:  Bierum op de militaire topografische kaart van 1853. De kaart is noordgericht. Het plangebied is aangegeven met 

een pijl. 
 
 
Overweging en advies 
Het plangebied heeft op de archeologische beleidskaart van de gemeente Delfzijl een hoge verwachting op het 
aantreffen van archeologische resten. Er moet rekening worden gehouden met archeologische resten die aan de 
wierde Bierum zijn gerelateerd.  
 
De noodzaak voor een archeologisch veldonderzoek is in deze situatie afhankelijk van de geplande 
bodemingrepen (funderingswijze). De exacte aard en omvang van de bodemingrepen is echter nog niet bekend. 
Vooralsnog is alleen de omvang en ligging van de bouwkavel bepaald.  
 
Indien de bodem over een groot oppervlak (meer dan 200 m2) dieper verstoord wordt dan 40 cm onder maaiveld, 
wordt geadviseerd een booronderzoek te laten uitvoeren. Indien alleen funderingsbalken en stiepen dieper dan 
40 cm onder maaiveld worden aangelegd en er dus geen volledige bouwput (of kruipruimte) wordt aangelegd is 
geen archeologisch vervolgonderzoek nodig. Indien wel dieper of omvangrijker wordt ontgraven, dan kan 
bijvoorbeeld een archeologisch booronderzoek of een inspectie van de bouwput aan de orde zijn. Het definitieve 
advies wordt opgesteld op basis van de aan te leveren bouwtekeningen.  
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Bijlagen: 
- Fysisch geografische kaart; 
- Kaart archeologie; 
- Uitgebreide Rapportage Monumenten: 
- Kadastrale minuut; 
- Projectie van de huidige topografie op de Bonnekaart. 
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middeleeuwen laat B  1250 - 1500 n.Chr. 
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Kadastrale minuut Hereweg 38a te Bierum met een projectie van de huidige perceelsgrenzen (bron: HisGIS) 
Het plangebied is globaal aangegeven met een cirkel 

 

 
 



Projectie van de huidige situatie op de Bonnekaart van 1908: plangebied Hereweg 38a te Bierum 
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Industrieweg 20 
7921 JP Zuidwolde 
Tel.: 0528-373982 
Fax.: 0528-373907 
 

KANTOOR APPINGEDAM 

Opwierderweg 160, Appingedam 
Postadres: Postbus 141 
9930 AC Delfzijl  
Tel.: 0596 633355 
Fax.: 0596-572266 
 
info@ecoreest.nl 
www.ecoreest.nl 
 

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

DISCLAIMER 

Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek Flora- en faunawet welke verricht is ter plaatse van het perceel 
gelegen op het adres Hereweg 38a te Bierum, in opdracht van de heer M. de Lange. 
 
Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, 
inclusief bijlagen. 
 
Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien: 

-   de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is 
-   de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken 
-   het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt 

 
We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van de heer M. de Lange is door Eco Reest BV een verkennend Flora- en 
faunawet uitgevoerd ter plaatse van een perceel gelegen op het adres Hereweg 38a te 
Bierum. 
 
Er bestaat geen functionele relatie tussen opdrachtgever en Eco Reest BV. 
 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning bij een bestaande 
schuur. 
 
Doel van het onderzoek is tweeledig namelijk het vaststellen of er habitats aanwezig kunnen 
zijn van beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van de te bouwen woning, alsmede 
het vaststellen of de werkzaamheden verstorende effecten hebben op beschermde dier- en 
plantensoorten ter plaatse en hoe hier mee omgegaan kan worden.  
 

1.3 Scope 

In dit rapport wordt een verkennend flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Hierin wordt 
onderzocht of er negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten en zo ja, of 
deze significant negatief kunnen zijn. In overleg met het bevoegd gezag wordt de uitkomst van 
het verkennend onderzoek gebruikt voor het vaststellen van de noodzaak van een eventueel 
vervolgonderzoek. De uitvoering van een passende beoordeling en de mogelijke vervolgstappen 
die hieruit voortkomen maken geen onderdeel uit van deze opdracht. 
 
Bij ruimtelijke ingrepen moet vooraf worden getoetst of er schade kan op treden aan 
beschermde natuurgebieden. De onderzoekslocatie ligt op ca. 2 km afstand ten westen van 
het van het Natura2000 gebied De Waddenzee.  
 
Opgemerkt dient te worden dat de kernopgave van de Waddenzee bestaat uit het in stand 
houden van marine habitattypen zoals slik- en zandplaten, zilte pionierbegroeiingen, duinen 
en duindoornstruwelen met de daarbij behorende doelsoorten zoals de gewone en grijze 
zeehond, lepelaar, bruine kiekendief, grote stern, visdief en velduil. 
 
Gelet op de kernopgave van het Natura 2000 gebied is het niet aannemelijk dat door de 
geplande werkzaamheden negatieve invloeden op doelsoorten (soorten van maritieme 
hebitattypen en open water) of habitattypen (slik- en zandplaten, zilte pionierbegroeiingen, 
duinen en duindoornstruwelen) van het bovengenoemde Natura 2000 gebied ontstaan. Een 
voortoets aan de Natuurbeschermingswet wordt derhalve niet noodzakelijk geacht en is niet 
uitgevoerd.  
 

1.4 Opbouw rapport 

In hoofdstuk 2 worden de locatie, omgeving en het ontwikkelingsplan beschreven. 
Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van de van toepassingzijnde regelgeving uit de Flora- & 
Faunawet. De toets aan de Flora en faunawet is beschreven in hoofdstuk 4. Besloten wordt 
met hoofdstuk 5; conclusies.  
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2 ONDERZOEKSLOCATIE EN NABIJE OMGEVING 

2.1 BESCHRIJVING TOEKOMSTIGE PLANNEN 

De opdrachtgever is voornemens om een woning te realiseren ter plaatse van het 
onderzoeksterrein. Hierbij zal de bestaande bebouwing worden gesloopt. Tevens zal het 
overige deel van het onderzoeksterrein worden omgevormd tot erf cq. tuin. 
 
Ten behoeve van de bouw worden er geen bestaande landschapselementen verwijderd. De 
ten oosten gelegen sloot maakt geen onderdeel uit van het onderzoeksterrein. Vooralsnog is 
onduidelijk wanneer de bouw zal plaatsvinden. In de onderstaande figuur is het 
onderzoeksterrein, welke door de opdrachtgever is aangegeven, rood omkaderd.  

 

2.2 Beschrijving onderzoekslocatie en nabije omgeving 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 800 m2 en bestaat uit een schuur voor 
de stalling van landbouwmachines met daarin een kleinschalige werkplaats. Het overige 
terrein bestaat uit klinkerverharding en grasveld. Ten noorden en ten oosten van het 
onderzoeksterrein is een watergang aanwezig. In bijlage 1.1 is de regionale ligging van de 
onderzoekslocatie weergegeven.  
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2.3 Beschermde gebieden in de nabije omgeving 

 

 
De onderzoekslocatie (rode stip) is gelegen ten westen van het Natura 2000 gebied de 
Waddenzee. De afstand tussen de onderzoekslocatie en het Natura 2000 gebied bedraagt 
circa 2 kilometer. 
 
Gelet op de afstand en de kernopgave van het Natura 2000 gebied en de kenmerken van 
onderhavig onderzoeksterrein en het initiatief wordt er geen toets aan de 
Natuurbeschermingswet uitgevoerd (zie ook paragraaf 1.3, scope). 
 

ca. 2 km 
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De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en met 
elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en 
dieren zich makkelijker verspreiden over meer gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter 
bestand tegen negatieve milieu-invloeden. Grotere natuurgebieden zijn gevarieerder en er 
kunnen meer soorten planten en dieren leven. In de bovenstaande afbeelding zijn de 
gebieden behorende bij de EHS nabij de onderzoekslocatie weergegeven.  
 
Hieruit blijkt dat er geen delen van de EHS aanwezig zijn in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein. Ten noorden van de locatie is een natuurgebied aanwezig welke niet tot 
de EHS behoort. Het gaat hier om “ Het bos bij Bierum” welke in eigendom is van 
Natuurmonumenten. De afstand tot het onderzoeksterrein bedraagt circa 50 meter. 
 
Bijbehorende delen van de EHS liggen gezien vanaf de grens van de onderzoekslocatie op 
circa. 2 kilometer (ten oosten).  
 



 Pagina 8 van 17  

 

 

 
 

Verkennend onderzoek Flora- en faunawet Hereweg 38a te Bierum  

(projectnummer: 140197) 

 

3 NATUURWETGEVING 

3.1 FLORA- & FAUNAWET 

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten. Deze wet gaat uit van het 
‘nee, tenzij’-principe. Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij 
beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden 
mogelijk. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende 
zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun 
leefomgeving. 
 
De Flora- en faunawet hanteert een driedeling in beschermingscategorieën: 

1. tabel 1-soorten: de meest algemene soorten waarvoor een vrijstellingsregeling geldt 
bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat voor deze soorten geen ontheffing 
hoeft te worden aangevraagd. 

2. tabel 3-soorten: strikt beschermde soorten: de Habitatrichtlijnsoorten en een selectie 
van de zwaardere categorieën van de Rode Lijst. 

3. tabel 2-soorten: een tussencategorie, de resterende beschermde soorten. Hiervoor 
geldt een vrijstelling wanneer wordt gehandeld volgens een goedgekeurde 
gedragscode. In andere gevallen kan voor deze soorten een ontheffing noodzakelijk 
zijn. 

 
Vogels nemen in de Flora- en faunawet een bijzondere positie in. Ze worden tijdens het 
broedseizoen beschermd door de Flora- & Faunawet. Voor het verstoren van broedende 
vogels geldt een zware toets, vergelijkbaar met tabel 3-soorten. Daarnaast zijn 
voortplantings- en vaste rust- of verblijfsplaatsen van een aantal vogelsoorten jaarrond 
beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van boomvalk, buizerd, 
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, 
sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. 
 
Voor een nadere toelichting op de Flora- en faunawet wordt verwezen naar de 
geraadpleegde websites. 
 
De resultaten van de voortoets worden beschreven in hoofdstuk 4 van dit rapport. 
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4 SOORTBESCHERMING 

4.1 BUREAUSTUDIE 

Voorafgaand aan het veldbezoek is gestart met een bureaustudie naar het voorkomen van 
flora en fauna ter plaatse van het onderzoeksterrein. Deze bureaustudie heeft bestaan uit het 
opvragen van (vrij opvraagbare) verspreidingsgegevens van o.a. het Natuurloket.  
 
De onderzoekslocatie is gelegen in kilometer X: 155/Y: 444. 
 

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het aantal waargenomen soorten 
per soortgroep. 
 

Tabel 4.1 Waargenomen Soorten 

Soortgroep 

R
o
d
e
 l
ij
s
t 

F
F
 t

a
b
e
l 
1
 

F
F
 t

a
b
e
l 
2
+

3
 

F
F
 v

o
g
e
ls

 

H
R
L
 B

ij
la

g
e
 I
I 

H
R
L
 B

ij
la

g
e
 V

I 

A
a
n
ta

l 
s
o
o
rt

e
n
 

V
o
ll
e
d
ig

h
e
id

 

o
n
d
e
rz

o
e
k
 

P
e
ri
o
d
e
  

Vaatplanten 

 
      151 Onbepaald 1990-2010 

Mossen 

 
      

 
Niet 2000-2010 

Korstmossen 

  
     

 
Niet 2000-2010 

Paddenstoelen 

 
      

 
Niet 2000-2010 

Zoogdieren 

  
1 

 
  

 
1 Slecht 2000-2010 

Vogels 

 
8   40   40 Slecht/slecht 2000-2010 

Amfibieën 

    
 

   
Niet 2000-2010 

Reptielen 

 
       Niet 2000-2010 

Vissen 

 
       Niet 2000-2010 

Dagvlinders 

 
      6 Slecht 2000-2010 

Macro 

nachtvlinders 
      19 Slecht 2000-2010 

Micro 

nachtvlinders 
      1 Slecht  2000-2010 

Libellen 

 
      1 Slecht 2000-2010 

Sprinkhanen 

en krekels 
       Niet 2000-2010 

Overige 

ongewervelden 
       Niet 2000-2010 

Zeeorganismen 

 
       Niet 2000-2010 

 
 Beschermingsstatus van toepassing op de soortgroep  
  

 Beschermingsstatus is niet van toepassing op de soortgroep 
 
In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van het aantal voorkomende organismen binnen het 
kilometerhok waar onderhavig onderzoeksterrein deel uit maakt. Tevens is hierin onderscheid 
gemaakt in de status van de soorten binnen een soortgroep. De verschillende vormen van 
bescherming (eerste rij van de tabel) zijn kort in navolgende tabel beschreven.  
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Tabel 4.2 Vormen van bescherming 

Status Omschrijving 

Rode Lijst Signaleringslijst voor bedreigde flora en fauna, heeft geen wettelijke status. 

FF Tabel 1  Tabel 1-soort van de Flora en faunawet, zie hoofdstuk 3 

FF Tabel 2 Tabel 2-soort van de Flora en faunawet, zie hoofdstuk 3 

FF Tabel 3 Tabel 3-soort van de Flora en faunawet, zie hoofdstuk 3 

FF vogels Alle vogelsoorten, behalve exoten, in Nederland 

HRL Bijlage II Beschermde soorten waarvoor beschermde gebieden (Natura 2000 gebieden) 
zijn aangewezen (Europese wetgeving). 

HRL Bijlage VI Strikt beschermde soorten; de meeste soorten staan in tabel 3 van de Flora- en 
Faunawet. 

 
Verder is gebruik gemaakt van bestaande literatuur (verspreidingsatlassen e.d.). Er zijn geen 
gegevens aangekocht van bijvoorbeeld PGO’s (Particuliere Gegevensverzamelende 
Organisaties). In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de raadgepleegde bronnen. 
 

4.2 VELDBEZOEK 

De uitvoering van het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 5 maart 2014. Dit heeft overdag 
plaatsgevonden. Tijdens de inventarisatie waren de weersomstandigheden als volgt:  
3˚C / 1-2 Bft / half bewolkt / droog 
 
Het bezoek was erop gericht om te beoordelen of de onderzoekslocatie geschikte biotopen 
bevat voor beschermde dier- en plantensoorten. Hiervoor zijn de onderzoekslocatie en de 
nabije omgeving onderzocht op potentiële leef- en groeiplaatsen van beschermde dier- en 
plantensoorten. 
 

4.2.1 Flora 

 
 

De soorten ter plaatse van het grasveld bestaan vooral uit grassoorten zoals Engels raaigras, 
veldbeemdgras, gewoon struisgras, roodzwenkgras en gestreepte witbol. Naast grassen 
staan er tevens kruidachtigen zoals de kruipende boterbloem en akkerdistel. Ter plaatse van 
het zanddepot zijn tevens enkele kruiden aanwezig waaronder ridderzuring, veldzuring en 
grote brandnetel.  
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Rondom het gebouw en tussen de bestrating zijn diverse pionierssoorten en tredsoorten 
aanwezig waaronder smalle weegbree, paardenbloem, witte klaver en hondsdraf. 
 

 

 
 
Nabij de slootkant staat een grote knotwilg met diverse kruidachtigen zoals ooievaarsbek, 
speenkruid, riet, roodzwekgras en wilgenroosje. 
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De vegetatie ter plaatse van het onderzoeksterrein bestaat uit algemeen voorkomende 
soorten. Gezien de aard van het terrein (voedselrijk terrein) in combinatie met het beheer 
(frequent maaien) is het niet aannemelijk dat er ter plaatse van het onderzoeksterrein 
beschermde of bijzondere plantensoorten voorkomen. 
 
Tijdens het veldonderzoek zijn (korst)mossen waargenomen. Het gaat hier echter niet om 
beschermde of bijzondere mossoorten.  
 

4.2.2 Vogels 

 

 
 
Tijdens het veldbezoek zijn diverse vogelsoorten waargenomen in de directe omgeving van 
het onderzoeksterrein waaronder spreeuw, houtduif en buizerd 
 
Ter plaatse van het onderzoeksterrein worden geen nestplaatsen van vogels verwacht. De 
vegetatie ter plaatse van het grasland is niet meer dan 20 cm hoog en ligt dicht tegen de 
bebouwde kom van Bierum. Tevens is het aangrenzende grasveld van beperkte grootte dat 
nesten van weidevogels niet worden verwacht op het onderzoeksterrein. In de directe 
omgeving is een groot areaal aan geschikt biotoop voor deze soorten aanwezig. 
 
Uit een inpandige inspectie van het gebouw blijkt dat de schuur bestaat uit een 
staalgeraamte met stalen golfplaten. Inpandig zijn geen vogelnesten waargenomen en 
worden op basis van de constructie ook niet verwacht in het bouwwerk. Ten oosten van de 
onderzoekslocatie is een knotwilg aanwezig met diverse holten. Allereerst dient opgemerkt 
te worden dat de boom buiten de onderzoekslocatie gelegen is. Om verstoring van eventuele 
vogelnesten te voorkomen zijn de holten in de boom tevens geïnspecteerd. Hieruit is 
gebleken dat deze ongeschikt zijn als nestlocatie voor vogelsoorten zoals de steenuil, mezen 
en andere kleine zangvogels. Broedgevallen van de wilde eend in de knot worden tevens niet 
verwacht gelet op de beperkte grote en dichtheid van de knot. 
 
Gelet op het habitatstype van het terrein en de aangrenzende watergang in combinatie met 
de omgeving en de nabij gelegen weg (verstoring) is het niet aannemelijk dat onderhavige 
watergang deel uit maakt van het leefgebied van beschermde vogelsoorten.  
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4.2.3 Algemene grondgebonden zoogdieren 

 

 
Tijdens het veldbezoek zijn sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren ter plaatse 
van het grasveld. Ter plaatse zijn diverse mollenbulten aanwezig. verder zijn er geen sporen 
waargenomen. Hierbij wordt overigens opgemerkt dat sporen van muizen in vegetatie lastig 
zichtbaar zijn. Gelet op het habitattype zou het onderzoeksterrein onderdeel kunnen 
uitmaken van het leefgebied van algemene zoogdieren zoals de dwergspitsmuis en veldmuis.  
 
Inpandig zijn tevens geen sporen waargenomen. Tevens blijkt uit inspectie van de randen dat 
deze zorgvuldig zijn afgedicht met pur. 
 
De bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn opgenomen in bijlage 4 van der Flora en 
Faunawet en vallen onder de ‘Algemeen vrijgestelde beschermde soorten’. Dit houdt in dat 
in het kader van de Flora en Faunawet geen vrijstelling noodzakelijk is voor het uitvoeren van 
de voorgenomen werkzaamheden.  
 
Daarnaast worden populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht. Het zal 
puur gaan om verstoring van individuen.  
 
Zeldzamere soorten als de waterspitsmuis (Neomys fodiens) worden ter plaatse niet 
verwacht. De waterspitsmuis prefereert een ander type leefgebied (structuurrijke rietlanden 
en ruigtes met watergangen en nat schraalgrasland).  
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4.2.4 Vleermuizen 

  
Uit de inpandige inspectie van het gebouw blijkt dat er geen verblijfplaatsen aanwezig zijn in 
de werktuigstalling. De schuur bestaat uit een staalconstructie met stalen dakplaten als 
wanden. Inpandig is alleen de kleinschalige werkplaats voorzien van houten platen aan de 
muur. Gelet op de beperkte bufferende eigenschappen van het bouwwerk worden hier 
tevens geen verblijfplaatsen van vleermuizen verwacht. 
 
Uit inspectie van de holte in de knotwilg nabij het onderzoeksterrein blijkt dat deze 
ongeschikt is voor vleermuizen, gelet op de hoogte en de poreuze staat van het hout (erg 
rot). 
 
Het omliggende buitenterrein zal hoogstens deel uit maken van het foerageergebied van 
plaatselijke vleermuispopulaties. 
 

4.2.5 Amfibieën 

Tijdens de veldbezoeken zijn geen amfibieën waargenomen ter plaatse van het 
onderzoeksterrein. Wel zou het onderzoeksterrein onderdeel uit kunnen uitmaken van het 
leefgebied van de bruine kikker of pad.  
 
De potentiele soorten genieten bescherming onder de Flora- en faunawet. De bruine kikker 
betreft een tabel-1 soort. Voor dergelijke soorten is in het kader van ruimtelijke ontwikkeling 
of beheer geen ontheffing nodig. 
 
4.2.6 Reptielen 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen reptielen gevonden op de onderzoekslocatie. Gezien de 
ecologische waarden van de onderzoeksterreinen en de directe omgeving zullen de 
onderzoekslocaties geen cruciale rol spelen voor de instandhouding van de, indien aanwezige 
plaatselijke reptielenpopulaties. Op basis van de aangetroffen omgevingskwaliteiten worden 
geen beschermde reptielsoorten binnen de onderzoekslocatie verwacht. 
 
4.2.7 Vissen 

Omdat er op het onderzoeksterrein geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, 
kan de aanwezigheid van vissen worden uitgesloten.  
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4.2.8 Overige beschermde soorten 

Door het ontbreken van sleutelfactoren zoals waardplanten speelt onderhavig 
onderzoeksterrein geen cruciale voor plaatselijke vlinderpopulaties.  
 
Omdat er op het onderzoeksterrein geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, 
kan de aanwezigheid van libellen worden uitgesloten.  
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen algemene diersoorten uit de overige soortgroepen 
aangetroffen. Zeldzame, beschermde of Rode Lijstsoorten zijn niet aangetroffen tijdens het 
veldbezoek. Belangrijke reden hiervoor is dat ter plaatse geen geschikt habitat (meer) 
aanwezig is voor deze soorten.  
 
De overige in de Flora- en faunawet opgenomen (strikt beschermde) soorten zijn dusdanig 
zeldzaam en grotendeels gebonden aan specifieke biotopen zoals heide, hoogveen, laagveen 
en beken, dat het onwaarschijnlijk is dat de onderzoekslocatie voor deze soorten een functie 
vervult.  
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5 SAMENVATTING 

5.1 ALGEMEEN 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 800 m2 en bestaat uit een schuur 
bestaande uit een frame van staal en stalen dakplaten als wanden. Het omliggende terrein 
bestaat voor een deel uit klinkerbestrating en grasveld. Ten oosten van het 
onderzoeksterrein is een watergang aanwezig. 
 
In de directe omgeving is sprake van voornamelijk agrarisch gebruik en wonen. 
 

5.1 Beschermde soorten 

Naar aanleiding van het verkennend onderzoek Flora- en faunawet wordt geconcludeerd dat 
er ter plaatse van de onderzoekslocatie geen beschermde soorten zijn aangetroffen en niet 
worden verwacht op basis van het habitatstype. 
 
Opgemerkt dient te worden dat het onderzoeksterrein geen deel uitmaakt van het 
permanente leefgebied van beschermde soorten. Wel kunnen beschermde soorten periodiek 
voorkomen (foeragerend of tijdens hun migratie). 
 

5.2 Algemene soorten 

Uit onderhavig onderzoek concluderen wij dat de onderzoekslocatie deel uitmaakt van het 
leefgebied van algemene soorten.  
 
De genoemde en verwachte diersoorten zijn opgenomen in bijlage 4 van de Flora en 
Faunawet en vallen onder de ‘Algemeen vrijgestelde beschermde soorten’. Dit houdt in dat 
in het kader van de Flora en Faunawet geen vrijstelling noodzakelijk is voor het uitvoeren van 
de voorgenomen werkzaamheden.  
 
Tevens is het onderzoeksterrein aangemerkt als potentieel leefgebied voor beschermde 
soorten waargenomen welke zijn opgenomen in tabel 1 van de Flora en faunawet (tabel-1 
soorten). Het betreft de bruine kikker.  
 
Echter is voor ruimtelijke ontwikkeling sprake van vrijstelling. Voor deze activiteit behoeft 
dan ook geen ontheffing te worden aangevraagd. 
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6 CONCLUSIE 

6.1 Conclusie Flora- en faunawet 

Naar aanleiding van het verkennend onderzoek Flora- en faunawet wordt geconcludeerd dat 
er ter plaatse van het onderzoeksterrein geen beschermde soorten zijn aangetroffen of 
worden verwacht  op basis van het habitatstype. 
 
Opgemerkt dient te worden dat het onderzoeksterrein niet deel uitmaakt van het permanente 
leefgebied van beschermde soorten. Wel kunnen beschermde soorten periodiek voorkomen 
(foeragerend of tijdens hun migratie). 
 
Verder zou de watergang deel uit kunnen van het leefgebied van amfibieën welke zijn 
opgenomen in tabel 1 van de Flora en faunawet. In het kader van ruimtelijke ontwikkeling 
hoeft er geen ontheffing te worden aangevraagd (vrijstelling).  
 

6.2 Beschermde soorten 

Naar aanleiding van het verkennend onderzoek Flora- en faunawet wordt geconcludeerd dat 
er ter plaatse van de onderzoekslocatie geen sprake is van het voorkomen van een 
beschermde soort. 
 
Tevens blijkt uit het literatuuronderzoek dat er geen aanwijzingen zijn dat de 
onderzoekslocatie een cruciale rol vervuld binnen het leefgebied van beschermde soorten.  
 

6.3 Aanbevelingen en Advies  

Wij geven ter overweging mee rekening te houden met vleermuizen en vogels in eventueel 
toekomstige nieuwbouw. Achtergrondinformatie en voorbeelden zijn te vinden op de website 
van Vogelbescherming Nederland (http://www.vogelbescherming.nl/) en op de website van 
de Zoogdierenvereniging (http://zoogdierenvereniging.nl/).  
 
Geadviseerd wordt de Voortoets voor te leggen aan het bevoegd gezag.  
 

6.4 Verantwoording 

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. 
Eco Reest aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of 
conclusies indien gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder 
verwijzing naar de volledige rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest geen 
aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die optreden als gevolg van het voorkomen van 
beschermde flora en fauna. 
 

Eco Reest BV 
ing. J.S.R. van der Veen 
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253-600 vaatplanten mossen korstmossen paddenstoelen zoogdieren vogels amfibieën reptielen vissen dagvlinders macronachtvlinders micronachtvlinders libellen
sprinkhanen en 

krekels
overige 

ongewervelden
zeeorganismen

Rode-Lijstsoorten 8

Ffwet soorten 
tabel 1 1

Ffwet soorten 
tabel 2+3

Ffwet vogels 40

Hrl soorten 
bijlage II

Hrl soorten 
bijlage IV

aantal soorten 151 1 40 * 6 19 1 1

volledigheid 
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Toelichting op de tabel 
 
 
Soortgroepen 
In de gehanteerde indeling is Overige ongewervelden een diverse groep met daarin alle 
wespen, bijen, mieren, netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, 
wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, mijten, 
hooiwagens, duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken, oorwormen, 
weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, 
snoerwormen en wormachtigen zoals bloedzuigers. 
Onder de soortgroep Zeeorganismen vallen: hydroidpoliepen, mosdiertjes, 
mysisgarnalen, ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, 
eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en 
garnalen). Dit betekent dat waarnemingen van de Europese kreeft (Astacus astacus) en 
andere in zoetwater levende rivierkreeften onder Zeeorganismen te vinden zijn. 
Zeezoogdieren zijn te vinden onder Zoogdieren. 
 
 
Rode-Lijstsoorten 
In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de 
Rode Lijst staan. Rode Lijsten worden formeel vastgesteld door het ministerie van LNV. 
De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar website van ministerie van LNV met 
verwijzing naar pdf van het besluit): 
vaatplanten:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004  
mossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
korstmossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 1 
paddenstoelen:  Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 2 
zoogdieren:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009  
vogels:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
amfibieën:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
reptielen:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
vissen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
dagvlinders:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
macronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
micronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
libellen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
sprinkhanen en krekels: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
overige ongewervelden: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 3 
zeeorganismen:  geen Rode Lijst 
 
 
Ffwet soorten tabel 1 
Alle soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website van 
het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 

                                                 
1 Na vaststelling van de Rode Lijst is gebleken dat Haematomma ochroleucum onterecht 
op de Rode Lijst stond; deze is er vervolgens van afgehaald (verantwoording Database 
Soorten in wetgeving en beleid). 
2 De Rode Lijst voor paddenstoelen uit 2009 is nog niet geïmplementeerd in de NDFF; 
hier vindt u het Besluit: Besluit Rode Lijsten 4 september 2009. 
3 het gaat hier om besluiten voor de soortgroepen bijen, kokerjuffers, steenvliegen, 
haften, platwormen en land- en zoetwaterweekdieren. 
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Ffwet soorten tabel 2+3 
Soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website 
van het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 
Ffwet vogels 
Alle vogelsoorten, behalve exoten, zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet. 
 
 
Hrl soorten bijlage II 
In de Europese Habitatrichtlijn staan in Bijlage II de soorten waarvoor beschermde 
gebieden moeten worden aangewezen. Op de site van het ministerie van LNV kunt u een 
overzicht vinden van de soorten (beschermde soorten Habitatrichtlijn Bijlage II). Welke 
gebieden dit zijn is per soort op te zoeken via Natura 2000-gebieden. 
 
 
Hrl soorten bijlage IV 
In de Europese Habitatrichtlijn staan op Bijlage IV de soorten aangewezen die strikt 
beschermd zijn; de meeste soorten staan in tabel 3 van de Flora- en faunawet. Op de 
website van het ministerie van LNV kunt u een overzicht vinden: beschermde soorten 
Habitatrichtlijn Bijlage IV. 
 
 
Aantal soorten 
Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals 
aangegeven. Meegenomen zijn alle waarnemingen: 

 die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen; 
 die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie ‘betrouwbaar’ hebben 

meegekregen; 
 waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden. 

Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deel van de 
waarnemingen pas na expliciete toestemming van de bronhouder mag worden 
uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de Eenmalige levering niet alle waarnemingen 
worden geleverd die optellen tot de Beknopte eenmalige levering. Ook kan het zijn dat 
deze gegevens later worden geleverd. 
 
 
Volledigheid onderzoek 
Voor elke soortgroep is aangegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is 
onderzocht. Er wordt hierbij gewerkt met een normering in maximaal 5 klassen: Niet, 
Slecht, Matig, Redelijk en Goed onderzocht. In onderstaande toelichting is per soortgroep 
aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode. 
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Vaatplanten (1990 – 2010) 

Om de volledigheid van onderzoek vast te stellen wordt het soortenaantal per 
kilometerhok vergeleken met het gemiddeld soortenaantal van een kilometerhok in 
dezelfde regio. Dit aantal is afhankelijk van onder andere bodemtype, 
waterhuishouding, schaal van het landschap en bodemgebruik. Daarom is de indeling 
van Nederland in 38 ecodistricten gebruikt als regio-indeling. Het gemiddeld aantal 
soorten per kilometerhok is bepaald aan de hand van inventarisaties uit het verleden. 
De aanname hierbij is dat de in het verleden vastgestelde floristische waarden een 
goede basis vormen voor een benadering van de actuele waarden. Het gemiddeld aantal 
aangetroffen soorten per kilometerhok loopt van 127 (grote, recente polders) tot 306 
(kalkrijke duinen). 

klasse definitie 

goed aantal soorten is groter dan het gemiddelde van het ecodistrict minus de 
standaarddeviatie 

redelijk n.v.t. 

matig overige gevallen 

slecht aantal soorten per kilometerhok is kleiner dan 26 of, als het aantal soorten kleiner 
is dan het gemiddelde van het ecodistrict, minus tweemaal de standaarddeviatie. 

niet geen waarnemingen 

 

Mossen (2000 – 2010)  

Gegevens van mossen zijn veelal afkomstig van natuurgebieden en stedelijk gebied. De 
meeste bedreigde mossoorten komen vooral voor op vochtige plaatsen en in bossen. 

klasse definitie 

goed meer dan 30 soorten 

redelijk 11-30 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Korstmossen (2000 – 2010) 

Gegevens van korstmossen zijn voornamelijk afkomstig van bos, heide en stuifzand, 
laanbomen en muren van oude gebouwen. Korstmossen kunnen in alle seizoenen 
worden gevonden. 

klasse definitie 

goed meer dan 20 soorten 

redelijk 11-20 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 
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Paddenstoelen (2000 – 2010) 

Om de volledigheid van een inventarisatie te definiëren zouden voor elk kilometerhok 
naast de aantallen waarnemingen en soorten ook specifieke biotoopkenmerken moeten 
worden meegewogen. Voor paddenstoelen is een dergelijke weging nog niet op 
landelijke schaal mogelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van het globale (niet statistisch 
onderbouwde) ervaringsfeit dat een "serieus" onderzoek in een hok in een goede tijd 
minstens een bepaald aantal verschillende soorten moet opleveren, met een eveneens 
globale correctie voor het feit dat dit aantal in een "goed" hok met minder 
waarnemingen wordt bereikt dan in een "slecht" hok. 

klasse definitie 

goed 250 of meer soorten; of 

1000 of meer waarnemingen 

redelijk overige gevallen 

matig n.v.t. 

slecht minder dan 50 soorten; of 

minder dan 100 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 

Zoogdieren (2000 – 2010) 

Voor zoogdieren is de onderzoekskwaliteit voor een kilometerhok bepaald op grond van 
twee aspecten die voor de totaalscore worden opgeteld. 
 
1. het aantal waargenomen soorten sinds het jaar 2000 
aantal soorten aantal punten 
1 0 
2-4 5 
5-9 10 
10-99 15 
 
2. uitvoering van een of meerdere projecten van het Netwerk Ecologische Monitoring of 
het VerspreidingsONderzoek LandZoogdieren (VONZ), waarin de aanwezigheid van een 
bepaalde set soorten (bijvoorbeeld muizen en spitsmuizen of vleermuizen) systematisch 
bepaald wordt. 

NEM- of VONZ-project aantal punten 
braakbalmonitoring 15 
vleermuiswintertellingen 30 
muizen vangen met 
inloopvallen 

30 

vleermuiszoldertellingen 30 
hazelmuistellingen 10 
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klasse definitie 

goed 100 – 1000 punten 

redelijk 65 – 99 punten 

matig 25 – 64 punten 

slecht 0 – 24 punten 

niet geen waarnemingen 

 

Vogels (2000 – 2010) 

In de regel wordt er bij vogels onderscheid gemaakt tussen broedvogels (reproduceren) 
en water- en wintervogels (foerageren en pleisteren). Voor beide wordt in de tabel de 
onderzoeksvolledigheid gegeven, eerst broedvogels, dan water- en wintervogels. 

Voor het bepalen van de volledigheid van onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het 
aantal vastgestelde soorten maar ook naar de onderzoeksintensiteit (is een gebied c.q. 
kilometerhok voldoende bekeken om iets te zeggen over het voorkomen van de 
vogelbevolking). Losse waarnemingen worden in deze berekening niet meegenomen. 

Broedvogels 
In de jaren 1998-2000 is er in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse 
Broedvogels in geheel Nederland gewerkt aan het vergaren van broedvogeldata op het 
niveau van kilometerhokken. In besloten tot halfopen landschappen wordt 70-80% van 
de werkelijk in een kilometerhok aanwezige soorten vastgesteld. In open landschappen 
wordt uitgegaan van minimaal 80-100%. Een kilometerhok waar atlaswerk heeft 
plaatsgevonden wordt als redelijk onderzocht gekwalificeerd. 

Het Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (LSB) is in zijn huidige opzet in 1996 van 
start gegaan. Het richt zich op het jaarlijks verzamelen van de aantallen broedgevallen 
van in kolonies broedende soorten en de aantallen broedgevallen van zeldzame soorten. 
Van een selectie van zeldzame broedvogelsoorten wordt hierbij ook de verspreiding 
jaarlijks in kaart gebracht. Van de kolonievogelsoorten mag uitgegaan worden van een 
vrijwel landdekkende inventarisatie. 
Een kilometerhok is matig onderzocht als er na 1993 drie of meer keren een kolonie- 
en/of zeldzame soort is gemeld. 

Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is in 1984 van start gegaan en heeft tot doel 
de aantalveranderingen van min of meer algemene vogelsoorten te volgen. In vaste 
proefvlakken van 15 tot 500 hectare groot verspreid over Nederland wordt jaarlijks een 
vaste selectie aan soorten onderzocht. De selectie van soorten kan bestaan uit alle 
soorten of uit een set van bijzondere soorten, bijvoorbeeld alleen weidevogels (BMP-W). 
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na 1995 twee keer een proefvlak is 
onderzocht. Als er een BMP-W proefvlak is onderzocht is het kilometerhok redelijk 
onderzocht. 
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klasse definitie 

goed na 1995 twee keer een proefvlak BMP 

redelijk proefvlak BMP-W; of 

atlasproject 1998-2000 

matig drie of meer keer een kolonie- of zeldzame soort (LSB) gemeld 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

Water- en wintervogels 
Vanaf seizoen 1992/93 is de coördinatie van de watervogeltellingen ondergebracht bij 
SOVON. Het gaat daarbij om de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen, maandelijkse 
tellingen van de Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in januari en tellingen in de 
Waddenzee. Bij een evaluatie van deze verscheidenheid aan watervogelprojecten, bleek 
de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door de projectmatige aanpak bleef de 
informatie over het voorkomen van watervogels versnipperd. Met ingang van het 
winterhalfjaar 2000/01 is het netwerk aan telgebieden uitgebreid, wordt het merendeel 
van de belangrijke watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en 
worden alle projectresultaten in een gezamenlijk rapport opgenomen. 

Een kilometerhok is goed onderzocht als er >25 maanden geteld is in de laatste 5 jaar. 
Als er >10 en <25 maanden is geteld in de laatste 5 jaar is het hok redelijk onderzocht. 
>5 en <10 maanden geteld is matig onderzocht. 

Het Punt Transect Tellingenproject (PTT) is het oudste monitoringproject van SOVON en 
werd in 1978 in het leven geroepen omdat van veel, vooral algemeen voorkomende, 
wintervogels vrijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen Nederland. 
De doelstellingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel 
mogelijk soorten winter- en trekvogels door de jaren heen, zo mogelijk in relatie tot de 
achterliggende oorzaken en (b) het volgen van de veranderingen in de verspreiding van 
winter- en trekvogels. De uitvoering van het project is op alle punten gestandaardiseerd 
en houdt in dat waarnemers puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd 
alle vogels tellen. 

Als er minimaal 2 punten meerjarig zijn onderzocht is het kilometerhok matig 
onderzocht. In alle andere gevallen is het kilometerhok slecht onderzocht. 

klasse definitie 

goed watervogeltellingen gedurende meer dan 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

redelijk watervogeltellingen gedurende 11 tot 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

matig meerjarig PTT van minimaal 2 punten; of 

watervogeltellingen gedurende 5 – 10 maanden in de afgelopen 5 jaar 

slecht niet minimaal 2 punten meerjarig PTT; of 

watervogeltellingen gedurende minder dan 5 maanden in de afgelopen 5 jaar 

niet geen waarnemingen 
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Amfibieën (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantiebepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 

klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 15 waarnemingen 

redelijk 8 – 14 waarnemingen 

matig 3 – 7 waarnemingen 

slecht 1 – 2 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 

waarneming van: periode 

een willekeurige salamander in de periode februari – april vroeg 

een Gewone pad, Heikikker of Bruine kikker in de periode februari – juni vroeg 

een willekeurige salamander in de periode mei – augustus laat 

een willekeurige pad of kikker in de periode mei – augustus NIET zijnde van de 
Gewone pad of Heikikker of Bruine kikker 

laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 

aantal Rode-
Lijstsoorten 

aantal soorten niet 
op de Rode Lijst 

correctie 

1 of meer 5 of meer een klasse hoger 

2 of meer 4 een klasse hoger 

3 of meer 3 een klasse hoger 

1 of meer 0 een klasse lager indien Matig, Redelijk of Goed 
onderzocht 
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Reptielen (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantie bepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 
 
klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 8 waarnemingen 

redelijk 4 – 7 waarnemingen 

matig 2 – 3 waarnemingen 

slecht 1 waarneming 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 
 
waarneming in de maanden: periode 

februari - mei vroeg 

juni - augustus laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 
aantal Rode-Lijstsoorten correctie (indien mogelijk) 

als Gladde slang is gezien een klasse hoger 

als naast Gladde slang ook andere soort gezien twee klassen hoger 

als of Adder of Ringslang of Hazelworm of Muurhagedis gezien eenklasse hoger 

 

Vissen (2000 – 2010) 

De inventarisatieactiviteit voor vissen is hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal 
aangetroffen soorten en het aantal bezoeken per kilometerhok. In de goed onderzochte 
hokken wordt een goed beeld verwacht van de kwalitatieve samenstelling van de 
visfauna in de genoemde onderzoeksjaren. Aanvullingen op deze soortenlijst kunnen 
voornamelijk nog verwacht worden bij toepassing van andere vismethodieken en/of 
veranderende milieuomstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van 
individuele soorten. 
Van de redelijk onderzochte hokken wordt geen volledig beeld verwacht van de 
kwalitatieve samenstelling van de visfauna. Aanvullingen kunnen verwacht worden door 
meer veldwerk, toepassing van andere vismethodieken en/of veranderende milieu-
omstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van individuele soorten. 
Slecht onderzocht zijn alle kilometerhokken die niet in een van beide bovengenoemde 
categorieën vallen.  
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De waarnemingen in het databestand van RAVON hebben hoofdzakelijk betrekking op 
vangsten met een steeknet. Elk vangstmiddel is echter selectief: het steeknet levert 
vooral veel jonge vis op en kleinere vissoorten. Juist veel van deze kleinere soorten 
vallen onder de Flora- en faunawet of de Habitatrichtlijn. Het schepnet is met name 
geschikt voor kwalitatieve bemonstering van kleinere watertypen als beken, sloten, 
weteringen en poelen. Voor meer kwantitatieve bemonsteringen worden doorgaans 
andere methodieken toegepast. 

klasse definitie 

goed 10 of meer soorten 

redelijk 5 – 9 soorten; of 

3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten” 2 of 
groter 

matig 3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten”  kleiner 
dan 2 

slecht 1 – 2 soorten 

niet geen waarnemingen 

 

Dagvlinders (2000 – 2010) 

Dagvlinders vliegen niet gedurende het gehele jaar. Sommige soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan vier tot zes weken als vlinder aanwezig is. De in het 
bestand opgeslagen waarnemingen zijn grotendeels gebaseerd op de waarnemingen van 
vlinders en slechts incidenteel op die van eitjes, rupsen of poppen. De momenten in een 
jaar dat in een kilometerhok naar vlinders is gekeken bepaalt dus de kans dat de 
aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de bepaling van de volledigheid van het 
onderzoek is dan ook gekeken naar de spreiding van de bezoeken over het seizoen in 
een kilometerhok waarbij aangenomen wordt dat in zeeklei, laagveen- en 
rivierengebieden gemiddeld minder soorten worden vastgesteld. Voor elke periode in 
het jaar dat het zinvol is om naar vlinders te kijken wordt een puntenaantal toegekend. 
Hierbij wordt niet meer gekeken naar het aantal waarnemingen in die periode. 

 periode week punten 

A 1 januari – 31 maart en/of 30 september – 31 december 1 – 13, 40 –52 1 

B 1 april – 12 mei 14 – 19 1 

C 13 mei – 9 juni 20 – 23 3 

D 10 juni – 7 juli 24 – 27 2 

E 8 juli – 4 augustus 28 – 31 4 

F 5 augustus – 29 september 32 – 39 2 

G geen datum, wel jaar 0 1 
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klasse definitie 

goed hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 10 of meer punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 8 of meer punten 

redelijk hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 5 – 9 punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 5 – 7 punten 

matig 3 – 4 punten 

slecht 1 – 2 punten 

niet 0 punten 

 

Nachtvlinders (micro’s en macro’s) 
De groepen van macro- en micronachtvlinders zijn soortenrijke groepen. Uit ervaring is 
gebleken dat het niet makkelijk is om alle soorten die in een hok voorkomen binnen 
enkele bezoeken en met slechts enkele onderzoeksmethoden vast te stellen. Goed 
nachtvlinderonderzoek bestaat daardoor eigenlijk uit het veelvuldig bezoeken van een 
gebied gedurende vele jaren en in vele seizoenen met verschillende technieken (licht, 
stroopsmeren, zichtwaarnemingen, etc.). Pas dan kan er een completere indruk bestaan 
van het werkelijke aantal soorten dat er voor komt. Om een indicatie te hebben van de 
soortenrijkdom in een gebied is het noodzakelijk de kennis van de omliggende hokken te 
betrekken bij de bepaling voor een onderzoeksdekking. De nu gehanteerde methode gaat 
uit van de verhouding tussen het aantal waargenomen soorten en het aantal theoretisch 
waar te nemen soorten. Dit geschiedt voor beide soortgroepen apart. Dat moet ook wel, 
want het aantal waarnemers, het aantal soorten en het aantal waarnemingen per groep 
verschilt enorm. 
Voor beide soortgroepen wordt per kilometerhok het aantal soorten bepaald dat er is 
vastgesteld en het aantal soorten dat er theoretisch zou kunnen voorkomen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de kennis over omliggende hokken. De verhouding van 
beide aantallen resulteert in het algemeen in een zeer laag getal, want vaak ligt het 
aantal waargenomen soorten enorm veel lager dan het aantal te verwachten soorten. 
De oorzaak is meestal dat er nog niet voldoende onderzoek is geweest in een gebied. 
De resulterende waarden worden nu verder geclassificeerd op basis van het oordeel van 
een expert. 

klasse definitie; percentage aangetroffen soorten van theoretisch totaal aantal 

goed 21% – 100% 

redelijk 7% - 20% 

matig 4% - 6% 

slecht 0% - 3% 

niet geen waarnemingen 
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Libellen (2000 – 2010) 

Libellen vliegen niet gedurende het gehele jaar. De meeste soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan zes tot acht weken duurt. De waarnemingen zijn 
gebaseerd op de waarnemingen van libellen en slechts incidenteel op die van larven of 
larvenhuidjes. De momenten in een jaar dat in een kilometerhok naar libellen is 
gekeken bepaalt dus de kans dat de aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de 
bepaling van de volledigheid van het onderzoek is dan ook gekeken naar de hoeveelheid 
waarnemingen in een kilometerhok en het aantal maanden dat er waarnemingen zijn 
gedaan. 

klasse definitie 

goed waarnemingen uit meer dan 3 maanden; of 

meer dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

meer dan 25 waarnemingen uit minimaal 1 maand 

redelijk 10 of minder waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

minder dan 26 waarnemingen uit 1 maand 

matig 10 of minder waarnemingen, waarbij de gezamenlijke set van waarnemingen uit 
maximaal 1 maand 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Sprinkhanen (2000 – 2010) 

Bijna alle soorten sprinkhanen zijn in de nazomer aan te treffen. Het is daardoor 
mogelijk om tijdens twee bezoeken de sprinkhaanfauna van een gebied goed in kaart te 
brengen (onderzoeksintensiteit = goed). Als er slechts 1 bezoek aan een gebied is 
afgelegd kunnen er soorten zijn gemist (onderzoeksintensiteit = matig). De categorieën 
slecht en redelijk worden dus niet ingevuld. 

klasse definitie 

goed 2 bezoeken aan het gebied gebracht 

redelijk n.v.t. 

matig 1 bezoek aan het gebied gebracht 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Overige ongewervelden  

Deze groep is een bundeling van zes verschillende soortgroepen met beleidsrelevante 
soorten (de Habitatrichtlijn, de Flora- en faunawet en de Rode Lijst). Het gaat om: bijen, 
kevers, mieren, bloedzuigers en mollusken van de Habitatrichtlijn. Omdat het groepen 
betreft met een ver uiteenlopende biologie en ecologie zijn de methoden en perioden 
van waarnemen en gegevens verzamelen niet eenduidig. Bovendien betreft het hier 
gepresenteerde bestand een opsomming van deze verschillende groepen. Daardoor kan 
een indicatie voor de bepaling van de volledigheid niet gegeven worden.  
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Zeeorganismen 

De groep van zeeorganismen is erg divers. Voor deze soortgroep is nog geen systematiek 
uitgewerkt om onderzoeksvolledigheid te bepalen. Er zijn echter wel vaste duiklocaties 
langs de kust die frequent worden onderzocht door waarnemers van ANEMOON. Voor 
deze locaties wordt aangenomen dat ze goed zijn onderzocht.  
 
klasse definitie 

goed vaste duiklocaties ANEMOON 

redelijk n.v.t. 

matig n.v.t. 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 
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