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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning 

Zorginstelling De Zijlen is gevestigd in de wijk Sintmaheerdt in Tolbert. De huidige bebouwing van het 
instellingsterrein voldoet niet meer aan de moderne wensen en eisen ten aanzien van privacy, duurzaamheid 
en vermaatschappelijking van de zorg. Derhalve wordt het gehele terrein gefaseerd geherstructureerd 
waardoor de zorgfuncties meer onderdeel gaan uitmaken van de wijk. De zorginstelling realiseert op 
verschillende locaties nieuwe zorgcomplexen en zorgwoningen in de wijk, waardoor de vestigingen meer dan 
in de huidige situatie onderdeel worden van de buurt en de samenleving. Naast de zorgeenheden wordt er ook 
ruimte gecreëerd voor reguliere eengezinswoningen.  

Voorliggend project gaat in op een deel van fase 2 van deze herstructureringsopgave. Dit deel van fase 2 
betreft de realisatie van in totaal 26 reguliere eengezinswoningen in de vorm van 6 vrijstaande woningen, 4 
halfvrijstaande woningen en 16 rijwoningen in blokken van vier. 

In het kader van de herstructureringsopgave is eind 2009 het destijds opgestelde stedenbouwkundig ontwerp 
doorvertaald in bestemmingsplan “Sintmaheerdt”. In de loop der tijd is de gewenste ontwikkeling voor het 
projectgebied gewijzigd, waardoor de hiervoor beschreven plannen niet meer passen binnen het vigerende 
bestemmingsplan. Medewerking aan de plannen is mogelijk middels een bestemmingsplanherziening of 
middels het verlenen van een omgevingsvergunning conform artikel 2.12 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), eerste lid onder a, sub 3. 

In voorliggend geval wordt middels een omgevingsvergunning afgeweken van het geldend bestemmingsplan. 
Hiervoor is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad benodigd. De procedure ten aanzien 
van deze verklaring loopt gelijk aan de aanvraag omgevingsvergunning. De afwijking van het bestemmingsplan 
moet gemotiveerd worden met een ruimtelijke onderbouwing waarin wordt aangetoond dat de ontwikkeling 
in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Deze ruimtelijke onderbouwing voorziet daarin. 

1.2 Ligging van het projectgebied 

Het projectgebied is gelegen op een gedeelte van zorginstellingterrein De Zijlen in de wijk Sintmaheerdt te 
Tolbert. Deze onderbouwing heeft betrekking op het tweede deel van fase 2 van de herontwikkeling van het 
instellingsterrein, namelijk de realisatie van eengezinswoningen. Het projectgebied ligt globaal tussen de 
Veenderij, het Dal en een park. In figuur 1.1 is de ligging van het projectgebied weergegeven.  

 
Figuur 1.1  Ligging van het projectgebied in Tolbert (Bron: ArcGis) 
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1.3 Huidige planologische regiem 

De locatie is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Sintmaheerdt” van de gemeente Leek. 
Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 2 december 2009. In figuur 1.2 is een uitsnede 
van het geldend bestemmingsplan ter plaatse van het projectgebied weergegeven. Het projectgebied wordt 
hierin weergegeven middels de rode belijning. In deze figuur is tevens een gearceerde lichtblauw gebied 
weergegeven. Dit betreft het projectgebied van deel 1 van fase 2, namelijk de zorgwoning en infrastructuur. 

 

Figuur 1.2  Uitsnede geldend bestemmingsplan “Sintmaheerdt” (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

De huidige situatie in het projectgebied is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, 
omdat bij het opstellen van dit bestemmingsplan de verouderde stedenbouwkundige schets als uitgangspunt 
is gebruikt. Echter is het planvoornemen in de loop van tijd gewijzigd, waardoor de voorgenomen ontwikkeling 
niet meer in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Opgemerkt wordt dat het overhevelen 
van twee eengezinswoningen van fase 3 en 4 naar deze fase 2 niet in strijd is met het bestemmingsplan, 
aangezien in bestemmingsplan ‘Sintmaheerdt’ een totaal aantal eengezinswoningen van 102 voor alle fasen is 
opgenomen. 

De gemeente Leek is bereid de ontwikkeling mogelijk te maken door middels een omgevingsvergunning af te 
wijken van het geldend bestemmingsplan. Voorliggende onderbouwing toont aan dat de ontwikkeling is 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.  

 

 



 Sintmaheerdt, 2e fase, eengezinswoningen 
Ruimtelijke onderbouwing 

 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

 

7 

1.4 Eisen aan een ruimtelijke onderbouwing  

Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 Wabo gebaseerde zelfstandige instructie voor de inhoud en 
inrichting van deze ruimtelijke onderbouwing ontbreekt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 5.20 van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) verklaart voor de inhoud van het besluit de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, 
eerste lid, van het Bro van overeenkomstige toepassing. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing belicht alle 
relevante aspecten vanuit de ruimtelijke ordening en toont aan dat voorliggend project in overeenstemming is 
met een goede ruimtelijke ordening.   

In een goede ruimtelijke onderbouwing zijn neergelegd:  

1. een verantwoording van de gemaakte keuzen;  
2. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 

waterhuishouding; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6;  
3. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 8;  
4. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte 

onderzoek; verwezen wordt naar de gehele ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat met alle 
relevante feiten en af te wegen belangen rekening is gehouden;  

5. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 
zijn betrokken; het ontwerpbesluit zal voor een ieder ter inzage worden gelegd. Er wordt gelegenheid 
geboden om zienswijzen in te dienen;  

6. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan; Verwezen wordt naar hoofdstuk 7.  

Voor zover bij het project geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt 
opgesteld, waarin de hierna volgende onderdelen zijn beschreven, worden in de ruimtelijke onderbouwing ten 
minste neergelegd:  

7. een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten 
rekening is gehouden; hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.7;  

8. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden 
van de in het besluit begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; In hoofdstuk 
5 is aandacht besteed aan diverse relevante aspecten;  

9. een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde 
milieukwaliteitseisen bij het besluit zijn betrokken; het betreffende hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer heeft betrekking op luchtkwaliteitseisen. Deze zijn beschreven in paragraaf 5.3.  

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de ruimtelijk- functionele structuur van de wijk 
Sintmaheerdt en een beschrijving van de huidige situatie in het projectgebied gegeven.  

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de gewenste ontwikkeling. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie 
Groningen en de gemeente Leek beschreven.  

In hoofdstuk 5 passeren de relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue en hoofdstuk 6 gaat in op de 
wateraspecten.  

In de hoofdstukken 7  wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het project. 

Hoofdstuk 8 gaat in op het vooroverleg.   
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HOOFDSTUK 2  HUIDIGE SITUATIE WIJK SINTMAHEERDT EN HET PROJECTGEBIED 

2.1 Ruimtelijk- functionele structuur wijk Sintmaheerdt 

De wijk Sintmaheerdt is gebouwd in de periode van eind jaren zeventig tot eind jaren negentig. De structuur 
van de wijk is gebaseerd op één hoofdontsluitingsas. De hoofdentree aan oostelijke zijde wordt gevormd door 
de Pastoor Hopperlaan. In noordelijke richting wordt deze voortgezet door Het Spant, De Eekholt en De 
Boskamp. In zuidelijke en westelijke richting vervult de Veenderij deze functie. Vanaf deze hoofdontsluitingsas 
worden de verschillende woonbuurten ontsloten door middel van rondlopende woonstraten, waardoor er 
kleine woonbuurten ontstaan die gescheiden worden door groen- en waterpartijen.  

Door de noord-zuid lopende houtsingels en oost-west georiënteerde groengebieden heeft de wijk een groen 
karakter. In de groengebieden zijn op vele locaties greppels, vijvers en (veen)dobbes aanwezig. 

De wijk Sintmaheerdt bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen. Op enkele locaties zijn gestapelde 
woonvormen gerealiseerd. Tussen de woonbebouwing is het instellingsterrein van De Zijlen aanwezig. Op dit 
terrein was ruimte voor circa 240 mensen met een verstandelijke beperking, verspreidt over diverse 
gebouwen. Waarvoor tevens ondersteunende voorzieningen aanwezig zijn. In figuur 2.1 is een luchtfoto 
opgenomen met daarop het projectgebied (rode kader), het instellingsterrein (gele kader) en de wijk 
Sintmaheerdt (blauwe kader). 

 

Figuur 2.1  Luchtfoto van de wijk Sintmaheerdt (Bron: BingMaps) 

2.2 Het projectgebied 

Het projectgebied is gelegen aan de zuidwest zijde van het instellingsterrein van De Zijlen. Binnen het 
projectgebied is (een deel van) een cluster van bebouwing met zorgwoningen en bijbehorende voorzieningen 
aanwezig. Deze bebouwing is aangesloten op de interne wegenstructuur van het instellingsterrein. Middels 
fiets- en voetpaden staat deze wegenstructuur in verbinding met omliggende woonstraten. Het projectgebied 
heeft een groen karakter, vanwege de vele opgaande beplanting aan de randen. Aan de noordzijde grenst het 
projectgebied aan een plantsoen met een (veen)dobbe. De zuidzijde van het projectgebied wordt begrensd 
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door de woonbebouwing langs het Dal en de Veenderij. In figuur 2.2 is een luchtfoto met indicatieve 
planbegrenzing (rode kader) weergegeven. Voor de exacte begrenzing van het projectgebied wordt verwezen 
naar de besluitvlakken (NL.IMRO.0022.PBTB15sintma2a-VA01 en NL.IMRO.0022.PBTB15sintma2b-VA01). 
Tevens is de planbegrenzing van het eerste deel van fase 2 (zorgwoningen en infrastructuur) weergegeven 
(blauwe contour).  

Opgemerkt wordt dat deze luchtfoto niet de actuele situatie weergeeft. Ten aanzien van het eerste deel van 
fase 2 is al een deel van de bebouwing en verharding gesloopt/ verwijderd.  Het complex met zorgwoningen is 
in aanbouw en de infrastructuur (Hooiland) is aangelegd (momenteel als bouwweg). Naast de bebouwing 
bestaat de inrichting van het projectgebied uit wegen, paden en opgaande beplanting.  

 

Figuur 2.2  Luchtfoto van het projectgebied met indicatieve begrenzing (Bron: BingMaps) 
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HOOFDSTUK 3  PLANBESCHRIJVING 

3.1 Inleiding  

In het geldend bestemmingsplan ‘Sintmaheerdt’ is uitgegaan van de herontwikkeling van het instellingsterrein 
van De Zijlen. Hierbij bestaat het eindbeeld uit 102 eengezinswoningen en 120 zorgwoningen. Op basis van het 
stedenbouwkundig plan dat als basis heeft gediend voor het geldend bestemmingsplan waren ter plaatse van 
‘fase 2’ van de herontwikkeling 24 eengezinswoningen en een zorgcomplex gepland. Eén en ander met 
bijbehorende erftoegangswegen, tuinen en openbaar groen.  

Dit bouwprogramma blijft bestaan voor ‘fase 2’ van de herontwikkelingslocatie, waar het projectgebied 
onderdeel van uit maakt. Echter is een gewijzigde invulling van fase 2 gewenst. Hierdoor is in een eerder 
stadium voor het eerste deel van fase 2 al afgeweken van het bestemmingsplan. De hierin opgenomen 
zorgwoningen en infrastructuur zijn inmiddels in uitvoering. 

Met dit plan wordt invulling gegeven aan het tweede deel van fase 2 waarbij wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan. Dit tweede deel van fase 2 betreft hoofdzakelijk de realisatie van 24 eengezinswoningen. 
Aanvullend op het bouwprogramma (voortkomend uit de stedenbouwkundige schets) worden twee 
eengezinswoningen, die in fase 3 en 4 gepland waren, overgeheveld naar deze fase. Hierdoor betreft het totaal 
aantal 26 eengezinswoningen in deze fase. 

De resterende bebouwing en wegenstructuur van de zorginstelling zal worden gesloopt/ verwijderd. Van 
belang bij het stedenbouwkundig ontwerp, dat afwijkt van het stedenbouwkundig ontwerp uit 2009, is dat het 
ontwerp passend is in de omgeving en aansluit bij omliggende bebouwingsstructuren en bebouwingsmassa’s. 
In figuur 3.1 en 3.2 is de gewenste situatie weergegeven.  

 

Figuur 3.1  Impressie gewenste situatie in vogelvlucht (Bron: Alynia Architecten) 
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Figuur 3.2  Impressie gewenste situatie (Bron: Alynia Architecten) 

3.2 Planbeschrijving 

3.2.1  Vrijstaande woningen 

Ten noorden van de nieuw aangelegde infrastructuur, de Hooizolder, worden 6 vrijstaande woningen 
gerealiseerd als overgang naar het plantsoen en de aanwezige veendobbe. Voor impressies van deze 
vrijstaande woningen wordt verwezen naar figuur 3.3. De vrijstaande woningen worden niet rationeel langs de 
weg gesitueerd, maar verspreidt aan de zijde van het plantsoen. De woningen worden hiermee, mede door de 
wijze van verkaveling, als het ware in het plantsoen gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een zachte overgang 
tussen het plantsoen met de veendobbe naar een meer intensief bebouwde woonwijk aan de zuidzijde van de 
Hooizolder.  
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Er ontstaan clusters van twee en vier woningen. Alle woningen bestaan uit één bouwlaag met een kap. De 
indeling van deze woningen biedt mogelijkheden om naast de woonkamer, keuken, bijkeuken en hal met trap 
en toilet ook een slaapkamer en een badkamer op de begane grond te realiseren. 

Per vrijstaande woning wordt een berging/garage opgericht. De bergingen worden per twee woonpercelen 
aaneen gebouwd, om op deze manier verrommeling van het aanzicht vanaf de Hooizolder te voorkomen. De 
woonpercelen worden door in totaal drie in- en uitritten ontsloten op de Hooizolder.  

 

Figuur 3.3  Impressies vrijstaande woningen (Bron: Alynia Architecten) 

 

3.2.2  Rijwoningen en halfvrijstaande woningen aan de Hooizolder 

Ten zuiden van de Hooizolder worden 4 halfvrijstaande woningen en 8 rijwoningen gerealiseerd. Voor 
impressies van deze woningen wordt verwezen naar figuur 3.4. De halfvrijstaande woningen worden aan de 
buitenzijden gerealiseerd.  

De woningen worden in een licht gebogen rooilijn evenwijdig aan de Hooizolder gerealiseerd. De woningen 
bestaan grotendeels uit één bouwlaag met een kap, waarbij de tussenwoningen gedeeltelijk in twee 
bouwlagen worden uitgevoerd. Vanwege de aanbouwen bieden van de hoekwoningen en halfvrijstaande 
woningen mogelijkheden voor om naast de woonkamer, keuken, berging en hal met trap en toilet ook een 
slaapkamer en een badkamer op de begane grond te realiseren. 

Per woning wordt een kleinschalige berging in de achtertuin gerealiseerd. Tussen de twee blokken met 
rijwoningen wordt een pad aangelegd, waardoor de woonpercelen van de tussenwoningen via een achterpad 
bereikbaar zijn.    

 

Figuur 3.4  Impressies rijwoningen en halfvrijstaande woningen aan de Hooizolder (Bron: Alynia Architecten) 
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3.2.3 Rijwoningen aan het Dal 

Aan de zuidzijde van het projectgebied worden aan het Dal twee blokken rijwoningen van elk 4 woningen 
gerealiseerd. Voor impressies van deze woningen wordt verwezen naar figuur 3.5.  

De woningen worden in de rooilijn gebouwd van de bestaande woningen aan het Dal ten oosten van het 
projectgebied. De woningen bestaan uit twee bouwlagen met een kap, waarbij de tweede bouwlaag 
grotendeels met een kap is uitgevoerd. De indeling van de woningen bestaat uit een woonkamer met open 
keuken en trap naar de verdieping en hal met toilet. Op de verdieping is ruimte voor drie slaapkamer en een 
badkamer. De zolder is bereikbaar middels een vaste trap. Per woning wordt een kleinschalige berging in de 
achtertuin gerealiseerd. De woonpercelen zijn via een achterpad bereikbaar.  

 

Figuur 3.5  Impressie rijwoningen aan het Dal (Bron: Alynia Architecten) 

 

3.2.4 Openbare ruimte 

Door de herontwikkeling wordt een groot deel van het projectgebied opnieuw ingericht. De (veen)dobbe en de 
bijbehorende oeverbeplanting blijven behouden. Tevens wordt opgemerkt dat de houtsingel en watergang 
langs de Leuringslaan behouden blijven. Tussen de twee clusters van vrijstaande woningen wordt een 
wandelpad aangelegd die aansluiting vindt op de bestaande paden in het plantsoen. Tussen de woonpercelen 
aan de Hooizolder en de woonpercelen aan het Dal wordt een sloot aangelegd, welke in verbinding staat met 
watergangen buiten het projectgebied. Daarnaast worden een aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte 
gerealiseerd. Hiervoor wordt verwezen naar de volgende paragraaf. 

3.3 Verkeer en parkeren 

3.3.1 Verkeer 

De interne verkeerstructuur (Spant) van het instellingterrein zal geheel worden verwijderd. In het verouderde 
stedenbouwkundig ontwerp waren ontsluitingswegen gesitueerd vanaf de Veenderij richting het Spant en het 
Dal, waarbij de aansluitingen waren voorzien van afsluitbare doorgangen. De beoogde ontsluiting van 
motorvoertuigen zou in dat geval via de Veenderij plaatsvinden. 

Door gewijzigde inzichten is de beoogde verkeerstructuur gewijzigd. Er wordt geen ontsluitingsweg richting het 
Dal aangelegd, zoals dat in verouderde stedenbouwkundige schets wel het geval was. De situering van de 
ontsluitingsweg, de Hooizolder, tussen de Veenderij en fase 1 van de herontwikkeling is gewijzigd. In figuur 3.1 
is de situering van deze weg indicatief weergegeven.  

Ten aanzien van de omliggende wegen is rekening gehouden met de verkeersgeneratie van de woningen en 
deze wegen bieden voldoende capaciteit om het verkeersaanbod eenvoudig en verkeersveilig af te kunnen 
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wikkelen. De twee woningen die overgeheveld worden vanuit fase 3 en 4 naar deze fase brengen geen 
onevenredige toename van verkeersbewegingen met zich mee. Dit levert vanuit het oogpunt van 
verkeersveiligheid geen overwegende bezwaren op. 

3.3.2 Parkeren 

Bij de herontwikkeling Sintmaheerdt is een parkeernorm opgesteld waaraan voldaan moet worden. Zodoende 
is verzekerd dat bij realisatie van de woningen voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. Voor alle reguliere 
woningen betreft de parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning. Daarvan dient bij vrijstaande, 
halfvrijstaande en patiowoningen in elk geval 1 parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd te worden.  

In voorliggend plan wordt uitgegaan van 26 woningen, waarvan 10 (half)vrijstaande woningen. Dit betekent 
dat er 39 (26 x 1,5) parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden, waarvan in ieder geval 10 op eigen terrein 
van de (half)vrijstaande woningen.  

Met dit plan worden 44 parkeerplaatsen gerealiseerd waarmeer ruimschoots wordt voldaan aan de 
parkeernorm. Opgemerkt wordt dat de woningen aan het Dal en de woningen aan de Hooizolder ruimtelijk 
gescheiden zijn van elkaar, waardoor ook afzonderlijk van elkaar voldaan moet worden aan de parkeernorm. 
Daarom worden beiden afzonderlijk getoetst.  

Woningen aan de Hooizolder 

Aan de Hooizolder worden 10 (half)vrijstaande en 8 rijwoningen gerealiseerd. De vrijstaande en halfvrijstaande 
woningen beschikken allen over een parkeerplaats op eigen terrein. Daarnaast is op het eigen terrein van de 
hoekwoningen ook ruimte beschikbaar voor een parkeerplaats. Hierdoor zijn er 14 parkeerplaatsen op eigen 
terrein aanwezig. Daarnaast worden in de openbare ruimte 18 parkeerplaatsen aan de Hooizolder 
gerealiseerd. Met de 32 te realiseren parkeerplaatsen wordt voldaan aan de parkeernorm van (18 x 1,5) 27 
parkeerplaatsen. 

Woningen aan het Dal 

Aan het Dal worden 8 rijwoningen gerealiseerd. Op het eigen terrein van de hoekwoningen is ruimte aanwezig 
voor één parkeerplaats. Hierdoor zijn er 4 parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig. Daarnaast worden in de 
openbare ruimte 8 parkeerplaatsen aan het Dal gerealiseerd. Met de 12 parkeerplaatsen wordt voldaan aan de 
parkeernorm van (8 x 1,5) 12 parkeerplaatsen. 
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit projectgebied geldende uitgangspunten 
weergegeven.  

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

4.1.1.1 Algemeen 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de 
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.  

4.1.1.2 Rijksdoelen en regionale opgaven 

In de SVIR heeft het Rijk drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028):  

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;  

 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat;  

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn.  

Voor de drie rijksdoelen worden 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk aan 
waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Noord-Nederland ( de provincies Friesland, Groningen en Drenthe) zijn:  

 Het versterken van Energyport (Noord-) Nederland als internationaal energieknooppunt en 
kenniscentrum voor energievoorziening en -transitie, en:  
o het aanwijzen van locaties voor de vestiging van energiecentrales in de Eemshaven;  
o het robuust en compleet maken van het internationale hoofdenergienetwerk, waaronder de 

verbinding van Eemshaven via Ens naar Diemen (Noord-West 380kV-verbinding);  
o het aanwijzen van leidingstroken voor buisleidingen en het ruimtelijk reserveren van locaties voor 

ondergrondse opslag;  
o het aanwijzen van voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie in Noord-Nederland;  

 Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (wegen, spoorwegen en 
vaarwegen), buisleidingen en het hoofdenergienetwerk in Noord-Nederland;  

 De ontwikkeling van een robuust kustlandschap en zoetwatersysteem ter vergroting van de 
waterveiligheid en waterzelfvoorziening en het voorkomen van verdroging (o.a. door versterking van 
de Afsluitdijk en bijbehorende sluizencomplexen, Hoogwaterbeschermingsprogramma en 
deelprogramma’s Zoet- watervoorziening, IJsselmeer en Waddengebied van het Deltaprogramma);  
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 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000-gebieden en het 
Werelderfgoed (de Waddenzee).  

4.1.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) 
opgenomen. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een 
optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. In de toelichting van een bestemmingsplan dat een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moeten de drie treden achter elkaar worden doorlopen.  

 

Figuur 4.1   Ladder voor duurzame verstedelijking (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)  
 

Teneinde een nieuwe stedelijke ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk 
inzicht te geven in de in figuur 4.1 genoemde begrippen en ‘bestaand stedelijk gebied’, ‘stedelijke 
ontwikkeling’ en ‘regionale behoefte’. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:  

bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van 
wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare 
of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’.  

stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.  

Voor regionale behoefte is geen definitie in artikel 1.1.1 van de Bro opgenomen. Uit de nota van toelichting 
behorende bij artikel 3.1.6 Bro (Staatsblad 2012, 388, pp. 49-50) blijkt dat met regionale behoefte niet per se 
wordt gedoeld op een bovengemeentelijke behoefte (regionaal in de zin van meerdere gemeenten 
omvattende). Centraal staat een passend regionaal schaalniveau; in geval van een lokale ontwikkeling kan het 
daarom ook gaan om een lokale (binnen de gemeente) vallende behoefte. Een dergelijke behoefte kan dan 
worden gezien als “regionale behoefte” zoals bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 Bro.  

4.1.2 Toetsing aan het rijksbeleid 

Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over dergelijke binnenstedelijke ontwikkelingen. De herontwikkeling 
van de locatie raakt geen rijksbelangen zoals opgenomen in de SVIR.  
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Ladder voor duurzame verstedelijking 

Ten aanzien van de ladder van duurzame verstedelijking wordt het volgende geconstateerd:  

Trede 1: in dit geval is geen sprake van een geheel nieuwe ontwikkeling. Het woningbouwprogramma is reeds 
vastgelegd in het geldende bestemmingsplan. Vanwege gewijzigde inzichten ten aanzien van de infrastructuur 
wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Dit project voorziet ten opzichte van het geldende 
bestemmingsplan niet in extra woningen. Zoals blijkt uit de gemeentelijke woonvisie, waarmee de provincie 
heeft ingestemd, blijkt dat er behoefte is aan de te realiseren woningtypen. Kortheidshalve wordt verwezen 
naar paragraaf 4.3.2.Met de wijziging ten opzichte van hetgeen is opgenomen in het geldend 
bestemmingsplan wordt voorzien in de kwalitatieve als de kwantitatieve behoefte. Hiermee wordt voldaan aan 
trede 1 van de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

Trede 2: In de Bro is een definitief opgenomen voor bestaand stedelijk gebied. De definitie luidt: ‘bestaand 
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 
detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk 
groen en infrastructuur’. 

Gezien het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat het projectgebied onderdeel uitmaakt van bestaand 
stedelijk gebied. Dit wordt nog eens bevestigd door figuur 2.1, 2.2 en 4.1 en het feit dat het projectgebied is 
opgenomen in het bestemmingsplan ‘Sintmaheerdt’, een bestemmingsplan dat is opgesteld voor de bestaande 
wijk Sintmaheerdt. 

Trede 3: Niet van toepassing.  

 

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat dit project voldoet aan de ladder van duurzame 
verstedelijking.  

4.2 Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid van de provincie Groningen is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan 
betreft het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013.  

4.2.1 Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013  

4.2.1.1 Algemeen  

Het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 (POP3) is op 17 juni 2009 definitief vastgesteld. Hierin staat het 
provinciale omgevingsbeleid verwoord op het gebied van milieu, verkeer en vervoer, water en ruimtelijke 
ordening. Belangrijke onderwerpen zijn de bescherming van de karakteristieken van het Groninger landschap, 
ruimte voor ontwikkeling, leefbaarheid op het platteland en duurzame energie.  

De hoofddoelstelling van het provinciale omgevingsbeleid is: duurzame ontwikkeling, voldoende 
werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen, met behoud en versterking van de 
kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om 
zich te ontplooien.  

De drie centrale uitgangspunten zijn:  

1. werken aan een duurzame leefomgeving;  
2. eigen karakter handhaven en versterken;  
3. sterke steden en vitaal platteland.  

De provincie wil zich sterker profileren als een provincie met diverse natuur- en landschapskwaliteiten. Die 
kwaliteiten worden steeds belangrijker voor het imago van de provincie en daarmee ook voor bijvoorbeeld 
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recreatie en toerisme. Uit figuur 4.1 blijkt dat het projectgebied is gelegen in het stedelijk gebied en is 
aangemerkt als ‘Bestaand bebouwd gebied’. 

 

Figuur 4.1   Uitsnede Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 (Bron: provincie Groningen) 

 

In het POP is het beleid onderverdeeld in een aantal thema’s. In voorliggend geval is de thema ‘Leven en 
wonen in Groningen’ van belang. Hieronder zijn de beleidsuitgangspunten voor deze aspecten weergegeven. 

4.2.1.2 Leven en wonen in Groningen 

Verbetering woon- en leefklimaat  

Om een goede woonkwaliteit te realiseren, is een verdergaande aanpassing (transformatie) van de bestaande 
voorraad woningen (zowel huur als koop) en van de bijbehorende woonomgeving noodzakelijk. Al in een vroeg 
stadium van planontwikkeling dienen betrokken partijen aandacht te besteden aan een reeks van 
onderwerpen. Deze lopen uiteen van een goede sociale infrastructuur, duurzaamheid, energiebesparing, 
milieukwaliteit, gezondheid en veiligheid tot een hoogwaardige ruimtelijke inrichting en stedenbouwkundige 
kwaliteit. 

Woon- en leefklimaat in wijken, buurten en dorpen 

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor verbetering van de leefbaarheid in bestaande wijken, buurten 
en dorpen en de bijbehorende sociale infrastructuur. Zij zorgen ervoor dat maatschappelijke instellingen en 
andere betrokkenen hierbij samenwerken en ontwikkelen plannen om de leefbaarheid van buurten, wijken en 
dorpen in stand te houden en te verbeteren. 

Verbetering positie kwetsbare groepen  

Kwetsbare bevolkingsgroepen in dorpen en steden, zoals ouderen, zijn sterk afhankelijk van de aanwezigheid 
en goede bereikbaarheid van allerlei voorzieningen, met name op het gebied van zorg en welzijn. Die 
voorzieningen staan onder druk, waardoor de positie van kwetsbare groepen dreigt te verslechteren.  
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Voorzieningen in dorpen en stedelijke centra  

Het is belangrijk dat in de dorpen en stedelijke centra, waar de voorzieningen onder druk staan, 
dienstencentra, steunstees, multifunctionele centra en zorgposten functioneren. De provincie heeft samen 
met gemeenten en woningbouwcorporaties convenanten ‘Wonen met Zorg’ afgesloten, met name om de 
positie van kwetsbare groepen te verbeteren. De provincie levert een bijdrage aan de uitvoering van de 
actieprogramma’s van deze convenanten en verstrekken subsidies voor multifunctionele centra. Van groot 
belang is ook de bereikbaarheid van voorzieningen, met name via het openbaar vervoer. De gemeenten 
moeten ervoor zorgen dat er voldoende geschikte woningen voor deze doelgroepen zijn. Toepassing van ICT 
en domotica, zoals zorgvernieuwing met beeldtelefoon, zal daarbij een steeds grotere rol spelen. 

Afstemming woningbouwopgave  

Een belangrijk uitgangspunt in ons woningbouwbeleid vormt de concentratie van wonen en werken in de 
stedelijke centra. De steden krijgen een centrumfunctie voor de belangrijkste voorzieningen. Concentratie 
beperkt de ruimteclaims op het buitengebied en beperkt meteen ook de mobiliteit. 

Afspraken over woningbouw  

In de regio Groningen-Assen werkt de provincie samen met een aantal partners aan een breed programma op 
basis van de Regiovisie. Voor wat betreft de woningbouw hebben alle partners in de Regiovisie voor de 
periode 2007-2019 afspraken gemaakt over nieuwbouw en de bijbehorende sloopopgave per gemeente, op 
basis van recent onderzoek naar de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens. Bij deze 
afspraken is rekening gehouden met de oude opgaven en de reeds gerealiseerde sloop en nieuwbouw.  

In de eerste jaren na vaststelling van de Structuurvisie is nog een sterke groei van de bevolking en de 
woningbehoefte verwacht. Er wordt vastgehouden aan het uitgangspunt om wonen en werken te 
concentreren in de steden Groningen en Assen, met daarnaast een extra woningbouwopgave voor de 
gemeente Leek en de kern Roden, en Hoogezand-Sappemeer.  

Versnelling woningbouwproductie  

De woonconsument is gediend bij een voorspoedige woningproductie. De afgelopen jaren is deze productie 
duidelijk achtergebleven bij de planning. Daarom is versnelling van de productie een belangrijke doelstelling. 
Aandachtspunt is de samenhang met de noodzakelijke transformatie van de bestaande woningvoorraad. Dat 
geldt vooral voor de regio’s Oost-Groningen en Eemsdelta, waar nieuwbouw primair vervanging betreft van 
bestaande woningen.  

De groep kwetsbare inwoners, met name ouderen met lichamelijke beperkingen en dementie, zal in het 
komende decennium met ruim 10 procent toenemen. De vraag naar zorg, hulp en welzijnsvoorzieningen zal 
hierdoor eveneens toenemen, evenals de vraag naar geschikte woningen en een aangepaste inrichting van de 
woonomgeving. Dit wordt een belangrijke opgave. Daarom nemen we het thema wonen, welzijn en zorg ook 
op in onze Sociale Agenda. Er wordt daarbij vooral gefocust op de gebieden waar de problematiek zich het 
sterkst voordoet. 

4.2.2 Provinciale omgevingsverordening 

Tegelijk met de vaststelling van het POP is de bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening (POV) 
vastgesteld, die eind 2009 in werking is getreden. Daarna is de POV gewijzigd in maart 2011 ten aanzien van de 
regels voor intensieve veehouderijen. Op 20 maart 2013 is de POV partieel herzien op meerdere onderdelen. 
In de verordening is aangegeven waar gemeenten in ruimtelijke plannen rekening mee moeten houden.  

In de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009 zijn in artikel 4.5 (Ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid) regels gesteld waaraan bestemmingsplannen dienen te voldoen in het geval mogelijke 
kernkarakteristieken zoals in bijlage 12 van de verordening en de overige ondersteunende cultuurhistorische 
landschappelijke kenmerken in het geding zijn. In dit plan is hiervan geen sprake. 

 



 Sintmaheerdt, 2e fase, eengezinswoningen 
Ruimtelijke onderbouwing 

 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

 

20 

Op grond van artikel 4.7 (Woningbouw) van de Omgevingsverordening stellen GS voor elke gemeente de 
nieuwbouwruimte vast voor een periode van maximaal tien jaar. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat 
een bestemmingsplan kan voorzien in de bouw van nieuwe woningen voor zover deze 
woningbouwmogelijkheden naar aard, locatie en aantal in overeenstemming zijn met een woonvisie:  

a. waarover overeenstemming is bereikt met de regio waar de betreffende gemeente deel van 
uitmaakt, dan wel - bij het ontbreken van een dergelijk regionaal samenwerkingsverband - met de 
Groninger buurgemeenten van de betreffende gemeente;  

b. waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd.  

Een woonvisie moet aan een aantal inhoudelijke en procesmatige voorwaarden voldoen. De essentie van deze 
voorwaarden is dat gemeenten niet meer plancapaciteit voor nieuwbouw en transformatie beschikbaar 
hebben dan noodzakelijk is om te voorzien in de regionale woningbehoefte. Bij de beoordeling van 
bestemmingsplannen/ ruimtelijke onderbouwingen die voorzien in nieuwe woningbouw wordt de 
gemeentelijke planningslijst als uitgangspunt genomen. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.3.2. 

Verder is in de SER-ladder (Ladder van de duurzame verstedelijking) in de herziene POV opgenomen. Zoals in 
paragraaf 4.1.2 al is aangegeven voorziet voorliggend plan niet in het uitbreiden van de nieuwbouwruimte 
voor woningen. 

4.2.3 Toetsing initiatief aan het provinciaal beleid  

Met de in deze onderbouwing besloten ontwikkeling wordt goed aangesloten op de beleidsuitgangspunten uit 
het provinciale omgevingsplan. Op een binnenstedelijke locatie wordt bestaande gedateerde (zorg)bebouwing 
gesloopt en worden nieuwe woningen gerealiseerd. Hierdoor vindt geen extra ruimtebeslag plaats buiten het 
stedelijk gebied.  

Dit project voorziet niet in extra woningen ten opzichte van het geldend bestemmingsplan, maar voorziet in de 
behoefte op basis van de door provincie ingestemde gemeentelijke woonvisie. Met dit plan zijn 14 van de 26 
woningen geschikt of geschikt te maken als levensloopbestendige woningen met alle leefruimtes op de begane 
grond. Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met de Provinciaal Omgevingsplan 2009-
2013 en de Provinciale Omgevingsverordening. 

4.3 Gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. Met betrekking tot het voorliggende bestemmingsplan 
zijn de hieronder genoemde beleidsstukken het belangrijkst. 

4.3.1 Intergemeentelijke structuurvisie Leek - Roden 

4.3.1.1 Algemeen 

Op 21 oktober 2009 hebben de raden van Leek en Noordenveld de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek - 
Roden (IGS) vastgesteld. De IGS is een structuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Leek 
en de omgeving van Roden in de gemeente Noordenveld voor de periode 2010-2030.  

De IGS is een uitwerking van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het gebied Leek-Roden. De IGS voorziet 
in een uitbreiding, transformatie en revitalisering van de dorpen Leek en Roden, en de kernen Zevenhuizen, 
Oostwold, Nietap, Tolbert en Nieuw-Roden binnen een landschappelijk raamwerk. De omvang van de opgave 
is uitgedrukt in een maximale hoeveelheid toe te voegen woningen van 5850, waarvan 1400 reeds gepland. 
Voor de werkgelegenheid is naast revitalisering een ruimte beschikbaar voor 20 ha regionaal georiënteerde 
bedrijvigheid bovenop 40 ha reeds in ontwikkeling genomen bedrijvigheid. De visie voorziet in een ruime 
opvangcapaciteit voor combinaties van wonen en werken op diverse locaties. Tolbert is onderdeel van een 
serie buurtschappen (kerspelen) die zijn ontstaan op de zandrug van Marum naar Groningen in de 12e  en 13e  
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eeuw. Op dit lint staan naast Tolbert andere buurtschappen zoals Midwolde, Lettelbert en Oostwold. Allen zijn 
gegroepeerd rond een eigen kerk. De ontwikkeling van bebouwing is voornamelijk langs het lint. Door de 
aanleg van de A7 en de forse uitbreiding van Leek is Tolbert wat verscholen komen te liggen. Opvallend is dat 
er aan de noordzijde van Leek en rondom Tolbert nog steeds een landelijke sfeer bestaat. 

Uit figuur 4.2 blijkt dat het projectgebied op de plankaart van de IGS gelegen is binnen de ‘bestaande kern’.  

 

Figuur 4.2  Uitsnede plankaart IGS Leek – Roden (Bron: Gemeente Leek) 

4.3.1.2 Kernwaarden ontwikkeling 

In de IGS zijn een aantal kernwaarden voor ontwikkeling opgenomen. De kernwaarden betreffen de thema’s: 

 Wonen; 
 Werken; 
 Landschap; en 
 Infrastructuur. 

In dit geval is de kernwaarde van het thema ‘Wonen’ van belang. Deze worden hierna kort toegelicht. 

Wonen 

Hoofdaccent op ontwikkeling in Leek en Roden 

De beide dorpen Leek en Roden hebben een zelfstandig opererend en uitgebreid voorzieningenpakket. De 
ontwikkeling is erop gericht beide dorpen op een evenwichtige manier met een woonprogramma te 
ondersteunen. 

Bescheiden versterking kleine kernen 

Een deel van het toe te voegen woonprogramma zal tevens als functie hebben dat zelfstandig functionerende 
dorpen en buurtschappen als Zevenhuizen en Oostwold, Tolbert, Nieuw-Roden en Nietap, in hun identiteit en 
functioneren worden versterkt. 

Landschappelijke kwaliteit als basis voor wonen en werken 
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De bestaande landschappelijke kwaliteiten zullen worden benut als identiteitsdrager voor de verschillende te 
ontwikkelen woon- en werkmilieus. Het landschap heeft een sterke aanwezigheid en zorgt ervoor dat hierdoor 
de woonmilieus onderscheidend zijn onder andere: wonen tussen de houtsingels, wonen aan het landgoed, 
wonen in het bos. 

Zowel ontwikkelen in het centrum als in het buitengebied  

Een evenwichtige verdeling tussen bouwen in het buitengebied en herstructurering van de centra in de dorpen 
Leek en Roden door het toepassen van functiewisseling. Centraal gelegen oude bedrijventerreinen worden 
ingewisseld voor aantrekkelijke centrum-dorpse woonmilieus. De verschillende woonmilieus zullen tevens 
onderscheidend zijn door het toepassen van verschillende woonintensiteiten (hogere dichtheid in het 
centrum, lagere dichtheid in het buitengebied). 

Ontwikkelingen met een kleine stedenbouwkundige korrel 

Het kleinschalige en diverse landschap leent zich niet voor grootschalige ontwikkelingen. De periode waarin 
het programma wordt gerealiseerd is tussen de tien en twintig jaar. De kans bestaat dat er gewijzigde 
inzichten ontstaan over de omvang en de invulling van het programma. De structuurvisie zal dus moeten 
voorzien in de mogelijkheid tot een gefaseerde aanpak in een kleine korrel (50 – 300 woningen) met een 
afgerond geheel per fase. 

4.3.1.3 Toetsing aan de ISG Leek – Roden 

De complete herontwikkeling van het instellingsterrein wordt gefaseerd uitgevoerd. Het eindbeeld omvat 102 
eengezinswoningen en 120 zorgwoningen. Voorliggend plan voorziet in de realisatie van 26 reguliere 
eengezinswoningen als onderdeel van fase 2. Hiermee voldoet het plan aan het uitgangspunt dat 
herontwikkeling met een kleine stedenbouwkundige korrel. Gesteld wordt dat het initiatief in 
overeenstemming is met de Intergemeentelijke structuurvisie Leek – Roden.  

4.3.2 Woonvisie Leek 2010-2015 

4.3.2.1 Algemeen 

De Woonvisie Leek 2010-2015 is de Leekster uitwerking van de Regionale Woonvisie Westerkwartier 2009-
2015. Met deze gemeentelijke woonvisie wil de gemeente Leek haar visie geven op het wonen. De Woonvisie 
richt zich meer op het kwalitatieve aspect. In Tolbert zal een deel van de toekomstige vraag naar wonen met 
zorg worden ingevuld. De nadruk in de huursector ligt bij het bouwen van levensloopbestendige woningen. 
Ook in Tolbert zullen meer nultredenwoningen worden gerealiseerd. Naast Leek is in Tolbert ruimte voor 
gestapelde bouw. 

4.3.2.2 Visie op wonen, welzijn en zorg 

De gemeente streeft ernaar dat alle inwoners hun zelfredzaamheid zo lang mogelijk kunnen vasthouden zodat 
iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. Bij de inrichting 
van de openbare ruimte, het realiseren van voorzieningen en dergelijke wordt daarom gekeken of ook mensen 
met beperkingen hiervan gebruik kunnen maken.  

Door de voorziene stijgende behoefte aan aangepast wonen met zorg als gevolg van de vergrijzing en de 
extramuralisering zal de zorg aan huis flink toenemen. De visie is dat er voldoende levensloopgeschikte 
woningen, aanpasbare woningen, zorgwoningen en kleinschalige andere woonvormen worden gerealiseerd in 
de nabijheid van een centraal zorg- en dienstencentrum. 
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4.3.2.3 Woningbouwprogramma 2010-2015 – Vertaling van de woningbehoefte met zorg in planvorming  

Ten aanzien van wonen met zorg ligt er een forse opgave, waarbij de nadruk niet dient te liggen op de 
kwantiteit, maar meer op de kwaliteit, waarbij maatwerk in de zorg moet worden geboden. Meer in het 
bijzonder gaat het binnen het taakveld wonen en zorg om de volgende aandachtsvelden:  

1. het transformeren van intramurale zorg (van de traditionele bejaardentehuizen) naar extramurale 
capaciteit met zorgaanbod;  

2. vanuit de gebiedsgerichte aanpak staat het realiseren van woonservicezones centraal, delen van een 
woonwijk waar geschikte woonvormen voor mensen met functiebeperkingen zijn en waar welzijns- en 
activiteitenaanbod is en zorg verleend kan worden. Daarnaast kan ook gedacht worden aan 
beschermde woonvormen, kleinschalige woonvormen voor verstandelijke gehandicapten met 
begeleiding en zorg;  

3. Het bieden van een gedifferentieerd aanbod. De behoefte van de groep zorgdragers - ouderen (met 
verschillende inkomensniveaus), verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten en overige 
doelgroepen - maakt dit nodig. 

4.3.2.4 Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie Leek 2010-2015 

In dit geval is sprake van sloop en vervangende nieuwbouw van zorgwoningen, waarbij ook ruimte wordt 
gemaakt voor eengezinswoningen. Binnen bestaand stedelijk gebied worden met dit project 26 
eengezinswoningen gerealiseerd. Dit project voorziet niet in extra woningen ten opzichte van het geldend 
bestemmingsplan ‘Sintmaheerdt’. Met dit plan zijn 14 van de 26 woningen geschikt of geschikt te maken als 
levensloopbestendige woningen waar alle leefruimtes op de begane grond gerealiseerd kunnen worden. Met 
de wijziging ten opzichte van hetgeen is opgenomen in het geldend bestemmingsplan wordt voorzien in de 
kwalitatieve als de kwantitatieve behoefte.  Gesteld wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de 
Woonvisie Leek 2010-2015.  

4.3.3 Woonvisie Westerkwartier 2015-2020 (ontwerp) 

4.3.3.1 Algemeen 

De Woonvisie Westerkwartier 2015-2020 is opgesteld voor vier gemeente, namelijk Grootegast, Marum, 
Zuidhorn en Leek. Inmiddels heeft het college van B&W van de gemeente Leek de woonvisie vrijgegeven voor 
inspraak.  

Centraal staat de visie: Ruimte om te wonen. Daarin ligt niet alleen besloten dat het Westerkwartier fysiek de 
ruimte biedt, maar ook de mogelijkheid om woonwensen waar te maken en ruimte voor bewoners om 
initiatief te nemen. Om die visie te verwezenlijken, zijn vier ambities uitgewerkt. Per ambitie zijn opgaven 
benoemd. Daarin is concreet uitgewerkt wat de ontwikkelingen zijn (terugblikkend en vooruitkijkend), wat dat 
betekent voor het wonen, en wat overheid, corporaties, andere professionals en bewoners 
(vertegenwoordigers) kunnen doen om toe te werken naar onze ambitie.  

Deze ambities betreffen:  

 De juiste woning op de juiste plek 
 Wonen betaalbaar houden 
 Ook met een zorgvraag veilig en comfortabel wonen 
 Bewoners nemen initiatief.  

In het kader van de beoogde ontwikkeling in dit plan wordt hierna nader ingegaan op de ambitie ‘Ook met 
zorgvraag veilig en comfortabel wonen’. 
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4.3.3.2 Ambitie “Ook met een zorgvraag veilig en comfortabel wonen” 

In alle dorpen is het mogelijk om oud te worden en te wonen met een zorgvraag. Meestal is een gewone 
woning, al dan niet met aanpassingen, prima. In de centrumdorpen zijn de afgelopen jaren veel 
(koop)appartementen gerealiseerd of zij worden binnen afzienbare tijd opgeleverd. Daar zijn voorlopig geen 
grote aantallen nieuwe (koop)appartementen nodig. De vraag richt zich op de korte termijn vooral op 
grondgebonden seniorenwoningen. In de kleinere dorpen geldt dat des te meer: kleinschalige projecten met 
grondgebonden seniorenwoningen passen goed bij de schaal van kleine dorpen.  

Verder ontstaat er regionaal vraag naar huurwoningen in de particuliere sector, vanaf € 700 tot ca. € 900. Dit is 
voor lokale ontwikkelaars een kansrijk marktsegment zeker daar waar het gaat om seniorenwoningen. Deze 
doelgroep is bereid meer te betalen voor kwaliteit en die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen 
voor sociale huur. Het zijn nu vaak huiseigenaren. 

Zelfstandige woningen voor mensen met een intensieve zorgvraag zijn binnen de huidige praktijk vooral 
haalbaar in de grote dorpen. Ondertussen ontstaat er als gevolg van scheiden met zorg in alle dorpen een 
groep bewoners met een intensieve zorgvraag maar met de noodzaak om zelfstandig te blijven wonen. Samen 
vormen zij mogelijk voldoende massa voor het aanbieden van wonen en zorg, ook in kleinere dorpen. We 
organiseren periodiek overleg met zorgpartijen en bespreken met hen de mogelijkheden om te komen tot 
plannen voor kleinschalige woonzorgvormen. Daarbij denken we aan zorgpartijen, maar bijvoorbeeld ook 
groepen particulieren. 

4.3.3.3 Kwantitatieve behoefte 

Vanuit het woningmarktonderzoek is voor het Westerkwartier een raming opgesteld voor wat betreft de 
woningbehoefte voor de periode 2015-2020 en voor de periode 2021-2025. Dit is gedaan op zowel 
Westerkwartierniveau, gemeenteniveau en dorpsniveau. 

Voor Leek (incl. Tolbert) is de woningbehoefte voor de periode 2014-2020 geraamd tussen de 250-425 
woningen en voor de periode tussen 2020-2025 tussen de 150-250 woningen. 

4.3.2.4 Plannen voor woningbouw 

In de bijlage van de woonvisie is een overzicht van de bekende woningbouwplannen opgenomen. Hierin is 
specifiek voor de herontwikkeling van locatie Sintmaheerdt, gebied De Zijlen rekening gehouden met een 
inbreiding van 30 woningen in de periode 2014-2020.  

4.3.3.5 Toetsing van het initiatief aan de (ontwerp) Woonvisie Westerkwartier 2015-2020 

In locatie Sintmaheerdt, De Zijlen is sprake van sloop en nieuwbouw van zorgwoningen, waarbij ook ruimte 
wordt gemaakt voor eengezinswoningen. Binnen bestaand stedelijk gebied worden met dit project 26 
eengezinswoningen gerealiseerd. Dit project voorziet niet in extra woningen ten opzichte van het geldend 
bestemmingsplan ‘Sintmaheerdt’. Met dit plan zijn 14 van de 26 woningen geschikt of geschikt te maken als 
levensloopbestendige woningen waar alle leefruimtes op de begane grond gerealiseerd kunnen worden. 
Waarmee goed wordt aangesloten op de ambitie voor wonen met zorgvraag. Met de wijziging ten opzichte 
van hetgeen is opgenomen in het geldend bestemmingsplan wordt voorzien in de kwalitatieve als de 
kwantitatieve behoefte.  Gesteld wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de (ontwerp) Woonvisie 
Westerkwartier 2015-2020.  

4.3.4 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

De in het voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling is in overeenstemming met de 
gemeentelijke beleidsuitgangspunten zoals verwoord in de voorgenoemde beleidsstukken.  
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
of in een ruimtelijke onderbouwing een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de 
milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende 
wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema’s geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie 
& cultuurhistorie en het Besluit milieueffectrapportage. 

5.1 Geluid (Wet geluidhinder) 

5.1.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van 
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone 
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch 
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt 
overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. In dit geval 
worden nieuwe geluidsgevoelig objecten (woningen) opgericht binnen het projectgebied. 

5.1.2 Situatie projectgebied 

5.1.2.1 Wegverkeerslawaai 

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone 
hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.  

Wettelijke geluidszones van wegen: 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 m 250 m 

3 of 4 rijstroken 350 m 400 m 

5 of meer rijstroken 350 m 600 m 

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor: 

 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2). 

Het projectgebied is niet gelegen binnen zones van wegen. De wegen rondom het projectgebied  betreffen 
namelijk, net als de ontsluitingsweg in het projectgebied, wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur, 
waarvoor geen wettelijke zones zijn opgenomen in de Wgh. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/uur-wegen de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting te 
worden onderbouwd. In dit geval worden de 30 km/uur-wegen uitsluitend gebruikt door bestemmingsverkeer. 
Tevens wordt opgemerkt dat er vanuit de wijk diverse ontsluitingen zijn op de Auwemalaan. 

Gezien het vorenstaande kan vanuit het oogpunt van wegverkeerslawaai een goed woon- en leefklimaat 
gerealiseerd worden ter plaatse.  
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5.1.2.2 Railverkeerslawaai en industrielawaai 

Railverkeerslawaai kan in dit geval buiten beschouwing worden gelaten aangezien de dichtstbijzijnde 
spoorweg op ruime afstand van het projectgebied is gelegen. In de nabijheid van het projectgebied zijn 
eveneens geen gezoneerde industrieterreinen aanwezig. In paragraaf 5.5 wordt nader ingegaan op in de 
omgeving aanwezige individuele milieubelastende functies. Op deze plaats wordt geconcludeerd dat de 
aspecten railverkeerslawaai en industrielawaai verder buiten beschouwing kunnen worden gelaten. 

5.1.3 Conclusie 

Gesteld wordt dat er ter plaatse van de woningen in het projectgebied en de omgeving sprake zal zijn van een 
goed woon- en leefklimaat. Het aspect geluid vormt derhalve geen belemmering voor dit plan.  

5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, is in dit geval een bodemonderzoek verricht conform de richtlijnen NEN 5740 en 
NEN 5707. 

Ingenieursbureau MUG heeft een verkennend bodemonderzoek en een verkennend bodem- en 
asfaltonderzoek voor het gehele herontwikkelingsterrein uitgevoerd. De conclusies en aanbevelingen 
voortkomend uit deze onderzoeken zijn hierna opgenomen. De volledige onderzoeken zijn opgenomen als 
bijlage 1 en 2 van deze ruimtelijke onderbouwing. 

5.2.2 Onderzoeksresultaten 

Voorliggend project heeft betrekking op deelgebied C: ‘De Dobbe’ uit het onderzoek.  

De resultaten van dit deelgebied zijn als volgt:  

 In de bovengrond (MM6) ter van buurtschap "De Dobbe" zijn geen verhoogde gehalten aan 
onderzochte parameters vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. In de bovengrond ter 
plaatse M1v17 is het gehalte aan EOX licht verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. 
Na indicatieve toetsing aan bet Bouwstoffenbesluit voldoet de bovengrond ter plaatse van MM6 en 
MM7 aan de kwaliteitseisen voor schone grond.  

 In de ondergrond (MM8) zijn de gehalten aan onderzochte parameters niet verhoogd vastgesteld ten 

opzichte van de streefwaarden. Na indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit voldoet de 

ondergrond ter plaatse van MM8 eveneens aan de kwaliteitseisen voor schone grond. 
 In het grondwater ter plaatse van peilbuis (Pb C7) is de concentratie aan xylenen licht verhoogd  

vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet  verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. 

 Bij de boringen is de grond beoordeeld op zintuiglijk waarneembare verontreinigingen en het 
voorkomen van asbestverdachte materialen. Het gehele terrein is puinhoudend. Er zijn geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. 

5.2.3 Conclusie 

Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkeling, aangezien de vastgestelde 
verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het 
toekomstige gebruik.  
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5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1  Beoordelingskader 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende 
mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

 woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg; 
 woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen; 
 kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.  

 

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze ‘gevoelige bestemmingen’ zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van ‘gevoelige bestemmingen’ binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

5.3.2  Situatie projectgebied 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet in de realisatie van 26 eengezinswoningen. In paragraaf 
5.3.1.1 is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen, die niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van dit project in vergelijking met de voorgenoemde 
categorieën, kan worden aangenomen dat voorliggend project ‘niet in betekenende mate bijdraagt’ aan de 
luchtverontreiniging.  

Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt dat er, in de omgeving van het projectgebied, langs 
wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de grenswaarden 
is ook in de toekomst niet te verwachten. De reguliere woningen worden niet aangemerkt als een gevoelige 
bestemming in het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen. 
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5.3.3 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor dit plan. 

5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. 
Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport 
gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving 
van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
 de Regeling externe veiligheid (Revi); 
 het Registratiebesluit externe veiligheid; 
 het Besluit risico's Zware Ongevallen 1999 (Brzo 1999); 
 het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs). Op 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de 
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing. 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 

5.4.2 Situatie in het projectgebied en de omgeving 

Aan de hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het projectgebied. 
Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige 
stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten 
rampen weergegeven. In figuur 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart weergegeven. 
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Figuur 5.1  Uitsnede Risicokaart Groningen (Bron: Provincie Groningen) 

 

Uit de inventarisatie blijkt dat het projectgebied: 

 zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 

 zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;  
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. 

5.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving inzake 
externe veiligheid. 

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu 
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker 
belast. Milieuzonering heeft twee doelen:  
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 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;  

 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.  

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden 
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden 
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan mogelijk is. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze 
afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een 
passende afstand van bedrijven worden gesitueerd. 

5.5.2 Gebiedstypen 

Volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving 
sprake is van een ‘rustige woonwijk’ of een ‘gemengd gebied’.  

Een ‘rustige woonwijk’ is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige 
functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt 
het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ vergelijkbaar omgevingstype. 

Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca, hoofdinfrastructuur en kleine bedrijven.  

Het projectgebied is gelegen in de woonwijk Sintmaheerdt, waarbij ter plaatse van voorliggend projectgebied 
geen sprake is van functiemenging. In dit geval geldt het omgevingstype ‘rustige woonwijk’.  

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

5.5.3 Situatie projectgebied  

5.5.3.1 Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave 
‘Bedrijven en Milieuzonering’ geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. 
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Zoals reeds hiervoor genoemd, wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken naar de omgeving 
waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen en rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

5.5.3.2 Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast. 

De functie ‘wonen’ betreft geen milieubelastende activiteit voor de omgeving. Van enige vorm van aantasting 
van het woon- en leefklimaat van omwonenden is dan ook geen sprake.  

5.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het projectgebied hinder ondervinden van 
bestaande functies in de omgeving. In het projectgebied worden milieugevoelige functies (wonen) 
gerealiseerd. 

Ten noorden van het projectgebied zijn maatschappelijke en dienstverlenende functies toegestaan. Op basis 
van de VNG-uitgave ‘Staat van bedrijfsactiviteiten’ geldt voor dergelijke functies een grootste richtafstand van 
30 meter. De afstand van het projectgebied en deze milieubelastende functies bedraagt ruim 70 meter. 
Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan deze richtafstand. 

Tevens zijn de bedrijventerreinen Oldebert en Diepswal gelegen aan de noord- en zuidzijde van de wijk 
Sintmaheerdt. Op beide bedrijventerreinen zijn bedrijven toegestaan tot maximaal de categorie 4.1. Voor deze 
vormen van bedrijvigheid geldt een grootste richtafstand van 200 meter. Het projectgebied is gelegen op een 
afstand van circa 540 meter van bedrijventerrein Oldebert en op circa 240 meter van bedrijventerrein 
Diepswal. Hiermee wordt ook ruimschoots voldaan aan deze richtafstanden. Waarbij wordt opgemerkt dat 
bedrijventerrein Diepswal inwaarts gezoneerd is, waardoor hogere milieucategorieën op grotere afstand van 
het projectgebied zijn gelegen. 

Gesteld wordt dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuw te realiseren 
woningen.  

5.5.4 Conclusie  

Vanuit het oogpunt van milieuzonering zijn er dan ook geen belemmeringen voor de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling. 

5.6  Ecologie 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet. 

5.6.1 Gebiedsbescherming 

5.6.1.1 Natura 2000-gebieden  

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat moment 
heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Nederland zal 
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aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen 
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.   

Het projectgebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
betreft het “Leekstermeergebied” gelegen op een afstand van circa 3,2 kilometer. Gezien de afstand van het 
projectgebied tot aan dit Natura 2000-gebied, de aard van de ontwikkeling en de invulling van het 
tussengelegen gebied wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. 

5.6.1.2 Ecologische Hoofdstructuur  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De EHS is in provinciale 
structuurvisies) uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de EHS geldt het ‘nee, tenzij’- principe.  In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.  

Het projectgebied is niet gelegen binnen de concreet begrensde EHS. De EHS is gelegen op een afstand van 
circa 1,5 kilometer. Gezien de afstand van het projectgebied tot de EHS, de invulling van het tussenliggende 
gebied en de aard van de ingreep wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een aantasting van de 
wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. 

5.6.2  Soortenbescherming 

5.6.2.1 Algemeen 

Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd. 

5.6.2.2 Flora- en faunaonderzoek 

OD205 heeft een Flora- en faunaonderzoek voor de herontwikkeling van het instellingsterrein uitgevoerd. De 
resultaten van het onderzoek worden hierna toegelicht. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar 
bijlage 3. 

Resultaten onderzoek 

Op het terrein zijn een aantal beschermde soorten waargenomen. Een deel hiervan valt onder lijst 1. Voor 
deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting een vrijstelling. Wel dient de zorgplichtbepaling 
in acht worden genomen. Een aantal soorten zoals bijvoorbeeld de Rietorchis valt onder lijst 2 of, zoals de 
Poelkikker en de vleermuizen, onder lijst 3. Voor ingrepen die de biotoop van deze soorten bedreigen, zoals 
verharding of bebouwing of (tijdelijk) gebruik voor andere doeleinden (b.v. opslag) is een ontheffing van art. 
75 van de Flora- en faunawet nodig. 

Op het terrein zijn geen broedende holenbroeders of kolonievogels, waarvoor de nestplaats beschermd dient 
te worden, waargenomen. Wel is het met het oog op andere aanwezige broedvogels noodzakelijk dat het 
kappen of verwijderen van bomen en houtopstanden en het slopen van gebouwen buiten het broedseizoen 
plaatsvindt. 

Ontheffing 

Ten aanzien van de beschermde soorten uit lijst 2 en 3 is ontheffing verkregen van het ministerie EZ (voormalig 
LNV). Deze ontheffing is tevens opgenomen in bijlage 3. Aan deze ontheffing zijn een aantal voorwaarden 
verbonden. Hiermee is de uitvoerbaarheid van het plan voldoende aangetoond. 
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5.6.3 Conclusie 

Er worden geen negatieve effecten op de EHS en de Natura 2000-gebieden verwacht. In het kader van de 
Flora- en faunawet is een ontheffing verkregen, met deze verleende ontheffing vormen de aspecten flora & 
fauna geen belemmering voor het project. Wel dient rekening gehouden te worden met de broedperiode van 
broedvogels bij het rooien van bomen en houtopstanden.  

5.7 Archeologie & Cultuurhistorie 

5.7.1  Archeologie 

5.7.1.1 Algemeen 

Op grond van de Monumentenwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met 
archeologische waarden. In de Monumentenwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht 
hebben en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te 
houden met de archeologische relicten die in het projectgebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor kan 
archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Als blijkt dat in het projectgebied behoudenswaardige 
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te 
houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot 
een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten. 

5.7.1.2 Advies regioarcheoloog 

Ten tijde van het bestemmingsplan is door de regioarcheoloog, als adviseur van de gemeente, een advies 
uitgebracht naar aanleiding van een bureauonderzoek. Hierna wordt kort ingegaan op de resultaten en 
conclusie van het advies. Voor het volledige advies wordt verwezen naar bijlage 4.  

Uit het advies blijkt dat: 

 Er geen bekende (geregistreerde) archeologische terreinen aanwezig zijn; 
 Tijdens de inrichting van de wijk Sintmaheerdt geen meldingen van vondsten zijn gedaan; 

Na het verwijderen van het veenpakket hebben landbouwwerkzaamheden en de aanleg van de wijk het 
historische maaiveld aangetast. Indien hier archeologische waarden aanwezig waren, zijn deze hierdoor 
verstoord of vernietigd.  

In het geldende bestemmingsplan zijn derhalve geen beschermende maatregelen opgenomen. Nader 
archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk.  

5.7.2 Cultuurhistorie 

5.7.2.1 Algemeen 

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. 

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.   
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5.7.2.2 Situatie projectgebied 

Er bevinden zich in het projectgebied geen rijks- en/of gemeentelijke monumenten. In en in de omgeving van 
het projectgebied is tevens geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Dit is tevens bevestigd in 
het advies van de regioarcheoloog zoals opgenomen in bijlage 4. 

Derhalve wordt geconcludeerd dat het plan geen negatieve invloed heeft op de cultuurhistorische waarden. 

5.7.3 Conclusie 

Uit het archeologisch advies blijkt dat er geen noodzaak bestaat voor nader onderzoek of voor beschermende 
maatregelen. Tevens  wordt gesteld dat er geen cultuurhistorische waarden in of nabij het projectgebied 
aanwezig zijn. 

5.8 Besluit milieueffectrapportage 

5.8.1 Kader  

In de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is vastgelegd dat voorafgaande aan het 
ruimtelijke plan dat voorziet in een grootschalig project met belangrijke nadelige milieugevolgen een 
milieueffectrapport (MER) opgesteld dient te worden. De activiteiten waarvoor een MER-rapportage opgesteld 
moet worden zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit m.e.r. Een bestemmingsplan kan m.e.r.-
(beoordelings)plichtig zijn op de volgende manieren:  

 Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien een passende beoordeling op basis van artikel 19j, lid 2 van de 
Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is;  

 Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden 
uit de onderdelen C en D overschrijden en waarbij het plan wordt genoemd in kolom 3 (plannen).  

 Een plan kan m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn indien het plan wordt genoemd in kolom 4 (besluiten) 
en er sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden uit onderdeel C en D 
overschrijden. Bij een overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel C is in dit geval sprake van 
een m.e.r.-plicht. Bij een overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel D is het plan m.e.r.-
beoordelingsplichtig.  

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld of nog een 
omgevingsvergunning milieu moet worden verleend dan is sprake van ‘kaderstellend voor' en voldoet het 
bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als eindbestemming 
opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.  

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke wijziging 
betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage. Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in bijlage D 
opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of 
activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'.  

Het komt er op neer dat voor een plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen in onderdeel D en 
beneden de drempelwaarden vallen, een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling 
gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  

 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;  
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 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.(-beoordeling) 
plaatsvinden.  

 

5.8.2 Situatie projectgebied  

5.8.2.1 Artikel 19j, lid 2 van de Natuurbeschermingswet 1998  

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het gebied ‘Leekstermeergebied’, is gelegen op een afstand van circa 
3,2 kilometer van het projectgebied. Gezien de aard en omvang van de in dit project besloten ontwikkeling in 
relatie tot de ruime afstand tot Natura 2000-gebied wordt geconcludeerd dat geen sprake zal zijn van een 
aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura-2000 gebied. Een passende beoordeling op 
basis van artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 is in het kader van dit plan dan ook niet 
noodzakelijk. Derhalve is geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer.  

5.8.2.2 Drempelwaarden Besluit m.e.r.  

Een omgevingsvergunning waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub a, 
onder 3 Wabo) wordt niet expliciet in kolom 4 van onderdeel D.11.2. In artikel 1 onder e van de bijlage wordt 
deze omgevingsvergunning echter gelijk gesteld aan een bestemmingsplan indien een bestemmingsplan, of de 
in dat kader te volgens procedure zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt 
genoemd in kolom 4. 

In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is 
daarom niet direct m.e.r.-plichtig. Op basis van onderdeel D kan de in dit plan besloten ontwikkeling worden 
aangemerkt als: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 
bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’.  

De ontwikkeling is m.e.r.-beoordelingsplichtig indien de volgende drempelwaarden worden overschreden:  

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,  
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of  
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2

 of meer.  

Gezien de drempelwaarden (2000 woningen of meer) kan worden geconcludeerd dat voor dit project, dat ten 
opzichte van de geldende planologische situatie slechts voorziet in een gewijzigde situering van de woningen 
en het overhevelen van twee woningen vanuit fase 3 en 4 naar deze fase. Echter, zoals ook in het voorgaande 
aangegeven, dient ook wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van 
te vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben.  

Indien de mogelijkheden van dit plan worden vergeleken met de drempelwaarden uit onderdeel D van het 
Besluit m.e.r. wordt geconcludeerd dat sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die 
vele malen kleinschaliger is. Daarnaast blijkt uit dit hoofdstuk en hoofdstuk 6 dat dit project geen belangrijk 
nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.  

5.8.3 Conclusie  

Dit project is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te verwachten als 
gevolg van dit project. 
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Vigerend beleid 

6.1.1  Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn 
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen 
worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de 
ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische 
ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald. 

6.1.2 Rijksbeleid 

In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welke beleid het 
Rijk in de periode 2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan 
richt zich op bescherming tegen overstroming, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van 
water. Het beleidsdoel is het realiseren of in stand houden van duurzame en klimaatbestendige 
watersystemen. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke 
aspecten de status van structuurvisie. 

Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) heeft tot doel om in de periode tot 2015 het hoofdwatersysteem 
in Nederland te verbeteren en op orde te houden. Belangrijk onderdeel is om de drietrapsstrategie 
‘vasthouden, bergen, afvoeren’ in alle overheidsplannen als verplicht afwegingsprincipe te hanteren. In het 
Nationaal Bestuursakkoord is vastgelegd dat de watertoets een verplicht te doorlopen proces is in 
waterrelevante ruimtelijke planprocedures, waarbij een vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder in 
de planvorming wordt gewaarborgd.  

Het bestuursakkoord water richt zich primair op het vergroten van de doelmatigheid van het beheer van het 
watersysteem en de waterketen. De doelen, zoals deze eerder zijn verwoordt in het NBW (2003 en 2008) op 
het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, klimaatverandering en duurzaamheid, blijven 
onverkort van kracht. 

6.1.3 Beleid provincie Groningen 

In het POP 2009-2013 Groningen wordt aangegeven dat water mede sturend moet zijn in de ruimtelijke 
ordening. Vanwege de klimaatverandering moet ingezet worden op het realiseren van een duurzaam 
watersysteem, zowel qua waterkwantiteit als waterkwaliteit. Verder is er in het POP aandacht voor 
overstromingsgevoelige gebieden en het overstromingsbestendig bouwen. Er is geen specifiek beleid 
opgenomen voor het stedelijk waterbeheer.  

6.1.4 Beleid waterschap Noorderzijlvest 

6.1.4.1 Waterbeheerplan 2010-2015 Noorderzijlvest  

In het Waterbeheerplan (WBP) geeft het waterschap Noorderzijlvest aan hoe het als wateroverheid de zorg 
voor voldoende en schoon water en bescherming tegen overstromingen invult in de periode 2010-2015. Dit in 
een veranderend klimaat, met onzekere maar waarschijnlijk grote gevolgen voor watersystemen en in een 
veranderende maatschappij. Het streeft er naar het waterbeheer efficiënt en effectief uit te voeren. De rol van 
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het waterschap zal zich ontwikkelen van louter taakgericht naar meer omgevingsgericht. Het waterschap zal 
zijn aandacht niet alleen meer richten op de traditionele taken waterkwantiteit, waterkwaliteit en 
waterzuivering, maar steeds meer op integrale gebiedsontwikkeling. De inzet van Noorderzijlvest is een 
duurzaam waterbeheer, dat bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van de regionale 
economie.  

Ten aanzien van water in de context van ruimtelijke ordening geldt dat Noorderzijlvest bij het uitvoeren van 
zijn taken gebruik maakt van de fysieke leefomgeving. Het beheren van de watersystemen wordt zo uitgevoerd 
dat het gebruik van de ruimte wordt ondersteund, nadat in de ruimtelijke ordening keuzes voor dit gebruik zijn 
gemaakt. Het waterschap versterkt de positie van water als medeordenend principe door de inbreng in 
ruimtelijke planvorming te versterken. 

Voor de periode 2010 tot en met 2015 heeft Noorderzijlvest een plan gemaakt met maatregelen die het 
waterschap gaat uitvoeren in een veranderend klimaat en in een veranderende maatschappij. Dit noemen we 
het waterbeheerplan. De maatregelen zijn afgestemd op de plannen van andere overheden, zoals de 
provincie.  

In de beleidsperiode 2010-2015 stelt het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest zich geplaatst voor de 
hier volgende taken.  

Waterveiligheid en rampenbestrijding  

Het waterschap Noorderzijlvest ziet het zorgen voor veiligheid als zijn belangrijkste opgave. Het realiseert deze 
veiligheid samen met andere overheden en organisaties. Het heeft een rol in alle stappen van de 
veiligheidsketen, van het aanleggen van dijken tot het herstel van schade na hoge waterstanden.  

Voldoende water  

Bij het dagelijks beheer van het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater staan de samenhang, de 
robuustheid en veerkracht van het systeem als geheel voorop. Het waterschap richt de watersystemen zo in 
en beheert deze zo dat het zo goed mogelijk kan inspelen op droge en natte perioden. Het ondersteunt met 
het systeembeheer de functies van het gebied en kijkt kritisch naar de ligging van de functies in het 
watersysteem.  

Schoon en gezond water  

Het waterschap streeft naar een gebiedsgerichte goede kwaliteit van het oppervlaktewater met gezonde en 
gevarieerde planten- en dierengemeenschappen. De watersystemen zijn zo ingericht dat robuuste natte 
ecosystemen ontstaan met weinig of geen fysieke barrières voor de verspreiding van planten en dieren.  

Gezuiverd water  

Het waterschap ontwikkelt nieuwe kennis om duurzamer en goedkoper te kunnen zuiveren. Het realiseert zich 
dat er winst in kwaliteit en geld is te halen door de zuivering en het transport van het afvalwater vanuit de 
waterketen te benaderen en de relaties met andere waterbeheerthema’s daarin mee te nemen.  

Water en ruimtelijke ordening  

Bij het uitvoeren van zijn taken maakt het waterschap gebruik van de fysieke leefomgeving. Het beheert de 
watersystemen zo dat het gebruik van de ruimte wordt ondersteund, nadat in de ruimtelijke ordening keuzes 
voor dit gebruik zijn gemaakt.  

Water en economie  

De economische betekenis van water neemt toe. In de planperiode wil het waterschap naast de kosten van 
projecten nadrukkelijk ook de maatschappelijke baten in de planvorming betrekken. Het wil participeren in 
duurzame gebiedsontwikkelingen met een watercomponent die zich niet alleen richten op de inrichting van 
een gebied, maar ook op het genereren van economische meerwaarde. Terreinen die daarvoor kansen bieden 
zijn wonen, landbouw, recreatie en energie.  
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Leven met water  

Communicatie en educatie worden steeds belangrijker voor het waterschap. Om een vooraanstaande positie 
als maatschappelijke partner in te nemen moet het zich ontwikkelen tot een transparante, naar buiten 
gerichte organisatie. Burgers en maatschappelijke partners verwachten van het waterschap dat het duidelijk 
maakt wat het doet en waarom het dat doet. Een basisvoorwaarde is dat het waterschap toegankelijk is voor 
de buitenwereld. De ontwikkelingen op het digitale vlak (‘e-overheid’) bieden veel kansen voor 
dienstverlening. Verder moet het waterschap in crisissituaties onmiddellijk informatie kunnen verstrekken 
over de situatie en eventueel wat mensen kunnen doen. Het waterschap geeft dit in de planperiode vorm. 

6.1.4.2 Beleidsnotitie Water en Ruimte - Noorderzijlvest 

In de notitie Water en Ruimte wordt het beleid van waterschap Noorderzijlvest ten aanzien van het 
waterbeheer in bebouwd gebied toegelicht. Deze notitie is een vervolg op de notitie Stedelijk Water die in 
2006 is opgesteld. 

De notitie kan gebruikt worden als informatiebron voor advisering in het Watertoetsproces, waarmee het 
waterbelang wordt geborgd in ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en gemeenten. Bij deze advisering zal 
Noorderzijlvest een pro-actieve houding aannemen om zo als serieuze wateradviseur gezien te worden. 
Betrokkenheid vroeg in het proces van ruimtelijke plannen moet leiden tot goede afstemming tussen 
waterbelangen en keuzes in de ruimtelijke ordening. 

6.2 Waterparagraaf 

6.2.1 Algemeen  

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico’s op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets). 

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 

6.2.2 Watertoetsproces 

Het waterschap Noorderzijlvest is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale 
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de ‘normale procedure’ van de 
watertoets van toepassing is, dit vanwege de ligging van het projectgebied in een gebied met een ‘ondiepe 
storende laag’. De bijbehorende Uitgangspuntennotitie water is opgenomen in bijlage 5 van deze ruimtelijke 
onderbouwing. In de navolgende subparagraaf zal nader worden ingegaan op de waterhuishoudkundige 
situatie in het projectgebied.  
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6.3.3 Waterhuishoudkundige aspecten in het projectgebied 

6.3.3.1 Verhard oppervlakte 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is het projectgebied in de huidige situatie als grotendeels verhard door de 
aanwezige bebouwing, wegen en paden. Het gebied wordt geheel herontwikkeld, waarbij de toename van 
verhard oppervlakte circa 500 m2 beslaat. Aangezien de toename aan verhard oppervlakte minder dan 750 m2 
bedraagt is compensatie in verband met de versnelde afvoer niet vereist. 

6.3.3.2 Riolering 

Het afvalwater van de woningen wordt afgevoerd naar de RWZI door middel van een gescheiden rioolstelsel. 
Een aantal woningen neemt met voorliggend  plan in het project met 2 woningen toe. Echter worden deze in 
fase 3 en 4 gecompenseerd, waardoor van een extra belasting op de RWZI, ten opzichte van het planologische 
toegestane geen sprake is.   

6.3.3.3 Hemelwater / Grondwater / Oppervlaktewater 

Schoon hemelwater ter plaatse van het verhard oppervlakte wordt opgevangen in de nog aan te leggen sloot. 
Tevens is het een goede optie om (een deel van het) schoon hemelwater op te vangen in de dobbe aan de 
noordzijde. Voor de zes woonpercelen van de vrijstaande woningen zijn hiervoor goede mogelijkheden. In de 
dobbe is ruimte voor buffering (en daarmee vertraagde afvoer) en komt er doorstroming in de waterpartij 
(gunstig voor de waterkwaliteit). 

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. In bebouwd gebied wordt een minimale drooglegging voor woningen (met 
kruipruimte) geadviseerd van 1,30 meter. Voor erftoegangswegen betreft de droogleggingseis 0,80 meter en 
voor groenstroken / ecologische zone 0,50 meter. 

6.3.4 Conclusie 

Wanneer de droogleggingseisen in acht worden genomen, zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling vanuit de waterhuishoudkundige objecten. 
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HOOFDSTUK 7  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

De Zijlen heeft op 16 september 2009 met de gemeente Leek een Samenwerkingsovereenkomst 
Herontwikkeling Sintmaheerdt gesloten waarbij mede op grond van de vermaatschappelijking van de zorg 
afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied Sintmaheerdt tot een nieuwe 
geïntegreerde “gewone” woonwijk van de gemeente Leek, waarin naast de cliënten van De Zijlen ook andere 
toekomstige bewoners zich kunnen vestigen. Deze overeenkomst is gericht op de ontwikkeling en realisering 
van het projectgebied en voorziet onder andere in de verplichting, van De Zijlen, tot het woonrijp maken van 
de openbare ruimte binnen het projectgebied en de overdracht van deze openbare ruimte aan de gemeente. 

Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeente zich bereid verklaart mee te 
werken aan de door aanvrager gewenste ontwikkeling. Dat laatste wordt met dit plan mogelijk gemaakt. In de 
samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de kosten voor het woonrijp maken van de openbare ruimte 
voor rekening van De Zijlen komen en dat de gemeente geen financieel risico loopt. Ook hoeft de gemeente 
geen andere investeringen in het openbaar gebied te doen, als gevolg van de ontwikkeling van het project. In 
het kader van de grondexploitatie behoeft de gemeente geen exploitatieovereenkomst met aanvragen 
overeen te komen. Het doel van een exploitatieovereenkomst is om financiële risico’s voor de gemeente af te 
dekken. Of de woningen nu wel of niet wordt gerealiseerd, de gemeente loopt verder geen risico.  

De gemeente kan er in redelijkheid vanuit gaan dat de aanvrager het project kan realiseren. Zo heeft aanvrager 
binnen het gebied reeds fase 1 gerealiseerd en is een deel van fase 2 (infrastructuur en zorgwoningen) in 
ontwikkeling.  
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HOOFDSTUK 8  VOOROVERLEG 

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie 
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn. 

8.1 Het Rijk 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit plan geen nationale belangen schaadt. Daarom behoeft geen 
vooroverleg met het Rijk.  

8.2 Provincie Groningen 

Het plan betreft een kleinschalig plan van lokale aard in bestaande bebouwd gebied. De plannen passen 
binnen gemeentelijke woonvisie, met deze visie heeft de provincie ingestemd. Vooroverleg met de provincie is 
niet noodzakelijk. 

8.3 Waterschap Noorderzijlvest 

In het kader van de watertoets heeft er een digitale watertoets plaatsgevonden via de website 
www.dewatertoets.nl. De uitkomsten van deze watertoets hebben ertoe geleid dat de normale procedure van 
toepassing is. Derhalve wordt het plan voorgelegd aan het waterschap Noorderzijlvest.  
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BIJLAGEN BIJ DE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 

Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek 

Bijlage 2 Verkennend bodem- en asfaltonderzoek 

Bijlage 3 Flora- en faunaonderzoek en ontheffing Flora- en faunawet 

Bijlage 4 Advies archeologie  

Bijlage 5 Uitgangspuntennotitie water 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

INLEIDING 

In opdracht van Dc Zijien is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van 
Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert. Voor de ligging van de onderzoekslocatie wordt 
verwezen naar figuur 1. 

2 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de grond- en grondwaterkwaliteit ter plaatse 
van de onderzoekslocatie. 

Aanleidmg tot de vaststelling van de huidige bodemkwaliteit is de wens van de opdrachtgever 
een mdicatie te verkrijgen van de kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de 
onderzoekslocatie in verband met voorgenomen herstructurering van de onderzoekslocatie. 

3 BESCHRIJVING VAN RET TERREIN 

De onderzoekslocatie bevindt zich op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te 
Tolbert. De locatie Spant 1 is kadastraal bekend gemeente Leek, sectie H, nummers 4016 en 
4020. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt Ca. 143.000 . 
Op de locatie is een tehuis met een viertal buurtschappen aanwezig. Daarnaast is er een 
centraal gedeelte aanwezig met verschillende voorzieningen zoals een wasserij, keuken, 
tecbnische dienst, magazijn, sporthal, zwembad, restaurant, crèche enzovoorts. Het 
onderzoeksterrein rondom de gebouwen is verhard middels klinkers. De wandelpaden zijn 
verhard middels asfalt. Het overige deel is onverhard in gebruik als groenstrook enlof park. 

Ten behoeve van het opstellen van een hypothese omtrent de aanwezigheid, de aard en de 
ruimtelijke verdeling van eventuele verontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocaties is 
een historisch onderzoek verricht. Ten behoeve van het historische vooronderzoek zijn 
conform de NVN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
orienterend en nader onderzoek, NNI, oktober 1999) de volgende bronnen geraadpleegd: 

• Gemeentelijk archief (hinderwetdossiers en BlO-bestanden) 
• Navraag bij gebruiker onderzoekslocatie 
• Locatiebezoek 

Uit de verkregen historische informatie van de gemeente Leek is gebleken, dat er een 
ondergrondse HBO tank (5.000 1.) op de locatie aanwezig is. Ter plaatse van de ondergrondse 
HBO tank is een controlepeilbuis gesitueerd. Uit een rapport (kenmerk: Dc Zijien, Tolbert_2006
08-17) van een uitgevoerde grondwatermonitoring door E.C.O. Inspections kan worden 
geconcludeerd, dat in het grondwater ter plaatse van de controlepeilbuis (PB 1) geen verhoogde 
concentraties aan minerale olie en vluchtige aromaten vastgesteld ten opzichte van de 
streefwaarde. Daarnaast is uit het locatiebezoek gebleken, dat op de locatie een spuitplaats met 
OBAS aanwezig is. 

Van der Wiel Infra & Milieu BV1 
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Ten oosten, ten zuiden en ten westen wordt de locatie begrensd door wornngen met bijbehorend 
eif Ten noordenwesten wordt de locatie begrensd door de Tolbertervaart. Ten noorden van de 
onderzoekslocatie is een industrieterrein gesitueerd. 

4 ONDERZOEKSPROGRAMMA 

Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumonderzoek 
opgesteld, waarbij is uitgegaan van de veronderstelling, dat de onderzoeksterreinen, met 
uitzondering van het terreindeel ter plaatse van de ondergrondse HBO tank (5.000 liter) en het 
terreindeel ter plaatse van de spuitplaats met OBAS, als "onverdacht" kunnen worden 
beschouwd. 

4.1 Veldwerkzaamheden 

Het veldonderzoek heeft op 30 oktober 2006 plaatsgevonden. Het grondwater is op 3 november 
2006 bemonsterd. Het veidwerk ter plaatse van de ondergrondse HBO tank is uitgevoerd 
conform het protocol nulsituatie bodemonderzoek Besluit Opsiag Ondergrondse Tank (BOOT). 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijnen) 
voor bodemonderzoek. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat voor het onderzoek ter plaatse 
van de buurtschappen en het centrale gedeelte is afgeweken van de NEN 5740. Het betreft 
slechts het verkrijgen van een indicatie van de grond- en grondwaterkwaliteit ter plaatse. 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is de onderzoekslocatie ingedeeld in de 
volgende vij f deellocaties: 

A Ondergrondse HBO tank (5.000 liter)
B Centrale gedeelte
C Buuurtschap "Dc Dobbe"
D Buuurtschap "De Terp"
E Buuurtschap "De Wierde"

Dc veldwerkzaaniheden worden navolgend per deellocatie besproken. 

A ondergrondse HBO tank (5.000 liter) 

Ten behoeve van het onderzoek ter plaatse van de ondergrondse HBO tank (5.000 1.) zijn ter 
plaatse van de ontluchting en het vulpunt 2 grondboringen uitgevoerd tot een diepte van Ca. 0,60 
a 0,70 meter minus maaiveld (Al en A2). Rondom de ondergrondse tank zijn eveneens 2 
boringen uitgevoerd tot een diepte variërend van Ca. 1,70 a 2,00 meter minus maaiveld (A4 en 
AS). Boring A3, tussen de ondergrondse tank en het vulpunt is wegens de aanwezigheid van een 
ondoordringbare laag gestaakt op een diepte van Ca. 1,00 meter minus maaiveld. Het opgeboorde 
materiaal is organoleptisch beoordeeld op de aanwezigheid van (olie)verontreinigingen. 

Ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster is boring A4 gebruikt voor het plaatsen 
van een peilbuis (Pb A4). 
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Dc peilbuis (een waarnemingsfllter met een diameter van 32 millimeter) bestaat uit een 
geperforeerd dee! (het filter) en een blind bovenstuk tot aan het maaiveld. Het filter is met een 
niet-gelijmde mofverbinding aan het bovenstuk verbonden. Om het geperforeerde gedeelte 
bevindt zich aan de buitenzijde een gewassen filterkous. Tot boven het filter is een omstorting 
met uitgegloeid flltergrind aangebracht. 

B Centrale gedeelte 
Ten behoeve van het verkrijgen van een indicatie van de grond- en grondwaterkwaliteit ter 
plaatse van het centrale gedeelte zijn in totaal 10 grondboringen uitgevoerd tot een diepte van Ca. 
0,50 a 0,60 meter minus maaiveld (Bi tim B 10). Vier van de boringen zijn dieper doorgezet tot 
een diepte van Ca. 2,00 meter minus maaiveld (B2, B3, B5 en B8). Het opgeboorde materiaal is 
organoleptisch beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen. 

Ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster is boring B5 gebruikt voor het plaatsen 
van een peilbuis (Pb B5). 

C Buurtschap "Dc Dobbe" 
Ten behoeve van het verkrijgen van een indicatie van de grond- en grondwaterkwa!iteit ter 
plaatse van de buurtschap "De Dobbe" zijn in totaal 10 grondboringen uitgevoerd tot een diepte 
van 0,50 meter minus maaiveld (Cl tim C 10). Vier van de boringen zijn dieper doorgezet tot 
een diepte van Ca. 2,00 meter minus maaiveld (C2, C4, C7 en C 10). Het opgeboorde materiaal is 
organoleptisch beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen. 

Ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster is boring C7 gebruikt voor het p!aatsen 
van een peilbuis (Pb C7). 

D Buurtschap "De Terp" 
Ten behoeve van het verkrijgen van een indicatie van de grond- en grondwaterkwa!iteit ter 
plaatse van de buurtschap "Dc Terp" zijn in totaa! 10 grondboringen uitgevoerd tot een diepte 
van Ca. 0,50 meter minus maaiveld (Di tim D10). Twee van de boringen zijn dieper doorgezet 
tot een diepte van Ca. 2,00 meter minus maaiveld (D3 en D10). Eén boring is dieper doorgezet 
tot een diepte van Ca. 3,00 meter minus maaive!d (D3). Het opgeboorde materiaal is 
organoleptisch beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen. 

Ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster is boring D3 gebruikt voor het plaatsen 
van een peilbuis (Pb D3). 

E Buurtschap "De Wierde" 
Ten behoeve van het verkrijgen van een indiCatie van de grond- en grondwaterkwa!iteit ter 
p!aatse van de buurtschap "De Wierde" zijn in totaa! 15 grondboringen uitgevoerd tot een diepte 
van Ca. 0,50 a 0,60 meter minus maaiveld (El tim E15). Vier van de boringen zijn dieper 
doorgezet tot een diepte van ca. 2,00 meter minus maaive!d (E3, E6, E7 en Eli). Het 
opgeboorde materiaal is organo!eptisch beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen. 

Ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster is boring El I gebruikt voor het 
plaatsen van een peilbuis (Pb El 1). 

Ten behoeve van het onderzoek ter plaatse van de spuitplaats met OBAS is één grondboring 
uitgevoerd (E6). Boring E6 is eveneens gebruikt voor het plaatsen van een peilbuis (Pb E6). 
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Vervoig tabel 1: Overzicht samenstelling grond(meng)monsters met dieptetrajeclen en analyseparameters

E MM14 El 1 0,1-0,5 NEN 5740 grond' Indicatief, bovengrond 
E12t/rnEl5 0,0-0,5 

MM 15 E3 0,5-1,0 NEN 5740 grond' Indicatief, ondergrond 
E7 0,5-0,9 Orgamsche stof + lutum 
Eli 0,5-1,2 

MM 16 E3 1,0-2,0 NEN 5740 grond' Indicatief, ondergrond 
E7 0,9-2,0 Orgamsche stof+ lutum 
ElI 1,2-2,0 

M3 E6 1,2-1,7 Mmerale olie, vluchtige Indicatief 
aromaten , spuitplaats/OBAS 
organische stof

I 

' bestaat uit de parameters: droge stof zware metalen, LOX, minerale olie, PAK (10)
2 bestaat : de deelparameters. benzeen ,tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen

Tabel 2: Overzicht grondwaterinonsters ,netfihtertrajecten en analyseparameters 

. . . . .lterstellmg
Deellocatie Bonng/peilbuis Analyseparameters Reden monsterselectie 

(rn..mv)

A A4/Pb A4 1,0-2,0 Minerale olie, vluchtige Indicatief
aromaten 2 

B B5IPb B5 1,0-2,0 NEN 5740 grondwate? 

C C7fPb C7 1,0-2,0 NEN 5740 grondwate? Indicatief 

D D3/Pb D3 2,0-3,0 NEN 5740 Indicatief 

E E6/Pb E6 1,0-2,0 Mmerale olie, vluchtige Indicatief, spuitplaats/OBAS 

El 1/Pb El 1 
, 

1,0-2,0 NEN 5740 
. 

Indicatief 

2 bestaat uit de deelparameters: benzeen ,tolueen, ethylbenzeen. xylenen en nafialeen 
bestaat uit de parameters: zware metalen, aromaten, minerale olie, VOC1 en chloorbenzenen 

* 
Voor de tabellen 1 en 2 geldt:

A Ondergrondse HBO tank (5.000 liter)
B Centrale gedeelte. C Buuurtschap "De Dobbe"
D Buuurtschap "De Terp"
E Buuurtschap "De Wierde"

BODEMGESTELDHEID 

De profielbeschrijvingen van de uitgevoerde boringen zijn weergegeven in bijiage 1. Op basis 
van deze resultaten kan de bodernopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie globaal als 
volgt worden beschreven: 

• Vanaf rnaaiveld of onderkant verharding tot een diepte van Ca. 0,50 rn-mv bestaat de 
bodern uit donkerbruin tot donkergrijs, zwak tot matig siltig, zwak tot matig 
humeus, matig fijn zand tot een diepte van Ca. 0,50 rn-mv; 

• Vanaf een diepte van Ca. 0,50 rn-mv bestaat de bodern uit liChtbruin-geel tot grijs, 
zwak siltig, matig fijn zand tot een diepte van Ca. 1,00 rn-mv; 

• Vanaf een diepte van Ca. 1,00 rn-mv bestaat de bodern uit lichtbruin tot grijze leem tot 
een diepte van tenminste Ca. 3,00 rn-mv. 
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Het freatisch viak van bet grondwater beyond zich tijdens de veldwerkzaamheden gemiddeld op 
een diepte variërend van Ca. 1,00 tot maximaal Ca. 2,00 meter minus maaiveld. 

RESULTATEN 

Zintuiglijke waarnemingen 
Bij alle boringen heeft een organoleptische beoordeling van het opgeboorde 
plaatsgevonden. Ter plaatse van de verrichte boringen zijn organoleptisch geen waarneembare 
verontreinigingen enlof afwijkingen aangetroffen. Tevens is zintuiglijk zowel in de 

grond als op bet maaiveld geen asbesthoudend materiaal
opgeboorde 

Voor een totale beschrijving van de zintuiglijke waarnemingen wordt verwezen naar bijiage 1 
(boorprofielen). 

Metingen 

Voordat de peilbuizen zijn bemonsterd is de grondwaterstand gemeten. Tevens is van het 
opgepompte grondwater ter plaatse van de peilbuizen de zuurgraad, de temperatuur en het 
elektrlSCh geleidingsvermogen bepaald. Dc resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 
3. 

Tabel 3: Meelgegevens grondwater 

Boring/peilbuis Filterstethng Waterstand Elektrisch Zuurgraad Temperatuur 
geleidingsvermogen 

(rn-mv) (rn-mv) (pS/cm) (pH) 

A4/Pb A4 1,0-2,0 1,40 178 7,06 7,1

B5/Pb B5 1,0-2,0 1,20 1.222 6,35 6,8

C7/PbC7 1,0-2,0 1,10 222 5,55 6,9

D3/Pb D3 2,0-3,0 2,00 400 6,20 6,9

E6/Pb E6 1,0-2,0 0,80 1.299 6.92 6,7

El 1/Pb Eli 1,0-2,0 0,95 633 5,86 6,8

De resultaten van de metingen hebben geen aanleiding gegeven tot bet bijstellen van bet 
onderzoeksprogramma. 

Analyseresultaten 

De analyseresultaten van de grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn weergegeven in 
bij lage 2. Om de resultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de 
toetsingswaarden zoals die door bet ministerie van VROM in de Circulaire Interventiewaarden 
Bodemsanering zijn opgesteld. 
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In de circulaire "Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering" (d.d. 24 februari 2000, 
Staatscourant 2000, nr. 39) van bet Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) is een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling van de 
milieukwaliteit van een bodem. Dit toetsingskader is vastgesteld voor grondlsediment en 
grondwater en geldt voor land- en waterbodems. 

In de circulaire worden Streef- en Interventiewaarden onderscheiden: 

Streefwaarde: Referentiewaarde, bet gehalte dat op grond van natuurlijk voorkomen 
maximaal is te verwachten of overeenkomt met de detectiegrens van de 
huidige analysemethodiek. De streefwaarde geeft bet milieukwaliteits
niveau aan van een "schone" bodem, die alle mogelijke functies kan 
vervullen; 

Tussenwaarde: Indicatie voor nader onderzoek op basis van het criterium 
(interventiewaarde + streefwaarde):2. De tussenwaarde geeft bet 
gemiddelde aan van bet milieukwaliteitstraject waarin sprake is van een 
zekere, maar niet emstige, vermindering van de functionele 
eigenschappen van de bodem. 

Interventiewaarde: Toetsingswaarde voor saneringsonderzoek, waaronder een sanering 
gewoonlijk niet op korte termijn noodzakelijk is, maar waarboven een 
sanering(s)(onderzoek) bij voorkeur wel op korte termijn wordt 
uitgevoerd nadat bet onderzoek is afgerond. Indien de interventiewaarde 
gemiddeld in een bodemvolume van 25 3 in grond/sediment of in een 
bodemvolume van 100 3 in grondwater wordt overschreden, is sprake 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

De toetsingswaarden zijn geen 'harde' criteria. Rekening dient te worden gehouden met het 
feit, dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding in het milieu 
athankelijk is van allerlei bodemkenmerken. Tevens is van belang, dat bet risico van 
blootstelling van de bevolking mede afhankelijk is van de bestemming en bet gebruik van de 
grond in de huidige situatie en de toekomst. 

De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus waarboven 
wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare beInvloeding van de bodemkwaliteit 
(verontreiniging). Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat de lokale 
achtergrondgehalten kunnen afi.vij ken van de gemiddelde achtergrondgehalten in de 
Nederlandse bodem, waarop de referentiewaarden zijn gebaseerd. 

Voor een aantal zware metalen, arseen en een aantal organische verbindingen zijn de 
referentiewaarden athankelijk gesteld van bet lutumgehalte enlof bet organische-stofgehalte in 
de bodem. 

Voor meer achtergrondinformatie en de berekeningswijze wordt verwezen naar de Circulaire 
Interventiewaarden Bodemsanering. 

Vergelijking van de analyseresultaten (bijiage 2) met de toetsingswaarden geeft voor de 
bodem- en grondwaterkwaliteit het beeld zoals is weergegeven in de tabellen 4 t/m 28. 
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Dc vermelde referentiewaarden hebben betrekking op de samenstelling van de bodemlaag 
waaruit de grondmonsters afkomstig zijn. 

In de tabellen 4 t/m 28 is de volgende codering gehanteerd: 

Blanco: Gehalte lager dan of gelijk aan de streefwaarde; 
* 

: Gehalte hoger dan de streefwaarde, maar lager dan of gelijk aan de 
tussenwaarde. Indicatie voor een lichte verontreiniging; 

** 
: Gehalte hoger dan de tussenwaarde = het criterium (interventiewaarde + 

streefwaarde):2, maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde. Indicatie voor 
de noodzaak tot een nader bodemonderzoek; 
Gehalte hoger dan de interventiewaarde (saneringswaarde). Indicatie voor een 
emstige bodemverontreiniging; 

-- : Geen toetsingswaarde voor opgesteld; 
- : Niet op de betreffende parameter geanalyseerd. 
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Tabel 4: Ml: Al: 0,1-0,6 rn-mv 

1Parameter Eenheid S T 

Droge stof % (rn/rn) 91.4
lies(Org.st) % van ds <0.5 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 10 505 1000 
FractieCl0-C12 mg/kgds <20l2-C22 mg/kgds <20 
Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 
Florisil behandeling + 

Toetsingswaarden zyn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 25% van droge stof en organische stof 0.5% van droge stof 

Tabel 5: M2: A2: 0,1-0,4 rn-mv 

1Parameter Eenheid S T 

Droge stof % (rn/rn) 85.0 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal Cl 0-C40 mg/kg ds - <50 10 505 1000lO-C12 mg/kgds <20l2-C22 mg/kgds <20 
Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 
Florisil behandeling + 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 25% van droge stof en organische stofi 0.5% van droge stof 

Tabel 6: MMJ: A4, A5: 1,6-2,0/1,0-1,5 rn-mv 

1Parameter Eenheid S T 

Horn. met Sample Mate + 

Droge stof % (rn/rn) 84.7 
Gloeiverlies(Org.st) % van ds <0.5 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 10 505 1000l0-C12 rng/kgds <20 
Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20 
Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 
Florisil behandelmg + 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 25% van droge stof en organische stof 0.5% van droge stof 
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Tabel 7: MM2: Bi tim B5: bovengrond 

IParameter Eenheid 1 S I 

Horn. met Sample Mate + 
Voorbehand. NEN 5751 + 

Droge stof % (rn/rn) 83.8 
lies(Org.st) % van ds 2.9 

KORRELGROOTFEVERDEL1NG 
%vands 3.4 

METALEN 
Arseen mg/kgds - <5.0 18 25 33 

Cadmium mg/kg ds - <0.4 0.49 4.0 7.4 
Chroom mg/kgds - 7.9 57 136 216 
Koper mg/kg ds - <5.0 19 59 99 
Kwik mg/kg ds - <0.2 0.22 3.7 7.2 
Lood mg/kgds - 7.0 56 204 351 

Nikkel mg/kgds - <5.0 13 47 80 
Zink mg/kgds - 17 65 198 332 

EOX 
Extr.org.halogemden mg/kg ds - 0.2 0.30 

MINERALE OLIE GC
mg/kgds - <50 15 732 1450l0-C40 

Fractie C12 <20 
Fractie C22 mg/kg ds <20 
Fractie C30 mg/kg ds <20 

mg/kg ds <0.04 
mg/kg ds <0.04 

Anthraceen mg/kg ds <0.04 
FenanthreenFluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04 

mg/kg ds <0.04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04
Chiyseen
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04 

mg/kg ds <0.04 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kgds <0.04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds - <0.40 1.0 21 40Totaal PAK 

Toetsingswaarden zUn berekend met de volgende parameters.
Lutum: 3.4% van droge stof en organische stof 2.9% van droge stof
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Tabel 8: MM3: B6 f/rn BlO: bovengrond 

Parameter Eenheid 1 S T 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof
lies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
85.8 
3.2 

KORRELGROOYFEVERDELING 
%vands 1.6 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

rng/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

-

-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
7.3 
<5.0 
<0.2 
9.4 
<5.0 
13 

17 

0.49 
53 
18 

0.21 
55 
12 

60 

25 
3.9 
128 
56 
3.6 
198 
41 
183 

32 
7.3 
202 
94 
7.0 
342 
70 
307 

EOX 
Extr.org.halogeniden mg/kg ds - 0.2 0.30 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40l0-C12 
FractieCl2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Flonsil behandelmg 

mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

16 808 1600 

O 

PAK(lO) 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chiyseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(g,h,i)peryleen 
Indeno( 1 -c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 1.6% van droge stof en organische stof 3.2% van droge stof 
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Tabel 9: MM4: B2, B5, B8: ondergrond zand 

Parameter Eenheid I 

Horn. met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 + 

Droge stof % (rn/rn) 84.5 
2.3lies(Org.st) % van ds 

KORRELGROOTI'EVERDELING 
Lutum(<2jim) %vands 1.6 

METALEN 
Arseen mg/kgds - <5.0 
Cadmium mg/kg ds - <0.4 
Chroom mg/kgds - 6.2 

Koper mg/kg ds - <5.0 
Kwik mg/kg ds - <0.2 
Lood mg/kgds - 7.2 

mg/kgds - <5.0 
Zink mg/kg ds - 13 

l 
EOX 
Extr.org.halogeniden mg/kg ds - 0.2 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 

Fractie C12 mg/kg ds <20 
Fractie C22 mg/kg ds <20 
Fractie C30 mg/kg ds <20 

S 

mg/kg ds <0.04 
Fenanthreen mg/kg ds <0.04 
Anthraceen mg/kg ds <0.04 
Fluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04 
Chryseen mg/kg ds <0.04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04 
Totaal PAK mg/kg ds - <0.40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 1.6% van droge stof en organische stof 2.3% van droge stof 

I 

17 24 31 
0.47 3.7 7.0 
53 128 202 
17 54 92 
0.21 3.6 6.9 
54 195 336 
12 41 70 
58 179 300 

0.30 

11 581 1150 

1.0 21 40 
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Tabel 10: MM5: B2, B3, B5, 88: ondergrond leem 

Parameter Eenheid */_ 
1 S T I 

Horn. rnet Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof
lies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 
+ 
85.9 
1.2 

KORRELGROOTrEVERDELING 
%vands 12.0 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 

ChroomKoper 
Kwik 

Lood 
l
Zink 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mgfkgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mgfkgds 

-

-

-

-

-

-
* 

-

<5.0 
<0.4 
49 
5.6 
<0.2 
<5.0 
29 
17 

20 
0.52 
74 
23 
0.24 
63 
22 
88 

29 
4.2 
178 
72 
4.1 
229 
77 
270 

38 
7.8 
281 
121 
8.0 
394 
132 
452 

EOXlogeniden mg/kg ds - 0.1 0.30 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40l0-C12 
Fractie C12 - C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Flonsil behandelmg 

mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

10 505 1000 

• 
PAK(10) 
Naftaleen 

Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 

ChryseenBenzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 
Indeno( 1 ,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 12% van droge stof en organische stof 1.2% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 11: MM6: CI tim C5: bovengrond 

Parameter Eenheid 1 S T I 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 

Droge stof 
Gloeiverlies(Org.st) 

% (ni/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
80.3 
6.1 

KORRELGROOTtEVERDELING 
Lutum(<2um) %vands 5.0 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

rng/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 

rng/kgds 

-

-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
13 

12 

<0.2 
12 

<5.0 
20 

19 
0.57 
60 
22 
0.23 
61 

15 

74 

28 

4.6 
144 
68 
3.9 
221 
53 
228 

37 
8.6 
228 
114 
7.5 
381 
90 
381 

EOX 
Extr.org.halogeniden mg/kg ds - 0.3 0.30 

MINERALE OLIE GC
lClO-C40 
FractieCl0-C12 

FractieCl2-C22 

Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

mg/kgds 
rng/kgds 

rng/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

31 1540 3050 

. 
PAK(10) 
Naftaleen 

Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 

ChryseenBenzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen

leenIndeno(1,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 5% van droge stof en organische stof 6.1% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 12: MM7: C6 tim ClO: bovengrond 

1Parameter Eenheid 

Horn. met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 + 
Droge stof % (rn/rn) 66.3 
loeiverlies(Org.st) % van ds 12.4 

K0RRELGR00TrEVERDELING
%vands 3.4.tm) 

METALEN 
Arseen mg/kgds - <5.0 
Cadmium mg/kg ds - <0.4 

Chroom mg/kgds - 13 

Koper mg/kgds - 7.7 

Kwik mg/kg ds - <0.2 

Lood mg/kgds - 14 

Nikkel mg/kg ds - <5.0I • Zink mg/kgds - 17 

EOX 
*Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0.5 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 
l0-C12 mg/kgds <20l2-C22 mg/kgds <20 
Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 
Florisil behandelmg + 

PAK(10) 

S 

Naftaleen mg/kg ds <0.05 
Fenanthreen mg/kg ds <0.05 
Anthraceen mg/kg ds <0.05 
Fluorantheen mg/kg ds <0.05 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.05 
Chryseen mg/kg ds <0.05 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.05 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.05 

mg/kg ds <0.05 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.05 
Totaal PAK mg/kg ds - <0.48 

leen 
Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 3.4% van droge stof en organische stof 12.4% van droge stof 

S T I 

21 31 40 
0.70 5.6 10 

57 136 216

24 77 129 
0.23 4.0 7.7

66 238 410 
13 47 80 
79 242 405 

0.30 

62 3131 6200 

1.2 25 50 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tube! 13: MM8: C4, C7, ClO: ondergrond 

Parameter 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 

Droge stof 
Gloeiverlies(Org.st) 

KORRELGROOTTEVERDELING 

METALEN 
Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Kwikl
Lood
Zink 

EOXlogeniden 
MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 

Fractie C12
Fractie C22
Fractie C30

Anthraceen 
FenanthreenFluorantheen 

S Benzo(a)anthraceen 

Benzo(k)fluorantheenChryseen
Benzo(a)pyreen 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr
Benzo(g,h,i)peryleenTotaal PAK 

Eenheid 

% (rn/rn) 
% van ds 

%vands 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

Toetsingswaarden z(jn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 3.9% van droge stof en organische stof 2.4% van droge stof 

1 

+ 
+ 
84.0 
2.4 

3.9 

<5.0 
<0.4 
7.2 
<5.0 
<0.2 
<5.0 
<5.0 
6.3 

0.2 

<50 

<20 
<20 
<20 

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 

I 

33 
7.3 
220 
99 
7.2 
351 
83 
336 

1200 

40 

S 

18 

0.49 
58 
19 
0.22 
56 
14 

65 

0.30 

12 

1.0 

T 

25 
3.9 
139 
59 
3.7 
204 
49 
201 

606 

21 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintrnaheerdt op de locatie Spain I te Tolbert 

Tabel 14: MM9: Dl tim D5: bovengrond 

1Parameter Eenheid 

Horn, met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 + 
Droge stof % (rn/rn) 84.5 
lies(Org.st) % van ds 3.2 

KORRELGROOTFEVERDELING
%vands 3.3.zm) 

METALEN 
Arseen mg/kgds - <5.0 
Cadmium mg/kg ds - <0.4 
Chroom rng/kgds - 9.8 

Koper mg/kgds - 6.2 

Kwik mg/kgds - <0.2 
Lood mg/kgds - 13 

mg/kgds - <5.0 
Zink mg/kgds - 16 
l 
EOX
logeniden mg/kg ds - 0.2 

MINERALE OLIE GC 
*Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 72 

Fractie Cl 0- C12 mg/kg ds <20 
mg/kgds <20 

FractieC22-C30 mg/kgds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds 57 
Florisil behandeling + 

l2-C22 

• 
PAK( 10) 
Nafialeen mg/kg ds <0.04 
Fenanthreen mg/kg ds <0.04 
Anthraceen mg/kg ds <0.04 
Fluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04 
Chiyseen mg/kg ds <0.04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04 
Totaal PAK mg/kg ds - <0.40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 3.3% van droge stof en organische stof 3.2% van droge stof 

S T I

18 25 33 
0.50 4.0 7.5 
57 136 215 

19 59 100 
0.22 3.7 7.2 
57 204 352 
13 47 80 
65 199 333 

0.30 

16 808 1600 

1.0 21 40 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 15: MM1O: D6 tim D1O: bovengrond 

Parameter Eenheid 1 S T I 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 

Droge stof 
Gloeiverlies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
84.5 
4.6 

KORRELGROOTI'EVERDELING 
%vands 4.7 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 

Lood
Nikkel 
Zink 

mgfkgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 

rng/kgds 
mg/kgds 

-

-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
11 

6.2 
<0.2 
16 

<5.0 
21 

19 
0.54 
59 
21 
0.22 
59 
15 

71 

27 
4.3 
143 
65 
3.8 
215 
51 
218 

36 
8.1 
226 
109 
7.4 
370 
88 
365 

EOXlogemden mg/kg ds - 0.2 0.30 

M1NERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 
Fractie ClO - C12 
Fractie C12 - C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandelmg 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
25 

+ 

23 1162 2300 

• 

PAK(10) 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreenleen 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
0.04 
<0.04 
0.09 
0.05 
<0.04 
<0.04 
0.05 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 4.7% van droge stof en organische stofi 4.6% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 16: MMJJ: D3, D1O: ondergrond 

Parameter Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 + 

Droge stof % (rn/rn) 88.6 
lies(Org.st) % van ds 0.9 

KORRELGROOTTEVERDELING 
%vands 1.6 

METALEN 
Arseen mg/kgds - <5.0 

Cadmium mg/kg ds - <0.4 

Chroom mg/kgds - <5.0 

Koper mg/kgds - <5.0 
Kwik mg/kg ds - <0.2 

Lood mg/kgds - <5.0N 
mg/kg ds - <5.0• l 1 Zink mg/kgds - <5.0 

EOX
mg/kg dslogemden - 0.2 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 
FractieCl0-C12 mg/kgds <20 
Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20 
Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 
Florisil behandeling + 

PAK(10) 
Naftaleen mg/kg ds <0.04 

S 

mg/kg ds <0.04 
Anthraceen mg/kg ds <0.04 
FenanthreenFluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04 

mg/kg ds <0.04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04
Chiyseen
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04 

mg/kg ds <0.04 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.40Totaal VAX 

Toetsingswaarden zyn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 1.6% van droge stof en organische stof 0.9% van droge stof 

S 

16 
0.44 
53 
17 

0.21 
53 
12 

56 

0.30 

10 

1.0 

T 

23 
3.5 
128 
52 
3.5 
190 
41 
172 

505 

21 

I 

30 
6.6 
202 
87 
6.9 
327 
70 
289 

1000 

40 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 17: MMJ2: El tim ES: bovengrond 

Parameter Eenheid */_ 
1 S T I 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof 
loeiverlies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
85.4 
4.2 

KORRELGROOTI'EVERDELING 
Lutum(<2jim) %vands 6.1 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 

-

-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
12 

<5.0 
<0.2 
9.4 
6.0 
15 

19 

0.54 
62 
21 

0.23 

60 
16 
75 

28 
4.3 
149 
66 
3.9 

218 
56 
229 

36 
8.1 
236 
112 
7.5 

376 
97 
384 

EOX 
Extr.org.halogemden mg/kg ds - 0.2 0.30 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40l0-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandelmg 

mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

21 1061 2100 

PAK(10) 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreenleen 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 6.1% van droge stof en organische stof 4.2% van droge stof 
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100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 18: MMJ3: E7 t/m ElO: bovengrond 

Parameter 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof 
loeiverlies(Org.st) 

KORRELGROOTTEVERDELING 

METALEN
Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Kwik
Loodl
Zink 

EOXlogemden 
MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40lO-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30
FractieC30-C40
Florisil behandeling 

PAK(10) 
Naftaleen 
Fenanthreen 

. FluorantheenAnthraceen 
Benzo(a)anthraceen 

Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Benzo(a)pyreen 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr 
Benzo(g,h,i)peryleenTotaal PAK 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 4.8% van droge stof en organische stofi 6.2% van droge stof 

Eenheid 

% (rn/rn) 
% van ds 

%vands 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

I 

+ 

+ 
81.4 
6.2 

4.8 

<5.0 
<0.4 
9.7 
5.9 
<0.2 
15 

<5.0 
19 

0.3 

<50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 

S 

19 

0.57 
60 
22 
0.23 
61 

15 

74 

0.30 

31 

1.0 

T 

28 
4.6 
143 
68 
3.9 
221 
52 
226 

1566 

21 

I 

37 
8.6 
226 
114 
7.5 
380 
89 
379 

3100 

40 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 19: MMJ4: Eli tim ElS: bovengrond 

Parameter Eenheid 1 S T I 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof
lies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
80.5 
7.3 

KORRELGROOTTEVERDELING 
Lutum(<2itm) %vands 4.9 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
rngfkgds 

-

-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
11 

5.1 

<0.2 
11 

<5.0 
15 

20 
0.60 
60 
22 
0.23 
62 
15 

76 

29 
4.8 
144 
70 
3.9 
225 
52 
232 

38 
9.0 
227 
118 
7.6 
388 
89 
389 

EOX 
Extr.org.halogeniden mg/kg ds * 0.4 0.30 

MINERALE OLIE GClCl0-C40l0-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

mgfkgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
23 
+ 

37 1843 3650 

PAK(10) 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(g,h,i)peryleen 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden z(jn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 4.9% van droge stof en organische stof 7.3% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodernonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 20: MMJ5: E3, E7, Eli: ondergrond zand 

I 

+ 

+ 
79.4 
7.9 

6.4 

<5.0 
<0.4 
10 

5.4 
<0.2 
12 

5.2 
16 

0.3 

<50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 

IS T 

21 30 39 
0.62 5.0 9.3

63 151 239 
24 74 124 
0.23 4.0 7.8 
64 233 401 
16 57 98 
81 249 417

0.30

40 1995 3950 

1.0 21 40

Parameter 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof
lies(Org.st) 
KORRELGROOTFEVERDELING 
Lutum(<2jim) 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom
Koper 

•
Kwik 
Lood• l 1 Zink 

EOX
logeniden

M1NERALE OLIE (3C 
Olie totaal CI0-C40
l0-C12
Fractie C12 - C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

PAK(IO)leen 

. 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(g,h,i)peryleen 
Indeno( I ,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

Eenheid 

% (rn/rn) 
% van ds 

%vands 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mgfkgds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 6.4% van droge stof en organ ische 7.9% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op bet terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 21: MMJ6: E3, E7, Eli: ondergrond Ieein 

Parameter Eenheid *1. 1 S T I 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof 
Gloeiverlies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
86.1 
2.0 

KORRELGROOTFEVERDELING 
%vands 19.8 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Lood 
Nikkel 
Zink 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

-
-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
25 
5.8 
<0.2 
5.9 
12 

22 

24 
0.59 
90 
28 
0.27 
72 
30 
112 

34 
4.7 
215 
88 
4.6 
260 
104 
345 

45 
8.9 
340 
148 
9.0 
448 
179 
578 

EOX 
logeniden mg/kg ds - 0.2 0.30 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 
FractieClO-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

10 505 1000 

' PAK(10) 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen

leenIndeno(l,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters. 
Lutum: 19.8% van droge stof en organische stof 2% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tube! 22: M3: E6: 1,2-1,7 in-mv 

Parameter 

Droge stof
lies(Org.st) 
AROMATEN 
Benzeen 
Tolueen 
lbenzeenleen 
O-xyleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40lO-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

Eenheid 1 S T I 

% (rn/rn) 
% van ds 

85.4 
2.6 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

-

-

-

-

<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.25 
<0.10 
<0.05 

0.0026 
0.0026 
0.0078 

0.026 

0.13 
17 

6.5 

3.3 

0.26 
34 
13 

6.5 

mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

13 657 1300 

Toetsingswaarden zzjn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 25% van droge stof en organische stof 2.6% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel23: PbA4 

Parameter Eenheid */ 
1 S T I 

AROMATEN 
Benzeen 
Tolueen 
lbenzeenleenleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

jig/i 
ig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 

-

-

-

* 

-

<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<1.0 
0.26 
<0.20 

0.20 
7.0 
4.0 

0.20 
0.010 

15 

504 
77 

35 
35 

30 
1000 
150 

70 
70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaai C1O-C40 
FractieClO-C12-C22 
FractieC22-C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/I 

- <50 
<50 
<50 
<50 
<50 
+ 

50 325 600 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 24: Pb B5 

Parameter Eenheid 1 S I I 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/I 
jig/i 
jig/I 

-

-

-

-

-

-

-

-

6 

<0.3 
<1.0 
<5.0 
<0.05 
<5 
9 
<10 

10 
0.40 
1.0 
15 

0.050 
15 

15 
65 

35 
3.2 
16 
45 
0.18 
45 
45 
433 

60 
6.0 
30 
75 
0.30 
75 
75 
800 

AROMATEN 
Benzeen 
lueen 
Ethylbenzeen 
P-m-xyleenleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/I 

-

-

-

* 

-

<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<1.0 
0.25 
<0.20 

0.20 
7.0 
4.0 

0.20 
0.010 

15 

504 
77 

35 
35 

30 
1000 
150 

70 
70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal Cl0-C40 
Fractie ClO - C12 
Fractie C12 - C22 
Fractie C22 - C30 
FractieC3O-C40 
Florisil behandelmg 

jig/I 
jig/I 
jig/I 
jig/i 
jig/I 

- <50 
<50 
<50 
<50 
<50 
+ 

50 325 600 

VOC1 NEN-5740
loorethaan 
cis-1,2 dichl.etheen 
l,2,-Dichloorpropaan
loormethaan 
I,1,l-Trichlooretha.looretha. 
Trichlooretheen 
Tetrachloormethaan 
Tetrachlooretheen
loorbenzeen 
1 ,3-Dichloorbenzeen 
1 ,4-Dichloorbenzeen 
l,2-Dichloorbenzeen 
Som Dichloorbenzenen 

jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<1.5 

7.0 
0.010 
0.80 
6.0 
0.010 
0.010 
24 
0.010 
0.010 
7.0 

3.0 

204 
10 
40 
203 
150 
65 
262 
5.0 
20 
94 

27 

400 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
180 

50 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 25: Pb C7 

Parameter Eenheid 1 S T I 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

ig/I 
pig/i 
pig/i 

pig/i 

pig/I 

pig/I 

pig/I 

pig/i 

-

-

-

-

-

-
* 

-

<5 
<0.3 
<1.0 
8.0 
<0.05 
<5 
28 
40 

10 
0.40 
1.0 
15 

0.050 
15 

15 
65 

35 
3.2 
16 
45 
0.18 
45 
45 
433 

60 
6.0 
30 
75 
0.30 
75 
75 
800 

AROMATEN 
Benzeen 
Tolueen 
lbenzeenleen 
O-xyleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

pig/I 

pig/i 

pig/I 

pig/i 

pig/I 

pig/i 
pig/i 

pig/I 

-

-

-

* 

-

<0.20 
0.41 

<0.20 
0.34 
0.20 
1.1 

0.54 
<0.20 

0.20 
7.0 
4.0 

0.20 
0.010 

15 

504 
77 

35 
35 

30 
1000 
150 

70 
70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal Cl0-C40l0-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
FractieC30-C40 
Florisil behandelmg 

pig/i 
pig/i 

pig/i 

pig/I 

pig/i 

- <50 
<50 
<50 
<50 
<50 
+ 

50 325 600 

VOCI NEN-5 740
loorethaan 
cis-1,2 dichl.etheen 
1,2,-Dichloorpropaan 
Trichloormethaan 
1,1,1-Trichiooretha. 

1,1,2-Trichiooretha.looretheen 
Tetrachloormethaan 
Tetrachlooretheen 
Monochloorbenzeen 
1,3-Dichioorbenzeen 
1 ,4-Dichioorbenzeen 
1 ,2-Dichioorbenzeen 
SomDicbioorbenzenen 

pig/I 

pig/i 

pig/I 

pig/i 

pig/i 

pig/I 

pig/I 

pig/i 

pig/i 

ig/i 
pig/i 

pig/I 

pig/I 

pig/i 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<1.5 

7.0 
0.010 
0.80 
6.0 
0.010 
0.010 
24 
0.010 
0.010 
7.0 

3.0 

204 
10 
40 
203 
150 
65 
262 
5.0 
20 
94 

27 

400 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
180 

50 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 26: Pb D3 

Parameter Eenheid 1 S T I 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Lood 
Nikkel 
Zink 

.tg/1 

-

-
* 

-

-

-

-

-

<5 
<0.3 
5•5 

<5.0 
<0.05 
<5 
<5 
<10 

10 
0.40 
1.0 
15 

0.050 
15 

15 

65 

35 
3.2 
16 
45 
0.18 
45 
45 
433 

60 
6.0 
30 
75 
0.30 
75 
75 
800 

AROMATEN 
Benzeen 
lueen 
lbenzeen 
P-m-xyleen 
O-xyleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

-

-

-

* 

-

<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<1.0 
0.29 
<0.20 

0.20 
7.0 
4.0 

0.20 
0.0 10 

15 

504 
77 

35 
35 

30 
1000 
150 

70 
70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal Cl0-C40lO-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Flonsil behandelmg 

l 
- <50 

<50 
<50 
<50 
<50 
+ 

50 325 600 

• 

VOC1 NEN-5 740
loorethaan 
cis-1,2 dichl.etheen
loorpropaan
loormethaanlooretha.looretha. 
looretheen 
Tetrachloormethaan
looretheen 
Monochloorbenzeen 
1 ,3-Dichloorbenzeen 
1,4-Dichloorbenzeen
loorbenzeen 
Som Dichloorbenzenen 

.tg/1 

ig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/I 
jig/i 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<1.5 

7.0 
0.010 
0.80 
6.0 
0.010 
0.010 
24 
0.010 
0.010 
7.0 

3.0 

204 
10 
40 
203 
150 
65 
262 
5.0 
20 
94 

27 

400 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
180 

50 
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M100385: Verkennend bodemondeizoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel27: PbE6 

IParameter Eenheid 1 S T 

AROMATEN 
Benzeen - <0.20 0.20 15 30 
Tolueen - <0.20 7.0 504 1000 
Ethylbenzeen - <0.20 4.0 77 150 

<0.20leen 
<0.20 

Totaal aromaten <1.0 
leen 

*Totaal xylenen 0.30 0.20 35 70 

Naftaleen - <0.20 0.010 35 70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 ig/i - <50 50 325 600 

<50 
Fractie C12 - C22 jig/i <50 
Fractie C22 - C30 jig/I <50 
FractieC3O-C40 ig/I <50 
Florisil behandeimg + 

lO-C12 ig/I 

.
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 28: Pb Eli 

Parameter Eenheid *1. 1 S T I 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

jig/i 
ig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
ig/i 

-

-
* 

-

-

-
** 

-

<5 
<0.3 

<5.0 
<0.05 
<5 
53 

15 

10 

0.40 
1.0 
15 

0.050 
15 

15 

65 

35 
3.2 
16 
45 
0.18 
45 
45 
433 

60 
6.0 
30 
75 
0.30 
75 
75 
800 

AROMATEN 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
P-m-xyleenleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

jig/i 
jig/i 
ig/i 
jig/I 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 

-

-

-

* 

-

<0.20 
0.24 
<0.20 
0.29 
<0.20 
<1.0 
0.46 
<0.20 

0.20 
7.0 
4.0 

0.20 
0.0 10 

15 

504 
77 

35 
35 

30 
1000 
150 

70 
70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40lO-C12 
Fractie C12 - C22 
Fractie C22 - C30 
FractieC3O-C40 
Flonsil behandeling 

jig/I 
jig/I 
jig/I 
jig/i 
jig/I 

- <50 
<50 
<50 
<50 
<50 
+ 

50 325 600 

VOC1 NEN-5740 
1,2,-Dichloorethaan 
cis-1,2 dichl.etheen 
l,2,-Dichloorpropaan 
Trichloormethaan 
1,1,l-Trichlooretha. 
l,1,2-Trichlooretha. 
Trichlooretheen 
Tetrachloormethaan 
Tetrachlooretheen
loorbenzeen 
1,3-Dichloorbenzeen 
i,4-Dichloorbenzeen 
1,2-Dichloorbenzeen 
SomDichloorbenzenen 

jig/I 
jig/i 
jig/i 
ig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<1.5 

7.0 
0.010 
0.80 
6.0 
0.010 
0.010 
24 
0.010 
0.010 
7.0 

3.0 

204 
10 
40 
203 
150 
65 
262 
5.0 
20 
94 

27 

400 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
180 

50 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintniaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Dc tabellen 4 tIm 28 geven voor de grond- en grondwaterkwaliteit bet beeld, zoals is 
weergegeven in de tabellen 29 tIm 35. 

In tabel 29 wordt een overzicht weergegeven van de onderzochte grond(meng)monster ter 
plaatse van deellocatie A met daarbij de monsterdieptes en het vastgestelde gehalte aan minerale 
olie met het daarbij behorende toetsingsresultaat en de reden van de selectiekeuze. 

Tabel 29: Overzicht toetsingsresultaat grond(meng)monster deellocatie A 

1. Gehalte 
.Deel- Monster- Diepte Reden 

i 

. Bonngnr.(s) minerale olie.

Ilocatie codermg (rn-mv) monsterselectie 
(mg/kg ds) 

A Mi Al 0,1-0,6 <50 

M2 A2 0,1-0,4 Indicatief,bovengrond <50 

MM1 A4 1,6-2,0 Indicatief, ondergrond <50 

A5 1,0-1,5 

1 

- Geanalyseerde parameter kleiner dan de streefivaarde of detectielimiet 
* Gehalte overschrzjdt de streeJlvaarde (>S)
* * Gehalte overschrzjdt de tussenwaarde (> 1/, S+I])

Gehalte overschrijdt de interventiewaarde (>1)

In tabel 30 wordt een overzicht weergegeven van het onderzochte grondwatermonster ter plaatse 
van deellocatie A met daarbij de filterstelling en de vastgestelde concentraties aan minerale olie 
en/of vluchtige aromaten, de daarbij behorende toetsingsresultaten en de reden van de 
selectiekeuze. 

Tabel 30: Overzicht ioetsingsresultaten grondwatermonster deellocatie A 

. Concentratie Concentratie
Deel- . Filter

I 

. .. Bormglpeilbuis Reden monsterselectie som-BTEXN nunerale olie 
locatie (rn-mv) 

(pg/i) (pg/i) 
A A4/Pb A4 1,0-2,0 Indicatief 0,26 * (xyl.) 

1 

<50 

Bestaat uit de deelparameters. benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en nafialeen 
(de hoogste individuele parameter wordt vermeld)

I . - Geanalyseerde parameter Idefner dan de streefraarde of detectielimiet 
* Gehalte overschrzjdt de streejivaarde (>S)
** Gehalte overschrzjdt de tussenwaarde (> '/2 S+IJ) 

Gehalte overschrijdt de interventiewaarde (>1) 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Toibert 

In tabel 31 zijn de verkregen toetsingsresultaten aan de Wet Bodembescherming van de 
samengestelde grondmengmonsters ter plaatse van deellocaties B tim E samengevat. Dc 
toetsingsresultaten zijn hierbij eveneens indicatief getoetst aan het Bouwstoffenbesluit, waarbij 
de grond wordt ingedeeld in categorieen, die bij eventuele afvoer van grond de 
toepassingsmogelijkheden aangeven. Hierbij worden de volgende categorieen onderscheiden: 

Schoon grond is multifimctioneel toepasbaar 
Categoric I : grond is ongeIsoleerd toepasbaar 
Categoric II : grond is alleen geisoleerd toepasbaar 
Niet toepasbaar : grond moet als afvalstofworden afgevoerd naar erkende verwerker 

Tabel 31: Overzicht toetsingsresultalen grondmengmonsters deellocatie B tim E 

Dee!
iocatie* 

Monster
codering 

.

Bormgnr.(s) 
.

Diepte 
(rn-mv) Licht 

WBB 
. -—--— 

Matig 
—rn——-
Sterk 

.

Toetsmg BSB 
(indicatief) 

B MM2 Bi, 0,1-0,4 - - - Schoon 
B2, B4, B5 0,0-0,5 
B3 0,0-0,7 

MM3 B6 tim BlO 0,0-0,5 - - - Schoon 

MM4 B2, B4 0,5-1,0 - - - Schoon 
B8 0,5-1,2 

MM5 B2,B4 1,0-2,0 nikke! - - Schoon 
B3 0,7-2,0 
B8 1,2-2,0 

C MM6 Cl, C3 tim CS 0,0-0,5 - - - Schoon 
C2 0,0-1,1 

MM7 C6, C7, C9, 0,0-0,5 EOX - - Schoon 
C8 0,0-0,3
do 0,0-1,0 

MM8 C4, C7 0,5-1,5 - - - Schoon 
- ClO 1,0-1,5 
D MM9 Dl, D2, D4, D5 0,0-0,5 Mmerale - - Cat. I 

D3 0j-0,5 — 
MM 10 D6 t/m D9 0,0-0,5 - - - Schoon 

Di0 0,0-0,9 
MM11 D3 0,5-2,0 - - - Schoon 

D10 0,9-1,3 
E MM12 El /m E5 0,0-0,5 - - - Schoon 

I5 

MM13 E7 t/m E9 0,0-0,5 - - - Schoon 
ElO 0,1-0,6 

MM14 ElI 0,1-0,5 EOX - - Schoon 
Ei2tImEi5 0,0-0,5 
E3 0,5-1,0 - - - Schoon 
E7 0,5-0,9 
El! 0,5-1,2 

MM16 E3 1,0-2,0 - - - Schoon 
E7 0,9-2,0 
Eli 1,2-2,0 
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In tabel 32 wordt een overzicht weergegeven van de verkregen toetsingswaarden aan de Wet
Bodembescherming van het samengestelde grondwatermonster ter plaatse van deellocaties B t/m
E. 

Tabel 32: Overzicht toetsingsresultaien grondwatermonsters deellocaties B tim F 

Deel
locatie* 

B 

.

Bormg/Peilbws 

B5/ Pb B5 

Filterstelling 
(rnrnv) 

1,0-2,0 

Licht 

lenen 

—
Matig 
(ST) 
-

Sterk 
(>1) 
-

C C7fPb C7 1,0-2,0 xyrenen - . 
D D3IPb D3 1,0-2,0 xylenen - -

E El 1/Pb Eli 1,0-2,0 chroom, xylenen nikkel -

Herbemonstering Pb Eli 
Naar aanleiding van de matig verhoogde concentraties aan nikkel in het grondwater ter plaatse 
van de peilbuizen Pb Eli (35 jtg/1) is besloten een herbemonstering uit te voeren en het 
grondwater ter plaatse van peilbuis Pb El 1 nogmaals te analyseren op de kritische parameter 
arseen. In tabel 33 is het verkregen analyseresultaat weergegeven. 

Tabel 33: Overzicht ioelsingsresultaten grondwatermonster deellocatie E (spuitplaatsiOBAS) 

Parameter Eenheid 4'!- Gemeten S T I 

concentratie 

METALEN 
*4'Nikkel 64 15 45 75 

Uit tabel 33 blijkt, dat na herbemonstering de parameter mkkel wederom matig verhoogd is 
vastgesteld ten opzichte van de tussenwaarde. 

In tabel 34 wordt een overzicht weergegeven van het onderzochte grondmonster ter plaatse van 
aanwezige spuitplaats met OBAS (deellocatie E) met daarbij de monsterdiepte en de 
concentraties aan minerale olie en/of vluchtige aromaten met de daarbij behorende 
toetsingsresultaten en de reden van de selectiekeuze. 

Tabel 34: Overzicht toetsingsresultaat grondmonster deellocatie E (spuitplaats/OBAS) 

Concentratie Gehalte 
IDee!- Monster- . Diepte Reden

Bonngnr som-BTEXN' minerale ohe 
locatie codermg (rn-mv) monsterselectie 

(mg/kgds) (mg/kgds) 

E M3 E6 1,2-1,7 Indicatief, ondergrond <0,25 - <50 

Bestaat uit de deelparameters: benzeen, tolueen, ethylbenzeen. xylenen en nafialeen 
(de hoogste individuele parameter word: vermeld) 

- Geanalyseerde parameter Ideiner dan de streeJlvaarde of detectielimiet 
* Gehalte overschrzjdt de sireefwaarde (>S) 
* * Gehalte overschrydt de tussenwaarde (> '/2 S+!]) 
4'4'4' Gehalte overschnjdt de interventiewaarde (>1) 
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In tabel 35 wordt een overzicht weergegeven van het onderzochte grondwatermonster ter plaatse 
van de aanwezige spuitplaat met OBAS ter plaatse van deellocatie E met daarbij de filterstelling 
en de vastgestelde concentraties aan mmerale olie en/of vluchtige aromaten, de daarbij behorende 
toetsingsresultaten en de reden van de selectiekeuze. 

Tabel 35: Overzichf toelsingsresuktllen grondwalermonster deellocatie E (spuitplaats/OBAS) 

F Concentratie Concentratie•

I Dee!— . . Filter • 

I . * Bormg!peilbuis Reden monsterse!ectie som-BTEXN4 mmerale olie 
I !ocatie (rn-mv) 
I (pg/i) (pg/i)

rA E6IPb E6 1,0-2,0 Indicatief 0,30 * (xy!.) <50 

Bestaat uit de deelparameters: benzeen, tolueen, et/zylbenzeen, xylenen en naftaleen
(de hoogste individuele parameter wordt vermeld)

* Voor de tabellen 29 tIm 35 geld::
A Ondergrondse HBO tank (5.000 liter)
B Centrale gedeelte
C Buuurtschap De Dobbe"
D Buuurtschap "De Terp
E Buuurtschap 'De Wierde"

7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In opdracht van De Zijien is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van 
Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert. Voor de ligging van de onderzoekslocatie 
wordt verwezen naar figuur 1. 

Het dod van het onderzoek is het vaststellen van de grond- en grondwaterkwaliteit ter plaatse 
van de onderzoekslocatie. 

Aanleidmg tot de vaststelling van de huidige bodemkwaliteit is de wens van de opdrachtgever 
een indicatie te verkrijgen van de kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de 
onderzoekslocatie in verband met voorgenomen herstructurering van de onderzoekslocatie. 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is de onderzoekslocatie mgedeeld in de 
volgende vij f deellocaties: 

A Ondergrondse HBO tank (5.000 liter)
B Centra!e gedeelte
C Buuurtschap "Dc Dobbe"
D Buuurtschap "De Terp"
E Buuurtschap "De Wierde"

Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is per deellocatie het volgende beeld verkregen: 
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A Ondergrondse HBO tank (5.000 liter) 

Grond 
Tijdens de veldwerkzaamheden ter plaatse van de ondergrondse HBO tank, zijn zintuiglijk ter 
plaatse van de vijf boringen (Al t/m A5) geen olieverontreinigingen waargenornen. In de 
samengestelde grondmonsters ter plaatse van de ontluchting (Ml: Al: 0,1-0,6 rn-mv) en het 
vulpunt (M2: A2: 0,1-0,5 rn-mv) is het gehalte aan minerale olie niet verhoogd vastgesteld ten 
opzichte van de streefwaarde. In het samengestelde grondmengmonster ter plaatse van de 
ondergrondse tank (MM 1: A4, A5: 1.6-2,0 / 1,0-1,5 rn-mv) is het gehalte aan minerale olie 
eveneens met verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. 

Grondwater 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb A4 is de concentratie aan xylenen licht verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. De concentratie aan mmerale olie is met verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de 

B Centrale gedeelte 

Grond 
In de bovengrond (MM2 en MM3) ter plaatse van het centrale gedeelte zijn geen verhoogde 
gehalten aan onderzochte parameters vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na 
indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit voldoet de bovengrond ter plaatse van MM2 en 
MM3 aan de kwaliteitseisen voor schone grond. 

In de ondergrond ter plaatse van MM4 zijn de gehalten aan onderzochte parameters niet 
verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. In de ondergrond ter plaatse MM5 is 
het gehalte aan nikkel licht verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. Na 
indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit voldoet de ondergrond ter plaatse van MM4 en 
MM5 eveneens aan de kwaliteitseisen voor schone grond. 

Grondwater 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb B5 is de concentratie aan xylenen licht verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet 
verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. 

Buurtschap "De Dobbe" 

Grond 
In de bovengrond (MM6) ter van buurtschap "De Dobbe" zijn geen verhoogde 
gehalten aan onderzochte parameters vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. In de 
bovengrond ter plaatse M1v17 is het gehalte aan EOX licht verhoogd vastgesteld ten opzichte 
van de streefwaarde. Na indicatieve toetsing aan bet Bouwstoffenbesluit voldoet de bovengrond 
ter plaatse van MM6 en MM7 aan de kwaliteitseisen voor schone grond. 

In de ondergrond (MM8) zijn de gehalten aan onderzochte parameters niet verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na indicatieve toetsing aan bet 
Bouwstoffenbesluit voldoet de ondergrond ter plaatse van MM8 eveneens aan de 
kwaliteitseisen voor schone grond. 
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Grondwater 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb C7 is de concentratie aan xylenen licht verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet 
verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. 

D Buurtschap "De Terp" 

Grond
in de bovengrond ter plaatse MM9 is het gehalte aan minerale olie licht verhoogd vastgesteld 
ten opzichte van de streefwaarde. Na indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit voldoet de 
bovengrond ter plaatse van MM9 aan de kwaliteitseisen voor categorie-I hergebruikgrond. 

In de bovengrond ter plaatse van MM1O zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
parameters vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na mdicatieve toetsing aan het 
Bouwstoffenbesluit voldoet de bovengrond ter plaatse van MM 10 eveneens aan de 

voor schone grond. 
kwaliteitseisen 
In de ondergrond (MMI 1) zijn de gehalten aan onderzochte parameters met verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na indicatieve toetsing aan het 
Bouwstoffenbesluit voldoet de ondergrond ter plaatse van MM1 1 eveneens aan de 
kwaliteitseisen voor schone grond. 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb D3 is de concentratie aan xylenen licht verhoogd 
ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet

vastgesteldverhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. 

E Buurtschap "De Wierde" 

Grond 
In de bovengrond (MM12 en MM13) ter plaatse van buurtschap "De Wierde" zijn geen 
verhoogde gehalten aan onderzochte parameters vastgesteld ten opzichte van de 
streefwaarden. In de bovengrond ter plaatse van Mlvi 14 is een licht verhoogd gehalte aan EOX 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. Na indicatieve toetsing aan het 
Bouwstoffenbesluit voldoet de bovengrond ter plaatse van MM 12, MM 13 en MM 14 aan de 
kwaliteitseisen voor schone grond. 

In de bovengrond ter plaatse van MM 10 zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
parameters vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na indicatieve toetsing aan het 
Bouwstoffenbesluit voldoet bovengrond ter plaatse van MMIO eveneens aan de kwaliteitseisen 
voor schone grond. 

In de ondergrond (MMI5 en MMI6) zijn de gehalten aan onderzochte parameters niet 
verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na indicatieve toetsing aan het 
Bouwstoffenbesluit voldoet de ondergrond ter plaatse van MM1 1 eveneens aan de 
kwaliteitseisen voor schone grond. 
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Grondwater 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb E6 (spuitplaats/OBAS) is de concentratie aan 
xylenen licht verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streef\vaarde. In het grondwater ter 
plaatse van peilbuis Pb El 1 zijn de concentraties aan chroom en xylenen licht verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. Dc concentratie aan nikkel is verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de tussenwaarde. Na herbemonstering is de concentratie aan 
mkkel wederom verhoogd vastgesteld ten opzichte van de tussenwaarde. De ovenge 
onderzochte parameters zijn niet verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. 

Met betrekking tot de matig verhoogde concentratie aan nikkel in het grondwater ter plaatse 
van de onderzoekslocatie (Pb El 1) kan worden vermeld, dat van zware metalen (o.a. nikkel) 
bekend is geworden, dat deze in (licht tot sterk) verhoogde concentraties in het freatisch 
grondwater op tal van onverdachte locaties in Nederland voor kunnen komen, zonder dat voor 
deze metalen verhoogde gehalten in de grond worden gemeten of er een andere directe 
verontreinigingsbron aanwezig is (verspreiding vanuit de omgeving). Met name in 
leemgronden (aanwezig in deze regio) worden veelvuldig sterk verhoogde gehalten aan met 
name nikkel gemeten in het grondwater. 

Een oorzaak van verhoogde concentraties in het grondwater kan zijn dat de (fysische) 
eigenschappen van de grond en het grondwater (bijv. pH en redoxpotentiaal) dusdanig zijn, 
dat de verhoogde concentraties van nature aanwezig zijn. Een andere mogelijke oorzaak is dat 
tijdens het plaatsen van de peilbuis het natuurlijk evenwicht in de bodem wordt verstoord, 
waardoor aan de grond gebonden stoffen (welke van nature aanwezig kunnen zijn) ter plaatse 
tijdelijk in oplossing kunnen gaan. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat gehalten in de grond worden uitgedrukt in ag/kg en dat 
concentraties in het grondwater worden uitgedrukt in Bij een lichte verstoring van het 
evenwicht in de bodem is het dan a! mogelijk om, zonder dat er verhoogde gehalten in de 
grond worden gemeten, (matig tot sterk) verhoogde concentraties in het grondwater te meten. 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van 
bet onderliggende bodemonderzoek mogelijk niet. Om definitief vast te stellen of de grond 
buiten de locatie kan worden hergebruikt, kan het bevoegd gezag in het kader van het 
Bouwstoffenbesluit (betreffende gemeente, alwaar de grond zal worden toegepast) verzoeken 
om een inkeuring conform bet Bouwstoffenbesluit. 

Conclusies 

Concluderend kan worden gesteld, dat op basis van de verkregen analyseresultaten van de grond 
en het grondwater er uit milieutechnisch oogpunt geen beperkingen bestaan voor de 
voorgenomen herstructurering van de onderzoekslocatie. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat 
voor het onderzoek ter plaatse van de buurtschappen en bet centrale gedeelte is afgeweken van 
de NEN 5740. Het betreft het verkrijgen van een indicatie van de grond- en grondwaterkwaliteit 
ter plaatse. 

VAN DER WIEL INFRA & MILIEU BV 
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Hi



I Projectcode: M100385

Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL

I 
I Boring: 

I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

INFRA A MILIIU V 

B9 Boring: BlO 

Zand, matig fijn, matig siltig. matig Zand. matig tijn, matig suitig, matig 
humeus, donkefgnjs humeus. 

-€0 

getekend volgens NEN 5104 



I 
I 
I 

Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEI. 
IPJFIIA & MILIEU IV 

I Boring: Cl Boring: C2 

I 
Zand. zeer fijn. matig sultig, matig 
humaus, dontcergrljs 

Zand. matlg fan. matig , zwak 
humeus. bouingil$ 

I -50 

Zand. matig tIjn, matlg shitig, matig 
humeus, donkergnus-donkeitluln 

I 
I. Leem, zwak zandig, 

I 
I 200 

1 

I 
I 
I 
I 
I 

Boring: C3 

tO 

Zand. zeer tIjn, matig sultig, matig 
humeus, donkergnjs 

Zand. matig fin, zwak sultig. 
gujsgeei 

Zand, matig Ijn, zwak shltig, zwak 
humeus, bruuognjn 

Boring: C4 

0 

.500 

Zand, matig Ajn, matig siltig, matig 
humeus. donkerbajin-donkergnjs 

Zand. matig Iljn, zwak bison 

Zand. matig tIjn. zwak siltlg,in-gnjS 

I Leem, zwak zandig. grits 

I 
200 

I 
I getekend volgens NEN 5104 

I 



Projectcode: 100385 
Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 

INFEA £ MILIEU CV 

Boring: C5 Boring: C6 

-20 

Zand. zeer lip. malrg sung, matig 
clonkergnjs 

Zand, matig hjn, zwatc suing, 
gnjsgeel 

Zand, matig fijn. zwak sdtig, zwak 
humans, biuingdjs 

Zand, matig tip, zwak sdtug, zwak 
humeus. bruungnijs 

n 

Boring: 

-

50

.:1 
l 

Zand, rnatug lijn. rnatig suing. unatug 
humeus, donkerbruin-donkergrijs 

Zand, matig tljn. zwak Stig, bourn 

Boring: C8 

Zand, matig fijn. zwak sling. matig 
humeus, donluergfljs-donkerbiuln 

Lenin, zwatc zandig, grip 

4 

Zand, matig hjn, zwatc chug, 
ihchtbruun'gnhjS 

Leem, zwak zandug, gnus 

-200 

Leem, zwak zandig. .tichtbruln 



Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 
IMFIIA & MILIEU UV 

Boring: C9 

Zand. malig rujn. zwak silkg, sterk 
hulneus. venig 

Boring: do 

Zand, maug fijn. zwak 119, stark 
hurneus, donkertxuln 

0 

.100 

Zand, matig ri,n, mahg sillig,
lbnjin 

.150 

Leem. zwak zandç, gfljs 

-200 

getekend volgens NEN 5104 



__________________________

Projectcode: 100385 
Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 

INFRA & MILIEU cv 

Boring: Boring: D2l 
Zand. matig IIjn. zwak sl4tig, zwak Zand, matig ttjn, zwak siftig, zwak 
humeus. donkeobruks humeus, donknrtxuin-grtjs, temig 

Zand, matig ttn, zwak sittig. gfljs 

-10 

Boring: D3 Boring: D4 

fl 0 
.10 hunker 

0 

Zand, mahg zwatc siftcg. zwak 

Zand. matig hun, zwak sI&g. 
humeus. gnjsbruin 

Icchtbruin 

50

150 

200 
-205 

Zand, matig jn, stuck siltig. s 

250 

300 

rtekend volgens NEN 5104 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I.
I 
I 
I 
I 
I
I.
I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 

Projectcode: 100385 
Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 

INFRA & MILItU .v 

Boring: D5 Boring: 06 

5
0 •..........

Zand, matig ttjn, zwak siftig. zwak Zand, matig fljn. zwak s4ltig, zwak 
humeus. gdjsbruin humeus. donkertiruin::.'.'.'.'.'..v. 

50 '•"'"'• 

Boring: D7 Boring: 08 

° 
0 0 ..Zand. matig fIjn. rwak sittig. zwuk Zand, roatig hjn, zwak slItig, zwak 

humeus, donkerbfuin humeus, donkerbruun 

55 
::::.v:.'.'::..........:..j.........

getekend volgens NEN 5104 



I Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert

I 
I Boring: D9 

I 
Zand. matig zwak sulUg, mahg 
humeus, donkerbn,un 

I 
40 

I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

VAN DER WIEL 
INFIIA 1. MILIEU •V 

Boring: D1O 

Zand. matig fljn. zwak siltig, zwak 
humeus, 

50 

Zand, matig tijn. zwak sutteg. 

Leem. zwak zandig, grits 

.250 

getekend volgens NEN 5104 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I.
I
I
1 

I
I
I.
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Projectcode: 100385 
Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 

INFRA & MILIEU CV 

Boring: El Boring: E2 

land, matig fijn, zwak sittig, zwak 
humeus, donkecbruin-gnjs 

land. matig ftjn, ink sdtlg, zwak 
humeus, donkertxu,n 

-50 -50 

Boring: E3 

land, matig kjn, zwak sdtig, ink 
humeus, donkertxuin-donkergrtjs 

Boring: E4 

-to 

land, snflg firs, zwaksihg, snag 
humeus, 

land. matig kjn, rnatig siNg, 
gedbniks 

® 
Learn. zwak zandug, hchtbruin-gnjs 

300 

getekertd volgens NEN 5104 



I 
I 

Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 
INFRA & MILIEU IV 

I Boring: E5 Boring: E6 

I 
I 

.20 

50 

Zand. matig zwak siltig, mauig
humeus. .donkerg4s 

Zand, matig fijn, matig sultug, 
geelbniln 

50

1 
Idinker 

Zand. malig zwak suttig, 

I 
I. 20 

Zand. matig malig sultig. matig 
humeus. 

Leem. zwak zandig. gnjs-Iichlbiuun 

I 
I 
1 

I 
I 

Boring: E7 

Zand, matug fijn. zwak sillig, zwak 
humeus. bruungnjs 

Boring: E8 

Zand, matig fljn. zwak suttig, zwak 
humeus, dnkethi'uln-gfljs 

1• 
I 
I 

fljn, matig thug, matug 
humeus. donkergrljs 

Leem. zwak zandug,gnjs-Iuchtbruun 

I 
I 

-?00 

I 
I 
1 



I
I Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert 

I 
I Boring: E9 

I 
Zand. mateg Ajn, zwak siIIç. zwak 
humeus. dookerbruin-gnjS 

I -so 

I
1.
I
I
1 

I Boring: El I 

I kiinker 

I. 
-10 

Zand. malig Iljn, zwak siltig,
lgnjs 

Zand, rnatlg Iljn, matig siltig. matig 
humeus, bftilngnjs 

I 
I 20 

Leem, zwak zaridig. pnjs 

I 
I 
I 
I 

VAN DER WIEL 
INFaA & MILI1U •v 

Boring: ElO 

klinker 

Zand, matig fijn, zwak sithg, gnjs 

Boring: El2 

Zand, mabg fljn. zwak sdtig. zwah 
humeus, donkerbwin-donkergiljs 

50 

getekend volgens NEN 5104 



I Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert 

I 
I Boring: 

I
I

I 
I 
I 
I Boring: 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

E13 

Zand, matig fijn. zwak zwak 
humeus. donkerbcuun-donkergrijs 

Zand. matig tijn. zwak thug. 
hiththniun-geel 

El 5 

Zand. matig fijn, zwak sittig, zwak 
humeus, donkeibruin-donkefgnjs 

VAN DER WIEL 
& MILIEU ev 

Boring: E14 

Zand. matig fijn, zwak shItIg,zwak 
humeus. donkerbruin-donkergnjs 

10 

getekend volgens NEN 5104 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 

Bijlage 2 

Analyserapporten laboratorium ACMAA B.V. 

I 

I 
I. 
I
I
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_______________________________________________________________-

A(MAA 8.V. CHE\IISCH MILIEU ADVEESBURE4I ALMELO 

LaboratoriumfAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 

Pagina: 1 van 1 

Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 100385G1 

Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 

Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61100502 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 6-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsterornschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004792 Ml: Al: 0,1-0,6 rn-mv Grond 30-10-2006 
2 SA61004793 M2: A2: 0,1-0,4 rn-mv Grand 30-10-2006 

Resultaten: 
P Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 2 

Q Droge stof ow-os-Go' % (rn/rn) 91,4 85,0 

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-GO! % van ds <0,5 

Q 

MINERALE OUE GC 
Olie totaal C10-C40 -GO1 mg/kg ds <50 <50 

Q Fractie dO - C12 GC3-OuE-GO1 mg/kg ds <20 <20 

Q Fractie C12 - C22 -OUE-GO1 mg/kg ds <20 <20 

Q Fractie C22 - 00 GC3-OUE-GOS mg/kg ds <20 <20 

Q Fractie 00 - C40 GO-CUE-GO! mg/kg ds <20 <20 

Q Flonsil behandeling + - + 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

I • 
Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: , 

Dit rapport mag rset anders dan In zn getieel worden gereproduceerd zonder de schflftelijketoestemming van het laboratorium. 
0€ resultaten hebben uiteultend betrekklng op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informabe over do toegepaste methodes en p tlekenmerisen Is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

IESIIN 

RvA 100 
HET Ma IEULABOAATORIUM IS INGESCHREVEN IN NET REGISTER TESTLABORATORIA 

ORDER NA LISO VOOP GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN 0€ ACCAEDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN. NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden ultgevoerd voIgeflS de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij do Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.
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ACMAA B.V. CHEMISCH MILIEU ADVIESBURE%L' ALMELO 

LaboratoriumfAdviesbureau 
lndustrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 

Opdrachtgever : Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 1
Opdrachtgever:
Adres : Posthus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 31-10-2006 
Opdrachtcode : 100385G2 Startdatum : 31-10-2006 
Rapportnummer : EA61100503 Datum rapportage : 6-11-2006 
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 

SA61004794 MM1: A4, AS: 1,6-2,0 / 1,0-1,5 m-mv Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Intern ref nr Eenhe,d 1 

Parameter 

Horn. met Sample Mate MVB-VBH-GOI + 

Droge stof oiv-os-ooi % (rn/rn) 84,7 

QQ Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-GO1 % van ds <0,5 

MINERALE OUE GC 

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50

Q Fractie dO - 12 .GOi mg/kg ds <20
Q 

Fractie C12 - C22 Gc3-OUEGOI mg/kg ds <20Q 

Q Fractie C22 - 00 GOOUE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie 00 - C40 GO-OUE-GO1 mg/kg ds <20 

QFlorisil_behandeling Gc3-OuEGOS + 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

monster SA61004794:
MM1: A4, AS: 1,6-2,0 / 1,0-1,5 rn-mv:
OpmerkingA4 (160-200)

A5 (100-150)

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit rapport meg niet and wonien gereproduceerd zonder de sctinftelijke toestemmlng van het Iaboratorium.
De resultaten hebben betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse tar beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over do toegepaste methodes en prestatlekenmerken is beschikbaar en ken op aanvraag worden venicregen.

LESIEN 

RvA t 05 

lET MILIEUIABORATORIUM IS INGESCUREVEN IN RET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 
ORDER NA LIOC VOOR GEBIEOEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten wocden uitgevOerd volgens de Algemene voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd Dii de Kamer van Koop4Tandel veluwe en Twente. 



1 

ACMAA R.V. %NALYTISCH CHEMISCH MILIEU AD\ ALMELO 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Van Der Wiel 
Aanvrager Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2
OpdrachtgeverAdres Postbus 508 
Postcode en plaats 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht 31-10-2006 
Opdrachtcode 100385G3 Startdatum 31-10-2006 
Rapportnummer EA61 100713 Datum rapportage 7-11-2006 
Opdracht omschr. Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 

SA61004795 MM2: B1 t/m B5: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
lnternrer.nr. Eenheid - 1 

Parameter

Hom. met Sample Mate +

NEN 5751 +.ool 
Droge stof

Q Gloeiverlies(Org.st) DIVORG-GO1 % van ds 2,9

Q Voorbehand. % (rn/rn) 83,8 

Q Lutum ( < 2 f.im) DFV-LUT-GO1 % van ds 3,4KORRELGROO1TEVERDEUNG 

METALEN

Q Arseen mg/kg ds <5,0

Q Cadmium .BEP-OI mg/kg ds <0,4

Q Chroom mg/kg ds 7,9

Q Koper mg/kg ds <5,0

Q Kwik mg/kg ds <0,2

Q Lood icp-eEp-oi mg/kg ds 7,0

Q Nikkel mg/kg ds <5,0

Q Zink 'cP-BEe-o' mg/kg ds 17

EOX 

Extr.org.halogeniden .O1 mg/kg ds 0,2Q 

MINERALE OUE GC

Q Ohe totaal C10-C40 mg/kg ds <50

Q Fractie ClO - C12 .Go1 mg/kg ds <20

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20

Q Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20

Q Fractie 00 - C40 GC3-OUE-GO1 mg/kg ds <20

Q Flonsil behandeling GC3-OUE-GO1 +

PAK(10)

Q Naftaleen mg/kg ds <0,04

Q Fenanthreen mg/kg ds <0,04

Q Anthraceen mg/kg ds <0,04

Q Fluorantheen mg/kg ds <0,04

Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,04
Zie volgende pagina

RvA 100 
HET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET R,A REGISTER VOOR TESTL.ABORATORIA

ONDER Nfl LIOOVOOR GEBIEDEN ZOAJS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uutgevoerd volgens de Algemene voowaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel veluwe en Twente. 
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ACMAJ% HEMISCH MILIEU &E)\IESBUREAL .tLMELO 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksra pport 
Opdrachtgever: 

OpdrachtgeverAanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. 
Bemonsterd door : 

100385G3 
EA61100713 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004795 

Monsteromschnjving 
MM2: Bit/rn B5: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstering 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter - Intern ref.nr. Eenheid 1 

I 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

PAK(10) 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Totaal PAK 

HPtC-PAK-0202 
HPLC-PAX-02 

HPLC-PM(-02 

HPLC-PAX-02 

npIc-pax-o? 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg_ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

0,40 
Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

. 
Opmerking monster SA61004795: 

MM2: 

Bit/rn B5: bovengrond: 
Bi (10-40) 
B2 (0-50) 
B3 (0-70) 
B4 (0-50) 
B5 (0-50)::

Dit rapport mag owl andecs dan in zn gtheel worden gereproduceerd zonder tie schnftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uutsluitend betrekking op tie monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere Informatie over tie toegepaste methodes en prestatlekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

RvA I 

HET MILIEULEBORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONDER NP LbS vOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREOITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uutgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



_________-

ACMAA ll.V. CIIEMISCH MILtEU AD\ IFSI5UREAU ALMELO 

LaboratorlumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 GM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: nfo@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 

Pagina: 1 van 2 

Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : M100385G4 

Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 

Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61 100714 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004796 MM3: B6 t/m BlO: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Hom. met Sample Mate MvB-vBH-GO1 + 

Voorbehand. NEN 5751 -v9ll-GO1 + 

Q Droge stof DIV-DS-G01 % (m/m) 85,8 

Q Gloeiverlies(Org.st) % van ds 3,2 

KORRELGROO1TEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) % van ds 1,6 

METALEN 

Arseen :cp-eep-oi mg/kg ds <5,0Q 

Q Cadmium ICP-BEP-0I mg/kg ds <0,4 

Q Chroom mg/kg ds 7,3 

Q Koper mg/kg ds <5,0 

Q Kwik FIMS-Hg-O1 mg/kg ds <0,2 

Q Lood mg/kg ds 9,4 

Q NikkeI mg/kg ds <5,0 

Q Zink SP-ol mg/kg ds 13 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0,2 

MINERALE OLIE GC 

Q Olie totaal C10-C40 .G01 mg/kg ds <50 

Q Fractie ClO - C12 .OUE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20 

Q Fractie C22 - 00 GC3-OUE-G01 mg/kg ds <20 

Q Fractie 00 - C40 mg/kg ds <20 

Q Florisil behandeling GC3-OUE-G01 + 

PAK(10) 

Q Naftaleen mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Anthraceen HPLC-PAX.02 mg/kg ds <0,04 

Q Fluoranttieen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,04.02
- Zie volgende pagina 

JOSIEII 

RvA 100 
HET MILIEUIABORATORIUM IS INGESCHAEVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA

ONDER NA 1100 VOOR GEBIEDENZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede . BIW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twenle. 
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ACMAA CHEMISCH MILIEU AE)\ 

Laboratorium/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo teletoon 074 - 2560600 tax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

100385G4 
EA61100714 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004796 

Monsteromschrijving 
MM3: B6 t/m BlO: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstering 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter rnrer.nr.Eenheid 1 

PAK(10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

i Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

HPtC-PAXO2 

02 
HPLC-PAx02 

HPLC-PAX-02.02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,40 

. 
Opmerking monster SA61004796: 

MM3: 

B6 t/m BlO: bovengrond: 
B06 (0-50) 
B07 (0-50) 
B08 (0-50) 

B09 

(0-50) 
BlO (0-50) 

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit rapport mag niet anders dan in zn getieel worden gereproduceerd zonder de schnftelijke toestemming van het laboratonum. 
De resultaten hebben uitslultend betrelcldng op de monsters, zoals die door u voor analyse ter werden gesteld. 
Nadere inrormatie over do toegepaste methodes en prestabekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden veckregen. 

RvA L 

HET MILIEULABORATOAIUN IS INGESCHREVEN IN RET P,A REGISTER VOOR TESTLABORATOAIA 

ONDEA NA VOOR GEBIEDEN ZOAIS NADER OMSCHAEVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851 665B01 • IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2u
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij do (amer van Koophandel Veluwe en Twente.



ACMAA B.\. \NALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl - Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 

: 

: 

Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 

Pagina: 1 van 2 

Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 

: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

M100385G5 
EA61100715 
Spant 1, Tolbert 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004797 MM4: B2, B5, B8: ondergrond zand Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter intern . Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate MVB-VWI-GO1 +

NEN 5751 +

Q Droge stof DIV-OS-G01 % (rn/rn) 84,5Voorbehand. 
Q Gloeiverlies(Org.st) % van ds 2,3 

KORRELGROOTTEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) r601 % van ds 1,6 

METALEN 

Q Arseen Icp-eeP-oi mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium ICP-BEP-O1 mg/kg ds <0,4 

Q Chroom ICE-BEP-Ol mg/kg ds 6,2 

Q Koper mg/kg ds <5,0.oi 
Q Kwik IMS-lig-Ol mg/kg ds <0,2 

Q Lood mg/kg ds 7,2 

Q Nikkel mg/kg ds <5,0 

Q Zink mg/kg ds 13 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden cul-EOx-O1 mg/kg ds 0,2 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 -G01 mg/kg ds <50 

Q Fractie ClO - C12 GC3-OUE-GOI mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 -G01 mg/kg ds <20 

Q Fractie C22 - 00 mg/kg ds <20 

Q Fractie C30 - C40 GC3-OIJE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Florisil beharideling 0C3-OUE-G0I + 

PAK(10) 

Q Naftaleen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Anthraceen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,04 

Q Fluorantheen mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)anthraceen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina -— 

RvA 1100 

HE! MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN MET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATOHIA
ONDER NA LiSa yOGA GEBIEDEN ZOALS NADER OUSCUREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 - Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 
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1 

At ANALYTISCH CJIEMISCI! MIlIEU 

LaboratorlumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 2 van 2 
OpdrachtgeverAdres : Postbus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 31-10-2006 
: M100385G5 Startdatum : 31-10-2006 

Opdrachtcode : EA61100715Rapportnummer Datum rapportage : 7-11-2006 
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 

5A61004797 MM4: B2, B5, B8: ondergrond zand Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter rn ref.nr. Eenheid 1 

PAK(10) 

Chryseen HPIC-PAX-02 mg/kg ds <0,04Q 

Q Benzo(k)fluorantheen HPW-PAx-02 mg/kg ds <0,04

Q Benzo(a)pyreen HPW-PAX02 mg/kg ds <0,04

Q Benzo(g,h,i)peryleen HPtC-PAK-02 mg/kg ds <0,04

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr -02 mg/kg ds <0,04

Totaal PAK .02 mg/kg ds <0,40

Q = door RvA geaccrediteerd
Q 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004797: 
B2, B5, B8: ondergrond zand: 

B2 (50-100) 
MM4:B5 (50-100)

B8 (50-120)

Hoofd lab. ing. i.T. Klein Elhorst 

Dit rapport mag niet anders dan in in geheel worden gereproduceerd zonder de schnftelijke toestemming van het Iaboratonum. 
De resultaten hethen uitsluitend betreldung op de monsters, zoals die door u voor analyse tee beschlkking werden gesteld.
Handtekening:Nadere lnfornsatle over do toegepaste methodes en prestabekenmerken IS beschlkbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

AvA L 

HET MIUEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN RET RvA REGISTER VOOR TESILABORATORIA
ORDER NB LIOO vOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN INDE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 . BAN: NL24 RABO 0110961900 Swifl adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens do Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedep0000rd bij do Karner van Koophandel Veluwe en Twente. 



ACMAA B.\'. CHEMISCH MILIEU ALMEL() 

Laboratorium/Advlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo - telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 

Opdrachtgever
Aanvrager 
Adres : 

Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 

Pagina: 1 van 2 

Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnumrner : 

Opdracht ornschr. : 

M100385G6 
EA61100716 
Spant 1, Tolbert 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering 
1 SA61004798 MM5: B2, B3, B5, B8: ondergrond leem Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern refnr. Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate Mv9-vBwGol + 

Voorbehand. NEN 5751 Mv8-VBH-G01 + 

Q Droge stof DIV•0&G01 % (rn/rn) 85,9 

Q Gloeiverlies(Org.st) % van ds 1,2 

Q Lutum ( < 2 pm) -WT-G01 % van ds 12,0 

METALEN 

Q Arseen .e&-oi mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium IcP-8EP-0i mg/kg ds <0,4 

Q Chroom mg/kg ds 49.oi 
Q Koper mg/kg ds 5,6 

Q Kwik FIMS4$Q01 mg/kg ds <0,2 

Q Lood mg/kg ds <5,0 

Nikkel icp-aep-oi mg/kg ds 29Q 

Q Zink mg/kg ds 17 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden ciji-eox-oi mg/kg ds 0,1 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 

Q Fractie dO - C12 GC3-OUE-G01 mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20 

Q Fractie C22 - 00 0C3-OUE-G0I mg/kg ds <20 

Q Fractie 00 - C40 mg/kg ds <20 

Q Florisil behandeling .ouEGo1 + 

PAK(1O)

Naftaleen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04Q 

Q Fenanthreen -PAX-O2 mg/kg ds <0,04 

Q Anthraceen mg/kg ds <0,04 

Q Fluorantheen HPtCPAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)anthraceen HPt.C-PAK-02 mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

IESIEN 

fivA 1100 

RET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN RET nRA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA

ONDER NR L100VOOP GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN GE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede - BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 -Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uutgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedepOfleerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente 



_____

1 

M:Mtt B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ALMELO 

Laboratorium/Advlesbureau
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 

Opdrachtgever Van Der Wiel 
Aanvrager Dhr. G.S. PlantingaOpdrachtgever:
Adres Postbus 508 
Postcode en plaats 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht 
Opdrachtcode M100385G6 Startdatum 
Rapportnummer EA61100716 Datum rapportage 
Opdracht omschr. Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort 

SA61004798 MM5: B2, B3, B5, B8: ondergrond leem Grond 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK( 10)

Q Chryseen mg/kg ds <0,04

Q Benzo(k)fluorantheen HP%.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(g,h,i)peryleen HPt.C-PAx-02 mg/kg ds <0,04 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,04Q 

Totaal PAK HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,40Q 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004798: 
B2, B3, B5, B8: ondergrond leem: 

B2 (100-200)
MM5:

B3 (70-200)
(100-200)

B8 (120-200)B5 

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening:Dit rapport meg niet anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schflftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsJuitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken i5 beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

IFSIH

RvA L

RET MILIEUIABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN RET REGISTER VOOR TESTLABORATORIA

ORDER NP LIOO yOGA GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREOITATIE

Pagina: 2 van 2 

31-10-2006
31-10-2006
7-11-2006

Datum bemonstering 
30-10-2006 

-J 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 . IBAN: NL24 RABO 0110961900 . Swift adres: RABO NL 2U 

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd buj de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente 
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tCMAA ALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

Laboratorium/Advlesbureau 
lndustrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACI-ITEN 

Pagina: 1 van 2 

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht ornschr. : 

Bemonsterd door : 

M100385G7 
EA61100717 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004799 

Monsteromschrijving 
MM6: Cit/rn CS: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref nr Eenheid 1 

Q 

Q 

Horn. met Sample Mate 

Voorbehand. NEN 5751 

Droge stof 

Gloeiverlies(Org.st) 

MvB-vBHG01 

MVB-V9H-GO1 

.ORG-G01 

% (rn/rn) 

% van ds 

+ 

+ 

80,3 

6,1 

Q 

KORRELGROO1TEVERDELING 

Lutum ( < 2 pm) DIV-LUT-G01 % van ds 5,0 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

METALEN 

Arseen 

Cadmium 

Chroom 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

ICP-BEP-01 

icp-a€p-oi 

icp-oap-oi 

FIMS4$9-0I 

icp-aep-oi 

ICP-BEP-01 

ICP-BEP-O1 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<5,0 

<0,4 

13 

12 

<0,2 

12 

<5,0 

20 

Q 

EOX 

Extr.org.halogeniden I.M-EOX-O1 mg/kg ds 0,3 

I 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 

Q Fractie ClO - C12 

Q Fractie C12 - C22 

Q Fractie C22 - Do 

Q Fractie 00 - C40 

Q Florisil behandeling 

Q Naftaleen 

Q Fenanthreen 

Anthraceen 

QQ Fluorantheen 

Q Benzo(a)anthraceen 

Zie volgende pagina 

GC3OUE-GOI 

GC3-OLJE-G01 

Gc3-0uEG01 

GO-CUE-GOl 

GC3-OUE-GO1 

HPLC-PAX-02 

HPtC-PAX-02 

HPLC-PAX-02 

HPtC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<50 

<20 

<20 

<20 

<20 
+ 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

JO SI I N 

RvA 100 
HET MftIEULABORATORIUN IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA

ONOER NA LlOO VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OUSCHREVEN IN DE ACCREOITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twenle.
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ACMAA B.%. CUEMISCH MILlEt ADVIESBUREAt ALMF:LO 

LaboratoriunVAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat 1-lazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

• Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

M100385G7 
EA61 100717 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004799 

Monsteromschnjving 
MM6: Cl t/m C5: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK( 10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)ftuorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(l,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

I.C-PAX-02 

.C-PAX-0202 
HPI.C-Pax-02 

HPLC-PAX-0? 

.C-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004799: 

MM6: 

Cl t/m CS: bovengrond: 
Cl (0-50) 
C2 (0-50) 
C2 (50-110) 
C3 (0-50) 
C4 (0-50) 
C5 (0-50) 

lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

HoofdHandtekening: 

Dit 

rapport mag met anders dan in zn gel'ieel warden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het Iaboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informabe over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken Is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

lIStEN 

OvA L III 
HET MILIEUtABORATORIOM IS INGESCHREVEN IN A,A REGISTER VOOR TESILABORATORIA 

ORDER Nfl LIOO VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 - IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uutgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



ACM Al B.\. AN II CHEMISCH MILIEU ADVIESBLIIEAU ALMELO 

Laboratorlum/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 

Van Der WieI 
Dhr. G.S. Planunga Pagina: 1 van 2 

Adres Postbus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 100385G8 

Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 

Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: EA61100718 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstering 

SA61004800 MM7: C6 t/m ClO: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter 

Hom. met Sam

Voorbehand. N

Intern refer. 

ple Mate MVB-vBHGO1 

EN 5751 I Eenheid 1 

+ 
+ 

Q Droge stof DIV-DS-G01 % (m/m) 66,3 

Q Gloeiverlies(Org.st) DIVORGGO1 % van ds 12,4 

KORRELGROO1TEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) DIV-LUT-G01 % van ds 3,4 

METALEN 

Q Arseen mg/kg ds <5,0 

Cadmium :o'eep-oi mg/kg ds <0,4Q 

Q Chroom mg/kg ds 13 

Q Koper .01 mg/kg ds 7,7 

Q Kwik mg/kg ds <0,2 

Q Lood mg/kg ds 14 

Q Nikkel ICPW-Oi mg/kg ds <5,0 

Q Zink mg/kg ds 17 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden cui-eox-oi mg/kg ds 0,5 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 Gc3OLIEGOI mg/kg ds <50 

Q Fractie ClO - C12 GC30uEG01 mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20O1
Q Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 

Q Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 

Q Florisil behandeling + 

PAK(10) 

Q Naftaleen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,05 

Q Fenanthreen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,05 

Q Anthraceen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,05 

Q Fluorantheen KPtC-PAX-02 mg/kg ds <0,05 

Q Benzo(a)anthraceen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,05 

Zie volgende pagina 

IESJIN 

AvA I 05 

HET .ABORATORIUM IS INGESCI-4AEVEN IN NET RvA REGISTER yOGA TESTLABORATORIA 
aNGER NA LIOO yOGA GEBIEOEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BIW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2LJ 
Opdrachten worden uutgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd do Kamer van Koophandel Veluwe en Twente 



_______________

.%CMAA CHEMISCH MILIEU ALMELO 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl 'Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 

• 

Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 

: 

Aanvrager 
Adres : 

Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 
9200 AM DRACHTEN 

M100385G8 
EA61100718 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

Pagina: 2 van 2 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004800 

Monsteromschnjving 
MM7: C6 t/m ClO: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
- Parameter - intern ref.nr. - Eenheid 1 -

PAK(10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)ftuorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PM 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPLC-PAX.02 

HPLC-PAX-02 

HPtC•PAX-02 

HPI.C-PAXO2

-0202 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,05 
<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,48 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004800: 

MM7: 

C6 t/m ClO: bovengrond: 
C06 (0-50) 
C07 (0-50) 
C08 (0-30) 
C09 (0-50) 
ClO (0-50) 
ClO (50-100) 

Hoold lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit rapport mag niet anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitslultend betreldong op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden vevkregen. 

AvA 100 

HET MILIEULABORATORIUU IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTIABORATORIA
ORDER NB 1100 VOOfi GEBIEDEN ZOALS NADER OUSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede 61W nr. NL805851665801 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twenla.



CHEMISCH ADVIESBURIAU ALMEIA) 

Laboratoriurn/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acrnaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever Van Der Wiel 
Aanvrager Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
Adres Posthus 508 
Postcode en plaats 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht 31-10-2006 
Opdrachtcode M100385G9 Startdaturn 31-10-2006 
Rapportnurnmer EA61100719 Datum rapportage 7-11-2006 
Opdracht ornschr. Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsterornschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004801 MM8: C4, C7, ClO: ondergrond Grond 30-10-2006 

Resultaten:
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1

Horn, met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 +

Q Droge stof DIV•DSGOI % (rn/rn) 84,0

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-G01 % van ds 2,4

KORRELGROOTTEVERDEUNG

Q Luturn ( <2 pm) oiv-wr-ooi % van ds 3,9

METALEN

Q Arseen mg/kg ds <5,0

Q Cadmium Ep-ol mg/kg ds <0,4

Q Chroom mg/kg ds 7,2

Q Koper mg/kg ds <5,0

Q Kwik FIMS-Kg-O1 mg/kg ds <0,2

Q Lood ICP-BEP-OI mg/kg ds <5,0

Q Nikkel mg/kg ds <5,0

Q Zink mg/kg ds 6,3

EOX

Q Extr.org.halogeniden cui-iox-oi mg/kg ds 0,2

MINERALE OLIE GC

Q Olie totaal C10-C40 GC3-ouE coi mg/kg ds <50

Q Fractie ClO - C12 0C3-OUE-G01 mg/kg ds <20

Q Fractie C12 - C22 GC3-OUE-GO1 mg/kg ds <20

Q Fractie C22 - 00 GC3-OUE-G01 mg/kg ds <20

Q Fractie 00 - C40 GC3-OLIE-G01 mg/kg ds <20
Flonsil behandeling Gc3oUEGO1 +

I
Q 

I 

PAK(10)

Q Naftaleen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04

Q Fenanthreen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,04
Anthraceen I.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04

Q Fluorantheen HPtC-PAX-02 mg/kg ds <0,04

Q Benzo(a)anthraceen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

JESIIN 

Rd I 105 

RET MILIEUI.ABORATORIUM IS INGESCUREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLA8ORATORIA
ONDER NA LISO NOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCAEDI1ATIE

Banknr. IRABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede 'BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 'Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Aigemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



______ _____________

A(MAA ANALYTISCII CHEMISCH MILIEU .tLMELO 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat 1-lazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 2 van 2 
Opdrachtgever 

: Posthus 508Adres 
Postcode en plaats : 9200 AM .ACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 31-10-2006 
: 100385G9 Startdatum : 31-10-2006

OpdrachtcodeRapportnummer : EA61100719 Datum rapportage : 7-11-2006 
Opdracht omschr. Spant 1, Tolbert: 

Bemortsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004801 MM8: C4, C7, ClO: ondergrond Grond 30-10-2006 

Resultaten:
r Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1
I -______ 

PAK(10) 

Q Chryseen HPI.C-PAX-O2 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(k)fluorantheen I.C•PAX02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)pyreen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen HPLCPAXO2 mg/kg ds <0,04Q 

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr HPtC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Totaal PAK HPIC-PAK-02 mg/kg ds <0,40 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004801: 
C4, C7, C10 ondergrond: 

C04 (50-150) 
MM8:C07 (50-150)

cia (100-150)

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Dit rapport mag met anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schnftelijke toestemming van het laboratonum. 
De resultaten hebben ultsluitend betreidring op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.Handtekening:
Nadere informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken is besch,kbaar en kan 0$) aanvraag worden verkregen. 

11000 N 

RvA 00 

HET HILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET R,A REGISTER yOGA TESTLABORATORIA 
ONDER NA LIOC VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHAEVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 HandeisregiSter 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2tJ 

Opdrachten worden ultgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMA.A BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twenle. 



________ _________________

M:MAA B.\. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

Laboratorium/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo teletoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl • Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
opdrachtgeverAdres : Postbus 508
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN

• Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 31-10-2006 
Opdrachtcode : M100385GA Startdatum : 31-10-2006 
Rapportnummer : EA61100720 Datum rapportage : 7-11-2006 
Opdracht omschr. Spant 1, Tolbert: 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004802 MM9: Dl t/m D5: bovengrond Grand 30-10-2006 

Resultaten:
Parameter - Intern ref.nr. Eenheid - 1

Ham. met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 MVB-VW$-G01 +

Q Droge stof % (m/m) 84,5

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-GO1 % van ds 3,2

KORRELGROOTTEVERDELING

Q Lutum ( < 2 rim) DIV-WT-G0I % van ds 3,3

METALEN

Q Arseen mg/kg ds <5,0

Cadmium icp-eep-oi mg/kg ds <0,4Q 

Chroom .BEP-0i mg/kg ds 9,8

Q Koper eP-oi mg/kg ds 6,2

Q

Q 

Kwik O1 mg/kg ds <0,2 

Lood Icp-eep-oi mg/kg ds 13Q

Q Nikkel ICP-BEP-01 mg/kg ds <5,0

Q Zink Icp-eep-oi mg/kg ds 16

EOX

Q Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0,2.ei 
MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 GO-OLIE-GO1 mg/kg ds 72(')

Q Fractie dO - C12 OuEGoI mg/kg ds <20

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20

Q Fractie C22 - 00 GC3-OUE-GOi mg/kg ds <20

Q Fractie 00 - C40 mg/kg ds 57

Q Florisil behandeling GC3-OUE-Go1 +

PAK( 10)

Q Naftaleen .C-PAX-02 mg/kg ds <0,04

Q Fenanthreen .02 mg/kg ds <0,04

Q Anthraceen HPI.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04

Q Fluorantheen HPLC-PAKO? mg/kg ds <0,04

Q Benzo(a)anthraceen HPtC-PAx-02 mg/kg ds <0,04

Zie volgende pagina

RvA HOD 

lET MILIELILABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET R,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 

ORDER NR 1100 VOOR ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede . BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



_____ ___________________

AEMA% 8.V. CHEMISCH MILIEU ALMEL() 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 tax 074 - 2508402 
E-mail: into@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 

• 

Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 

: 

Aanvrager : 

Adres : 

Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

M100385GA0720 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

Pagina: 2 van 2 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004802 

Monsteromschnjving 
MM9: Dl t/m D5: bovengrond 

Monstersoort 
Grand 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK( 10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPtC-PAX-02 

.C-PAX02 

HPt.C•PAXO2 

-PaX-02 

-PAX02 
HPLC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

1 = Het patroon duidt op een zware oliefractie. 

I . 
Opmerking 

monster SA61004802: 
MM9: Dl t/m D5: bovengrond: 

Dl (0-50) 
D2 (0-50) 
D3 (10-50) 
D4 (0-50) 
D5 (0-50) 

Hoofd lab. ing. iT. Klein Elhorst 

Handtekening: -. 

Dit rapport mag niet anders n in zn geteel worden gereproduceerd zonder de schnftelujke toesternming van het laboratonum. 
De resultaten hebben uit&uitend betrekking op do monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikkjng warden gesteld. 
Nadere inrormatie over de toegepaste rnethodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

OvA I 00 

NET MLIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN NET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONOER NA 1100 VOOP GEBIEDEN ZOALS NADER OEASCHREVEN IN DE ACCAEDITATIE

Banknr. RABO nr 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede •61W nr. NL805851665B01 . BAN: NL24RABO 0110961900 . Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij do Kamer van Koophandel Veluwe en Twente



ACMAA \NALYT ISCII CHEMISCH MILIEU ADVIESHLJREAU ALMEL() 

LaboratorlumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acrnaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
OpdrachtgeverAdres : Postbus 508 

I Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

9200 AM DRACHTEN 

M100385GB 
EA61 100721 
Spant 1, Tolbert 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004803 MM1O: D6 t/m D10: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
P Parameter Intern ref nr. 1 

Hom. met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 .VBH-GO1 + 

Q Droge stof DIV-DS-GO1 % (rn/rn) 84,5 

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-GO1 % van ds 4,6 

KORRELGROO1TEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) Iv-LUT-GO1 % van ds 4,7 

METALEN 

Q Arseen icp-eer-oi mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium ICP-BEP-O1 mg/kg ds <0,4 

Q Chroom icp-e€p-oi mg/kg ds 11 

Q Koper mg/kg ds 6,2 

Q Kwik FIMS-H901 mg/kg ds <0,2 

Q Lood Icp-eepoi mg/kg ds 16 

Q Nikkel ICP•B€P-Oi mg/kg ds <5,0 

Q Zink ICP-BEP-O1 mg/kg ds 21 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden cui-eox-oi mg/kg ds 0,2 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 0UE-GOI mg/kg ds <50 

Q Fractie ClO - C12 GC3-OLIEGO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 GC3-OUEGOC mg/kg ds <20 

Q Fractie C22 - C30 GC3-OUE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie C30 - C40 mg/kg ds 25 

Q Florisil behandeling GC3OUEGO1 + 

PAK(10) 

Q Naftaleen LC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen LC-PAX-02 mg/kg ds 0,04 

Q Anthraceen HPI.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Fluorantheen mg/kg ds 0,09 

Q Benzo(a)anthraceen LC-PAJ(-02 mg/kg ds 0,05 

Zie volgende pagina 

SIFN 
AvA I 

HEY MILIEULABORAIORIUM IS INGESCI4REVEN IN HET REGISTER yOGA TESTLABORATORIA 
ORDER NA LICE 50CR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHAEVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 HandelsregiSter 060.58.291 Enschede •BTW nr. NL805851665B01 • BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Xamer van Koophandel veluwe en Twente.



ACMAA R.%. CHEMISCH MILIEU ADVIESBURE.4U ALMELO 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

door : 

100385GB 
EA61100721 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startciatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

3 1-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Bemonsterd
Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004803 

Monsteromschnjving 
MM1O: D6 t/m D10: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstering 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter ref.nr. Eenheid 1 

: 

I 

PAK(10) 

Q Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPLC-PAX-02 

HPt.C-PM(02 

HPLC-PAX-02 

HPLC-PAKO202 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

0,05 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

. 
Opmerking monster SA61004803: 

MM 

10: D6 t/m D10: bovengrond: 
D06 (0-50) 
D07 (0-50) 
D08 (0-50) 
D09 (0-50) 

D10 

(0-50) 
D10 (50-90):

Oft raoport mag met anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de sthrlftelijke toestemming van het laboratonum. 
Dv resultaten hebben uitsiuitend betreidang op de monsters, zoals die door u voor analyse ter besthikking werden gesteid. 
Nadere informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmeilsen is besctiikbaar en kan op aanvraag worden vesicregen. 

RvA t 

HET UILIEULABORATOEEUM IS INGESCHREVEN IN HET REGISTER VOCA TESTLABORATORIA
ONDEA NA LIES VOOA GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 • Swift adres: IRABO NL 2U 
Opdrachten worden ultgevoerd voigens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 



_______________________

1 

ACMA% B.\. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADYIESBUHI:U ALMELO

Laboratorlum/Adviesbureau
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl • Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga 1 van 2 

Opdrachtgever Posthus 508Adres 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht 31-10-2006 
: 100385GC Startdatum : 31-10-2006 

Opdrachtcode EA61100722 Datum rapportage 7-11-2006Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 

SA61004804 MM11: D3, D10: ondergrond Grand 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter . Eenheidl 
Horn. met Sample Mate MVB-VBH-GO1 + 

Voorbehand. NEN 5751 +

Q Droge stof DIV-OSGO1 % (rn/rn) 88,6

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-GAG-GO! % van ds 0,9

KORRELGROOTFEVERDEUNG 

Q Luturn ( < 2 pm) ! % van ds 1,6 

METALEN

Q Arseen ICP-BEP-O1 mg/kg ds <5,0

Q Cadmium mg/kg ds <0,4

Q Chroorn mg/kg ds <5,0!
Q Koper ep-oi mg/kg ds <5,0

Q Kwik -O1 mg/kg ds <0,2

Q Lood mg/kg ds <5,0

Q Nikkel mg/kg ds <5,0

Q Zink mg/kg ds <5,0

EOX

Q Extr.org.halogeniden Cu'1-EOx-O1 mg/kg ds 0,2

MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 Gc3-ouEGol mg/kg ds <50

Q Fractie ClO - C12 GC3OuEGOI mg/kg ds <20

Q Fractie C12 - C22 GC3OUE001 mg/kg ds <20

Q Fractie C22 - 00 mg/kg ds <20

Q Fractie 00 - C40 GO-CUE-GO! mg/kg ds <20

Q Florisil behandeling CuE-GO1 +

Naftaleeri IC-PAX-02

Q Fenanthreen -02 mg/kg ds <0,04

Q Anthraceen mg/kg ds <0,04

Q PAK(1O) mg/kg ds <0,04 

0202Q Fluorantheen mg/kg ds <0,0402Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

lpi 
RvA 1100 

HET MILIEULABOAATORIUM IS INGESCUREVEN IN HET ,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 
ORDER NA 1100 vOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851 665601 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 



___________________

ACMAA B.V. tNALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAF ALMELO 

LaboratorlumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo teletoon 074 - 2560600 tax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 

• 

Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 

: 

Aanvrager : 

Adres : 

Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 
9200 AM DRACHTEN 

M100385GC 
EA61100722 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

Pagina: 2 van 2 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004804 

Monsteromschrijving 
MM11: D3, D10: ondergrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstering 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK( 10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fiuorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

HPLC-PAX-02 

I.C-PAX02 

HPt.C-PAX-02 

'wtc-PAx-o2 

.C-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerking monster SA61004804: 

MM11: 

D3, D10: ondergrond: 
D03 (50-100) 
D03 (100-150) 
D03 (150-200) 
D10 (90-130) 

I-$oofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening:Dit rapport mag niet anders dan In zn geheel worden gereproduceerd zonder de schnftelijke toestemming van het laboratorum. 
De resultaten hebben ultsluitend betrelclcing op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikldng werden gesteld. 
Nadere unformatie over do toegepaste inethodes en prestatiekenmerken Is beschlkbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

01 011 N 

RvA 1100 

HE MILIEULABORATORIUM IS INOESCHREVEN IN HET RvA REGISTER yOGA TESTL.ABOPATORIA
ONOER NP 1105 vOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHPEVEN IN DC ACCREDI1ATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW or. NL805851 665B01 • BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2u

Opdrachlen worden uligevoerd volgens de voorwaarden van ACMAA B'I gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



ACMAA FtS(;H CHEMISCH MILIEU REAU ALMELO 

LaboratorlunilAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402

' 
Opdrachtgever:rAanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

E-mail: info@acrnaa.nl 'Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACI-sTEN 

Pagina: 1 van 2 

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : SGE Datum opdracht 

Startdatum 
: 31-10-2006 

31-10-2006 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61100723 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004806 MM12: El Im E5: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate MvB-vuwGol + 

Voorbehand. NEN 5751 MVU-VBWGO1 + 

Q Droge stof' DIV-os-Gal % (rn/rn) 85,4 

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-GOl % van ds 4,2 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Q Luturn ( < 2 pm) DIV-WT-GOl % van ds 6,1 

METALEN 

Q Arseen ICP-BEP-Ol mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium icp-aep-oi mg/kg ds <0,4 

Q Chroom mg/kg ds 12 

Q Koper ICP-BEP-O1 mg/kg ds <5,0 

Q Kwik IMS-Hg-Ol mg/kg ds <0,2 

Q Lood mg/kg ds 9,4 

Q Nikkel mg/kg ds 6,0 

Q Zink mg/kg ds 15 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden CLM-EOX-Ol mg/kg ds 0,2 

Q 

Q 

MINERALE OUE GC 

Olie totaal C10-C40 

Fractie do - C12 

-ool 
-GOl 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<50 

<20 

Q Fractie C12 - C22 GC3OUE-GO1 mg/kg ds <20 

Q 

Q 

Q 

Fractie C22 - 00 
Fractie C30 - C40 

Florisil behandeling 

Ga CUE-GOl 

-GO1 
-Gol 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<20 

<20 
+ 

PAK(l0) 

Q Naftaleen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen HPI.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Anthraceen mg/kg ds <0,04 

Q Fluorantheen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 
I 

Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

liStEN 

AvA L 

NET MIIIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLASORATORIA
ONDER NR LIOOVOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN OE ACCREOITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665601 BAN: NL24 RABO 0110961900 'Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uttgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMA.A BV gedeponeerd bsj de Kamer van Koophandel veluwe en Twente.



_____

ACMt.t WV. CHEMISCH MILIEU AD\IESBUREAU ALMELO 

Laboratorlum/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 

' 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

100385GE 
EA61100723 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Moristergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004806 

Monsteromschnjving 
MM12: El t/m ES: bovengrond 

Monstersoort 
Grand 

Datum bemonstering 
30-10-2006 

Resultaten: 
P Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK(10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fluoranttieen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(l,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPLC-PAX-02 

HPtC-PAX-02 

HPLC-PAJ(-02 

HPLC-pAx-02 

HPI.C-PAX02 

IIPtC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

0,40 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004806: 

MM12: 

El t/m E5: bovengrond: 
El (0-50) 
E2 (0-50) 
E3 (0-50) 
E4 (0-50) 
E5 (0-50) 

Hoofd lab. ing. ).T. Klein Elhorst — 

Handtekening: 
Dit rapport mag niet anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratonum. 
De resultaten hebben uit&uitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteki. 
Naclere Informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken is besthikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

ILSIEN 

RvA 100 

HET MIIIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN NET REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ORDER NP LIOQ VOOP GEBIEDEN ZOALS NADER ORSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uilgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente



-

B.\. ANAIY1'ISCII CHEMISCU MILIEU ALMELO 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 

•' 
OpdraChtgeverAdres : 

Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 

Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

00385GF 
Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

3 1-10-2006 
31-10-2006 

Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61100724 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstering 
1 SA61004807 MM13: E7 t/m ElO: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 

Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate MvB-vBHGol + 

Voorbehand. NEN 5751 Mvs-vBH-Go1 + 

Q Droge stof DIV-OSGO1 % (rn/rn) 81,4 

Q Gloeiverlies(Org.st) DIv-OPG-GOI % van ds 6,2 

KORRELGROOTTEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) .GO1 % van ds 4,8 

METALEN 

Q Arseen icp-eep-oi mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium ICP-B€P-Oi mg/kg ds <0,4 

Q Chroom mg/kg ds 9,7 

Q Koper mg/kg ds 5,9 

Q Kwik PIMS-IlgOl mg/kg ds <0,2 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Lood 

Nikkel 

Zink 

EOX 

Extr.org.halogeniden 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 

ICP-BEP-OI mg/kg ds 
ICP-B€P-01 mg/kg ds 

mg/kg ds 

wi-eox-oi mg/kg dsI mg/kg ds 

15 

<5,0 

19 

0,3 

<50 

Q 

Q 

Fractie dO - C12 

Fractie C12 - C22 

GC3-OIIE coi

.ooi mg/kg ds 

mg/kg ds 

<20 

<20 

Q Fractie C22 - 00 OLJE-GO1 mg/kg ds <20 

Q 

Q 

Fractie 00 - C40 

Florisil behandeling 

GC3-OuE-G01oo' mg/kg ds <20 
+ 

Q PAK(10)Naftaleen .02 mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen RPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Anthraceen KPLC-PAJ(02 mg/kg ds <0,04 

Q Fluorantheen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)anthraceen HPI.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

RvA 00 
RET MIUEUIABORATORIIJM IS INGESCHREVEN IN HEJ R,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 

ORDER NP VOOR GEBIEDEN LOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 • BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden ultgevoerd volgenS de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophand& veluwe en Twente.



ACMAA B.V. %NALYTISCH CHEMISCH MILIEU ALMELO 

LaboratoriumfAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Van Der Wiel 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 

: 

: 

Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 

Pagina: 2 van 2 

' Postcode en plaats 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : 100385GF 

Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 

Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: EA61100724 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering 
1 SA61004807 MM13: E7 t/m ElO: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. - Eenheid 1 -

PAK(10) 

Q Chryseen HPLC-PAXO2 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(k)fluorantheen HPt.C•PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(g,h,i)peryleen HPI.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr HPIC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Totaal PAK HPtC-PAI(-02 mg/kgds 0,40 
Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004807: 
E7 tim ElO: bovengrond: 

E07 (0-50) 
MM13:E08 (0-50) 

E09 (0-50) 
E10(10-60) 

Dit rapport rnag met anders dan in zn worden geregroduceerd zonder de toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betreldcing op de monsters, zoals die door u voor analyse ter bescflikldng warden gesteid. 
Nadere inlormatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

AvAI 100 

NET MILIEWLABORATORIUM IS INGESCHRSVEN IN HET RNA REGISTEF4 VOOP TESTLABORAIOAIA 

ONDER NA 1100 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN GE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 IBAN. NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van .A BV gedoponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



ACMAA B.\. CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

LaboratorlumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 1 van 2 

U 
Opdrachtgegevens:
Qpdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht ornschr. : 

Bemonsterd door : 

M100385GG 
EA61100725 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004808 

Monsteromschnjving 
MM14: Eli t/m E15: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid -  1 

Horn. met Sample Mate 

Voorbehand. NEN 5751 

Ilvs.veii-GoI 

MVB-VBH-G0I 

+ 
+ 

Q 

Q 

Droge stof 

Gloeiverlies(Org.st) 

IV-DSGO1 

Iv-ORG-G0i 

% (rn/rn) 

% van ds 

80,5 

7,3 

Q 

KORRELGROOTtEVERDEUNG 

Lutum ( < 2 pm) 1vW1-Go1 % van ds 4,9 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

METALEN 

Arseen 

Cadmium 

Chroom 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

.oiOi 

.01 
icp-e€p-oi 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<5,0 

<0,4 

11 

5,1 

<0,2 

11 

<5,0 

15 

Q 

EOX 

Extr.org.halogeniden Wl-EOx-O1 mg/kg ds 0,4 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

MINERALE OUE GC 

Olie totaal C10-C40 

Fractie ClO - C12 

Fractie C12 - C22 

Fractie C22 - 00 
Fractie 00 - C40 
Flonsil behandeling 

ouE-GOi 
GO-CUE-Gol 

GC3-OUE-G01 

GC3OUE-GOI 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<50 

<20 

<20 

<20 

23 

+ 

PAK( 10) 

Q Naftaleen 

Q Fenanthreen 

Q Anthraceen 

Q Fluorantheen 

Q Benzo(a)anthraceen 

Zie volgende pagina 

HPLC-PAX-02 

HPIC-PAK-02 

MPLC-PAX-02 

HPtC-PAX-0202 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

N 
RvA 

HET MIUEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN MET AEGISIER VO0fl TESTLABORATORIA 
ONDEA NA LbS VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN OE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uilgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



_________________ ____________

A(MAt R.\. (:IIEMIsCH MILIEU ADVIESBI ALMELO 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdratht omschr. : 

Bemonsterd door : 

MIOO3B5GG 
EA61100725 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004808 

Monsteromschnjving 
MM14: Eli tim E15: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK(lO) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(l,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

02 
.C-PM(-0202 
HPLC-PAX02 

HPtC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

. 
Opmerking monster SA61004808: 
MM14: Eli im E15: bovengrond: 

Eli 
(10-50) 

E12 (0-50) 
E13 (0-50) 
E14 (0-50) 
E15 (0-50) 

Hoofd tab. ing. J.T. Klein Elhorst — 

Handtekening: 
Dit rapport mag niet anders dan in Zn geheel worden gereproduceerd zonder dv schflftelijke toestemming van het laboratorium. 
Dv resultaten hebben uitsluitend betrekking op dv monsters, zoals die door u voor analyse ter beschlkking werden gesteld. 
Nadere inlormatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

N
RvA [ 

HE! LIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN eEl RVA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONDER NA LIOOVOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDIIATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uligevoerd volgens de Algemene Voouwaarden van ACMA.A BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe on Twente.



_____________

ALMAA B.\. CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 

• 
OpdrachtgeverAdres : 

Postcode en plaats : 

OpdrachtgegevenS: 
: 

Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

100385GH 
Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 

OpdrachtcodeRapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61100726 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsterornschrijving Monstersoort Datum bemonstering 
1 SA61004809 MM15: E3, E7, Eli: ondergrond zand Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate MVB-VBHGO1 + 

Voorbehand. NEN 5751 'iva-vewco' + 

Q 

Q 

Droge stof 

Gloeiverlies(Org.st) 

o'v-os-oo'

Goi 
% (rn/rn) 

% van ds 

79,4 

7,9 

KORRELGROOTTEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) DIv-wT-GOI % van ds 6,4 

METALEN 

Q Arseen icp-eeoi mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium ICP-BEP-O1 mg/kg ds <0,4 

Q Chroom mg/kg ds 10 

Q Koper mg/kg ds 5,4 

Q Kwik FIMS4leOl mg/kg ds <0,2 

Q Lood ICP-BEP-01 mg/kg ds 12 

Q Nikkel ICP-8EP-O1 mg/kg ds 5,2 

Q Zink mg/kg ds 16 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden cu4-EOx-ol mg/kg ds 0,3 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 GC3-OUE-GOI mg/kg ds <50 

Q Fractie dO - C12 -OLIE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 GC3-OUE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie C22 - 00 GC3OUE-GO! mg/kg ds <20 

Q Fractie 00 - C40 GC3-OLIE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Florisil behandeling + 

PAK(10) 

Q Naftaleen HPt.C-PAX02 mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen mg/kg ds <0,04 

Q 

Q 

Anthraceen 

Fluorantheen 

HPtC4AXO2.02 mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

Q Benzo(a)anthraceen NPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

IESIEN 

100 
HET MILIEULABORATOAIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATOMIA

ONDER NA VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHAEVEN IN GE ACCAEDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede •BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 -Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uilgevoerd volgens do Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij do Kamer van Koophandel Voluwe on Twente.



______________________

ACM.U B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU AIJVIESBIHEAU ALMELO 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074- 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

M100385G11 
1100726 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004809 

Monsteromschrijving 
MM15: E3, E7, Eli: ondergrond zand 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK(1O) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(i,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPLC-PAX-02 

HptC-Pax-0202 
HPLC-DAX.02 

HPLC-PAX-02 

HPLC-PAJ(-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

S 

Opmerking monster SA61004809: 

MM15: 

E3, E7, Eli: ondergrond zand: 
E03 (50-100) 
E07 (50-90) 
Eli (50-120) 

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: — 

Dut 

rapport mag niet anders in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schriftefljke toesternming van bet laboratorium. 
De resuitaten hebben uitsluitend betreideng op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikldng werden gesteid. 
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmericen is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

lESION 

RvA 100 

NET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN NET REGISTER VOOR TESTL.ABORATORIA

ONDER Nfl I ISO VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCIIREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede . BIW nr NL805851665B01 . BAN: NL24 RABO 0110961900 . Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uilgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 

— 



MMAA 8.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU 

Laboratorlum/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever : Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga 
Adres : Posthus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACI-ITEN 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 1 

Rapportnummer : EA61100727 
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

Pagina: 1 van 2 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004810 

Monsteromschnjving 
MM16: E3, E7, Eli: ondergrond leem 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate 

NEN 5751 MvB-vBWGO1 

+ 

+ 

Q 

Q 
Voorbehand.
Droge stof 

Gloeiverlies(Org.st) 

DIV-DS-G01 

DIv-ORG-G01 

% (m/m) 
% van ds 

86,1 

2,0 

Q 

KORRELGROOTFEVERDEUNG 

Lutum ( < 2 pm) DIV-tifF-GO! % van ds 19,8 

METALEN 

. 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Arseen 

Cadmium 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

EOX 

Extr.org.halogeniden 

ICP-BEP-O1-oI 

FIMS-tig-Ol 

-eap-oi-oi 

aM-Eox-oi 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<5,0 

<0,4 

25 

5,8 

<0,2 

5,9 

12 

22 

0,2 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

MINERALE OUE GC 
Olie totaal C10-C40 

Fractie dO - C12 

Fractie C12 - C22 

Fractie C22 - 00 
Fractie C30 - C40 

Florisil behandeling 

-G01 
GC3-OUE-GO1

-G0i 
-OUE-G0I 

GC3OUE-G01 

-GO1 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<50 

<20 

<20 

<20 

<20 
+ 

PAK(10) 

Q Naftaleen 

Q Fenanthreen 

Q Anthraceen 

Q Fluorantheen 

Q Benzo(a)anthraceen 

Zie volgende pagina 

HFLC-PAX-02 

HPtC-PM(-02 

HPtC-PAX-02 

HPtC-PAX-02 

HPIC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 
<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

RvA L 

HET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RVA VOOR TESTLABORATORIA
ORDER NA LIOO VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede .61W nr. NL805851665B01 • BAN: NL24RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
worden uitgevoerd volgenS de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 



__________

ACMA% CHEMISCH MILIEU AL)\ I l{EAU ALMELO 

Laboratorium/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 

: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

100385G1 
EA61 100727 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004810 

Monsteromschnjving 
MM16: E3, E7, Eli: ondergrond teem 

Monstersoort 
Grand 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
- Intern rel.nr. Eenheid 1 

ParameterPAK(10) 

Q chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPIC-PAX-02 

-PAX02 

.C-PaX02 

HPLC-PAX-02 

HPLC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

S 

Opmerking monster SA61004810: 

MM16: 

E3, E7, Eli: ondergrond teem: 
E03 (100-200) 
E07 (90-200) 
Ell (120-200) 

Hoofd lab. ing. ).T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit 

rapport mag niet a zn getwel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratonum. 
De resultaten hebben betrelddng op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informatle over do toegepaste methodes en prestatielcenmecken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

IESIEN 

RvA I 

lET MILIEULABORATORIIJU IS INGESCUREVEN IN HET ,A REGISTER VOOR TESTLABOPATOPIA 
ONDER NP 1100 VOOP GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCUPEVEN IN DE ACCREOITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachlen worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMA.A BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 



_________ _________________

A(:MAA CHEMISCII MILIEU ALMEL()

LaboratorWmlAdviesbureau
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo . telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever:
Opdrachtgever Van Der Wiel

:
: 

: 
Pagina: 1 van 1 

Adres : Postbus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Aanvrager Dhr. G.S. Plantinga 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 31-10-2006 
Opdrachtcode : 0385GD Startdatum : 31-10-2006 
Rapportnurnmer : EA61100504 Datum rapportage : 6-11-2006 
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004805 M3: E6: 1,2-1,7 rn-mv Grond 30-10-2006 

Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Q Droge stof % (rn/rn) 85,4

Q Gloeiverlies(Org.st) oIv-ORG-GoI % van ds 2,6

AROMATEN

Benzeen oc-tis-ci mg/kg ds <0,05Q

Tolueen sc-tis-oi mg/kg ds <0,05Q

Ethylbenzeen GC-M5-Oi mg/kg ds <0,05Q

Q P-m-xyleen GC-MS-O1 mg/kg ds <0,05

Q O-xyleen oc-iis-oi mg/kg ds <0,05

Totaal aromaten GC-MS-Oi mg/kg ds <0,25(')

Q Totaal xylenen GC-MS-Oi mg/kg ds <0,10

Naftaleen Gc-tls-Oi mg/kg ds <0,05

Q 

Q 

MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 eGoi mg/kg ds <50

Q Fractie ClO - C12 -GO1 mg/kg ds <20

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20

Q Fractie C22 - 00 -OLIE-GO1 mg/kg ds <20

Q Fractie 00 - C40 EGOS mg/kg ds <20

Q Florisil behandeling GC3-OUE-GO1 +

Q= door RvA geaccrediteerd

Opmerkingen:

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS

Hoofd lab. ing. iT. Klein Elhorst 

het laboratonum.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals due door u vooc analyse ter besthikking werden gesteld.
Dit mag niet anders dan In zn geheel worden gereproduceerd zonder de schrlfteiijke toestemming van

Handtekening:
Nadere unrormatie over de toegepaste methodes en prestatlekenmerken is besctrlkbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

IESIE!I 

RvA 

HET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREvEN IN HEY RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 
ONDER NR Lim VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREOITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede •61W nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bii de <amer van Koophandel Veluwe en Twente 
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t:MA.% H.%. CHEMIs(:II MIIiEt

Laboratorium/Adviesbureau
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever:
Opdrachtgever Van Der Wiel: 

Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 1 
Adres : Posthus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrathtgegevens: Datum opdracht : 6-11-2006 
Opdrachtcode M100385W1: Startdatum : 6-11-2006 
Rapportnummer EA61101369 Datum rapportage : 10-11-2006: 

Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering 

SA61100806 PbA4 Water 6-11-2006 

Resultaten: dAROMATEN 

Q Benzeen GCvr01 pg/I <0,20
Tolueen GC-PT-O1 pg/I <0,20

Q Ethylbenzeen oc-Pioi pg/I <0,20
Q
Q oc-proi pg/I <0,20

Q leen pg/I <0,20

Q Totaal aromaten cc-vr-oi pg/I <1,0(')

Q Totaal xylenen GC-PT-O1 pg/I 0,26

Q Naftaleen GC-P101 pg/I <0,20

MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 pg/I <50

Q Fractie ClO - C12 GC3-OUE-GO1 pg/I <50

Q Fractie C12 - C22 pg/I <50

Q Fractie C22 - 00 GC3-OUEGO1 pg/I <50

Q Fractie C30 - C40 GC3-OuEGO1 pg/I <50
GC3-OUE-GO1QFlonsiI behandeling + 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS 

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

rapport mag niet anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schnftehjke toestemming van het laboratorium. 

DitDe resuRaten hethen uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere Informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

I 

I-lET MILIEULABORATORIUM IS INGESCUREVEN IN HET R,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 
ONOER Nfl VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN GE ACCAEDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 . BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden ultgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bIJ de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 



AEMAt B.\. CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

lum/Advlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM 1-lengelo teletoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 

Pagina: 1 van 2 

I 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 100385W2 

Rapportnummer : 0
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

6-11-2006 
6-11-2006 
10-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61100807 

Monsteromschnjving 
Pb B5 

Monstersoort 
Water 

Datum bemonstering 
6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

METALEN 

Arseen 

Cadmium 

Chroom 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

AROMATEN 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

P-m-xyleen 

O-xyleen 

Totaal aromaten 

Totaal xylenen 

Naftaleen 

MINERALE OUE GC 

Olie totaal C1O-C40 

Fractie ClO - C12 

Fractie C12 - C22 

Fractie C22 - C30 

Fractie 00 - C40 
Florisil behandeling 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

g 01 pg/I 

pg/I 

IcP-BEP-oi pg/I 

'cP-aaP-o' pg/I 

pg/I 

pT-Cl pg/I

-Cl pg/Il pg/I 

pg/I 

cc-vr-o' pg/I 

pg/I 

pr-oi pg/I

I pg/I1 pg/I
IE-G01 pg/I 

GC3-OLIE-GO1 pg/I 

E-G0' pg/I 

GC3-OUE-G01 

6 

<0,3 

<1,0 

<5,0 

<0,05 

<5 

<10 

<0,20 

<0,20 

<0,20 

<0,20 

<0,20 

<1,0(') 
0,25 

<0,20 

<50 

<50 

<50 

<50 

<50 
+ 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

VOCI NEN-5740 

1,2,-Dichloorethaan 

cis-1,2 dichl.etheen 

1,2,-Dichloorpropaan 

Trichloormethaan 

1,1,1-Trichlooretha. 

GC-MS-ol 

GC-MS-0l 

cc-Ms-oi 

DC-MS-Cl 

DC-MS-Cl 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

<0,10 

<0,50 

<0,50 

<0,10 

<0,10 

Zie volgende pagina 

IF Sit N 

AvA F FF0 

lET MILIEULAAORATORIUN IS INGESCUREVEN IN NET RvA NEGISTER VOOR TESTLABORATOPIA 
ONDER NP 1100 V000 GEBIEDEN ZOAIS NADER OMSCUREVEN IN DE ACCNEOITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede - BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten wocden uitgevoerd volgens do Algemene Voorwaarden van ACMAA By godeponeerd bij do Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.
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ACMAA ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ALMEL() 

lumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat 'Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 'fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 

: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

M100385W2 
EA61101370 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

6-11-2006 
6-11-2006 
10-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 5A61100807 

Monsteromschrijving 
PbB5 

Monstersoort 
Water 

Datum bemonstenng 
6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

voci NEN-5740 

Q 1,1,2-Tnchlooretha. 

Q Tnchlooretheen 

Q Tetrachloormethaan 

Q Tetrachlooretheen 

Q Monochloorbenzeen 

Q 1,3-Dichloorbenzeen 

Q 1,4-Dichloorbenzeen 

Q 1,2-Dichloorbenzeen 

Q Som Dichloorbenzenen 

Q = door RvA geaccrediteerd 

GC4IS-O1 

GC-MS-O1 

GC-MS-O1 

GC-MS-O1 

Gc-Ms-o' 

Gc-Ms-O1 

Gc-MsolI 
pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

<0,10 

<0,10 

<0,10 

<0,10 
<0,50 

<0,50 

<0,50 

<0,50) 
Opmerkingen: 

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS 

i • 
Hoold lab. ing. iT. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit rapport mag niet andess dan In zn gdoeel warden gereproduceerd zonder de schnftelijke toestemming van het laboratorlum. 
De resultaten hebben ultaluitend betrekiung op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag warden verkregen. 

SJEN 

RvA 1100 

HET MILIEUIABORATORIUM iS INGESCHHEVEN IN HET RvA REGISTER VOOR IFSTLABORATORIA

ONOER NA LbS VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCIIAEVEN IN DE ACCREOITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 . Handelsregister 060.58.291 Enschede 'BTW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 . Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten warden uulgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd b'j de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.
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M:MAA B.%'. CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMIL0 

LaboratoriumfAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl 'Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
Adres : Postbus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 6-11-2006 
Opdrachtcode : 100385W3 Startdatum : 6-11-2006 
Rapportnummer EA61101371 Datum rapportage : 10-11-2006: 

:Opdratht omschr. Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door Opdrachtgever: 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 

SA61100808 PbC7 Water 6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

METALEN

Arseen ICP-BEP-O1 pg/I <5Q

Cadmium ICP-BEP-OI pg/I <0,3Q

Q Chroom ICP-BEP-O1 pg/I <1,0

Q Koper pg/I 8,0

Q Kwik FIMS-Hg-Ol pg/I <0,05
Lood -o1 pg/I <5

Q Nikkel pg/I 28

Q Zink ICP-BEP-O1 pg/I 40

Q 

AROMATEN

Benzeen Gc-vr-oi pg/I <0,20Q

Q Tolueen pg/I 0,41

Q Ethylbenzeen Gc-vr-oi pg/I <0,20

Q P-m-xyleen GC-PT-O1 pg/I 0,34

Q O-xyleen GC-PT-Oi pg/I 0,20

Q Totaal aromaten GC-PT-O1 pg/I 1,1(')

Q Totaal xylenen pg/I 0,54

Q Naftaleen Gc-vr-oi pg/I <0,20

MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 pg/I <50

Q Fractie dO - C12 GC3OUE-GO1 pg/I <50

Q Fractie C12 - C22 pg/I <50

Q Fractie C22 - 00 Ga-OUE-GO1 pg/I <50

Q Fractie 00 - C40 pg/I <50

Q Florisil behandeling +

VOCI NEN-5740

Q 1,2,-Dichloorethaan GC-MS-Ol pg/I <0,10

Q cis-1,2 dichl.etheen GC-MSO1 pg/I <0,50

Q 1,2,-Dichloorpropaan GC-MS-O1 pg/I <0,50

Q Trichloormethaan GC-MS-OI pg/I <0,10

Q 1,1,1-Trichlooretha. GC-MS-OI pg/I <0,10

Zie volgende pagina 

LESUN

OvA

HET MILIELJLABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN RET A,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 
ONDER NA 1.100 VOOR GEBIEDEN .S NADER OMSCHREVEN IN DE ACCAEDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 'Handelsregister 060.58.291 Enschede 'BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd buj de Kame, van Koophandel Veluwe en Twente. 



ACMAA B.V. CHEMIS('H MtLIFIJ ADVIESBI ALMELO 

Laboratorlum/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 2 van 2 

• 
OpdrachtgeverAdres : 

Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 
: 

Postbus 508 
9200 AM DRACI-ITEN 

M100385W3 
Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

6-11-2006 
6-11-2006 

OpdrachtcodeRapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61101371 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 10-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61 100808 Pb C7 Water 6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ret.nr. Eenheid 1 

VOCI NEN-5740 

Q 1,1,2-Trichlooretha. -M501 pg/I <0,10 

Q Trichlooretheen GC-MS-0I pg/I <0,10 

Q Tetrachloormethaan cc-Ms-oi pg/I <0,10 

Q Tetrachlooretheen GCMS-O1 pg/I <0,10 

Q Monochloorbenzeen GC-tlS-O1 pg/I <0,50 

Q 1,3-Dichloorbenzeen Gc-Ms-ol pg/I <0,50 

Q 1,4-Dichloorbenzeen GC-Ms-ol pg/I <0,50 

Q 1,2-Dichloorbenzeen GC-MS-O1 pg/I <0,50 

Q Som Dichloorbenzenen Gc-Ms-o' pg/I <1,5(') 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS 

Hoofd lab. ing. iT. Klein Elhorst 

Handtekening: . Dit rapport mag niet anders dan in on getieel worden gereproduceerd zonder de schrlftelljke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekldng op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

I [ N 
RvA 100 

HET MIIIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET R,A REGISIER VOOP TESTLABORATORIA 
ONDER NP 1100 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN OF ACCREOITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede - BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uligevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



R.%. CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der WieI 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
Adres : Postbus 508Opdrachtgever
Postcocle en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

— Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 6-11-2006 
: 100385W4 Startdatum : 6-11-2006 

Opdrachtcode Datum rapportage : 10-11-2006Rapportnummer : EA61101372
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert
Bemonsterd door : Opdrachtgever

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering 
1 SA61100809 PbD3 Water 6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 — —

METALEN

Arseen ICP-BEP-O1 pg/I <5Q

Q Cadmium Icp-Bep-oi pg/I <0,3

Q Chroom icp-eep-oi pg/I 5,5

Q Koper pg/I <5,0l
Q Kwik FIMS-Hg-O1 pg/I <0,05

Q Lood ICP-B€POI pg/I <5

Q Nikkel pg/I <5

Q Zink ICP-BEP-O1 pg/I <10

AROMATEN

Q Benzeen GC•vr-o1 pg/I <0,20

Q Tolueen GC-PT-Oi pg/I <0,20

Q Ethylbenzeen Gc-PT-o1 pg/I <0,20

Q P-m-xyleen pg/I <0,20l
Q O-xyleen GC-PT-O1 pg/I <0,20

Q Totaal aromaten GC-vr-O1 pg/I <1,0(1)

Q Totaal xylenen Gc-pr-oi pg/I 0,29

Q Naftaleen GC-Pr01 pg/I <0,20

MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 GC3-Ou&Go1 pg/I <50

Q Fractie ClO - C12 pg/I <50

Q Fractie C12 - C22 pg/I <50

Q Fractie C22 - 00 Gc3-OUE-GOI pg/I <50

Q Fractie 00 - C40 GC3OUE-GO1 pg/I <50

Q Florisil behandeling GC3-OUE-GOI +

VOCI NEN-5740

Q 1,2,-Dichloorethaan GC-MS-OI pg/I <0,10

Q cis-1,2 dichl.etheen pg/I <0,50

Q 1,2,-Dichloorpropaan GC-MS-OI pg/I <0,50

Q Trichloormethaan GC-MS-O1 pg/I <0,10

Q 1,1,1-Trichlooretha. GC-MS•OI pg/I <0,10

Zie volgende pagina 

lE STE N 

OvA 100 
HET MILIEULABORATORIUM IS INGE$CHREVEN IN HET REGISTER SOON TESTLARORATORIA 

ONDER NA LIOG VOOR GEBIEDEN ZOAL S NADER OMSCHREVEN IN GE ACCREOITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 • BAN: NL24 RABO 0110961900 Swill adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.
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ACMAA CHEMISCI! MILIEU

LaboratorlumlAdviesbureau
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksra pport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 2 van 2 
Adres Postbus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 6-11-2006 
Opdrachtcode : 100385W4 Startdatum : 6-11-2006 
Rapportnummer EA61101372 Datum rapportage : 10-11-2006: 

Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 

SA61100809 Pb D3 Water 6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern relnr. Eenheid 1 

VOCI NEN-5740

Q 1,1,2-Trichlooretha. GC-MSO1 pg/I <0,10

Q Trichlooretheen GC+IS-OI pg/I <0,10

Q Tetrachloormethaan Gc-Ms-ol pg/I <0,10

Q Tetrachlooretheen GCMS-O1 pg/I <0,10

Q Monochloorbenzeen .MS-O1 pg/I <0,50

Q 1,3-Dichloorbenzeen Gc-MS-O1 pg/I <0,50

Q 1,4-Dichloorbenzeen GC-MS01 pg/I <0,50

Q 1,2-Dichloorbenzeen GC-MS-Oi pg/I <0,50

Som Dichloorbenzenen GC-Ms-oI pg/I )
Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS 

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit rapport rnag met anders dan In zn getseel warden gereproduceerd zonder de sthflftehjke toestemming van het
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, die door u voor analyse Sr beschikldng werden gesteld.
Nadere informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken Is beschikbaar en kan op aanvraag warden verkregen.

liSlE N 

OvA I lii 
HET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHPEVEN IN NET R,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA

ONDER NB 1100 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 . Swift adres: RABO NL 2L1 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 
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ACMAA B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAEI \l.MELO 

Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30
7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402Laboratorium/Advlesbureau

E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Opdrachtgever: 
: Van Der Wiel 

Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
Adres : Postbus 508Opdrachtgever
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

— Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 6-11-2006 
: M100385W5 Startdatum : 6-11-2006 

Opdrachtcode Datum rapportage : 10-11-2006Rapportnummer : EA61101373
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert
Bemonsterd door : Opdrachtgever

Monstergegevens:

I. 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61100810 Pb Eli Water 6-11-2006 

Resultaten: 
Intern ref.nr. Eenheid 1 

METALENParameter
Q Arseen pg/I

Cadmium pg/I <0,3

Q Chroom pg/I.oi 
Q
Q Koper pg/I <5,0

Q Kwik FIMS44g-O1 pg/I <0,05

Q Lood pg/I <5

Q NikkeI pg/I 53

Q Zink pg/I 15

Benzeen .O1 pg/I <0,20Q AROMATEN
Q Tolueen GC-Pr-O1 pg/I 0,24

Q Ethylbenzeen pg/I <0,20

Q P-m-xyleen GC-Pr-ol pg/I 0,29

Q O-xyleen pg/I <0,20

Q Totaal aromaten GC-PT-ol pg/I <1,0(1)

Q Totaal xylenen GC-PT-OI pg/I 0,46

Q Naftaleen pg/I <0,20

MINERALE OUE GC

Q OIie totaal C10-C40 GC3-OUE-GO1 pg/I <50

Q Fractie ClO - C12 GC3-OUE-GOI pg/I <50

Q Fractie C12 - C22 GC3OUEGOI pg/I <50

Q Fractie C22 - 00 GC3OUEGO1 pg/I <50

Q Fractie 00 - C40 E-Gol pg/I <50

Q Flonsil behandeling GC3OUE-GO1 +

VOa NEN-5740

Q 1,2,-Dichloorethaan GC-MS-OI pg/I <0,10

Q cis-l,2 dichl.etheen GC-MS-O1 pg/I <0,50

Q 1,2,-Dichloorpropaan GC-MSOI pg/I <0,50

Q Trichloormethaan .O1 pg/I <0,10

Q l,l,l-Trichlooretha. GC-MS-O1 pg/I <0,10

Zie volgende pagina 

'Eslul 
RvA 100 

PET MILIEULABOPATORIUM IS IN sET R,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ORDER NP 1100 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden ulgevoerd volgens do Algemene Voorwaarden van ACMA.A By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel veluwe en Twente.



ACMAA B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU 4DVIESBtREAU ALMELO 

Laboratorlum/Advlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 

Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACI-ITEN 

Pagina: 2 van 2 

— Opdrachtgegevens: 

OpdrachtcodeRapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

100385W5 
EA61101373 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

6-11-2006 
6-11-2006 
10-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61100810 

Monsteromschrijving 
Pb Eli 

Monstersoort 
Water 

Datum bemonstenng 
6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter 1 

VOCI NEN-5740 

Q 1,1,2-Trichlooretha. 

Q Trichlooretheen 

Q Tetrachloormethaan 

Q Tetrachlooretheen 

Q Monochloorbenzeen 

Q 1,3-Dichloorbenzeen 

Q i,4-Dichloorbenzeen 

Q i,2-Dictiloorbenzeen 

QSom Dichloorbenzenen 

GC-MS-O1 

DC-MS-Of 

Gc-MS-O1 

GC-MS-O' 

DC-MS-of 

GC-MS-01 

GC-MS-ol 

DC-MS-Of 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

<0,10 

<0,10 
<0,10 

<0,10 
<0,50 

<0,50 

<0,50 

<0,50 
<1,5(1) 

Q = door RvA geaccrediteerd — 

Opmerkingen: 

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS 

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

I . Handtekening: ,, 

rapport mag met anders dan in zn worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het 
De resultaten hebben ultsluitend betrelddng op de monsters, zoals door u voor analyse ter beschikking werden gestetd. 
Naciere informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschlkbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

RvA 1100 

NET MILICULABORAIDRIUM IS INGESCHREVEN IN NET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONOER NP 1100 vOOR GEBITDFN bAtS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDIYATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente 



ACMAA B.\'. ANALYTISCH CHEMISCII MILIEU ADVIESBUREAU .MEL(J 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 

• 

Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 

: 

Aanvrager 
Adres : 

Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

door : 

Van Der Wiet 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

100385W7 
EA61102224 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

Pagina: 1 van 1 

13-11-2006 
13-11-2006 
17-11-2006 

Bemonsterd
Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61101795 

Monsteromschrijving 
Pb Eli 

Monstersoort 
Water 

Datum bemonstenng 
13-11-2006 

Resultaten: 
- Parameter internrernr. Eenheid 1 

METALEN 

Q Nikkel 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

icp-eep-oi pg/I 64 

lab. ing. J.T. Klein Elhorst -

HoofdHandtekening: ., 

Dit 

rapport mag nlet andeis dan n geheel worden gereproduceerd zonder de sctsnftelljke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitslultend betrelddng op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikklng werden gesteld. 
Nadere Informatle over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

LESION 

BvA 100 
HET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET REGISTER VOOR TESTLABORATORIA

ORDER NA Lice 50CR GEBIEDEN ZOAI.S NADER OMSCHREVEN IN l ACCREOITA1IE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente
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I Inleiding

In opdracht van Stichting De Zijien heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodem- en
asfaltonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Sintmaheerdt te Tolbert (zie bijlage 1 voor de
situering en bijlage 2 voor een overzicht van de onderzoekslocatie).

Aanleiding tot het verkennend bodem- en asfaltonderzoek is de voorgenomen herinrichting van de
woonlocatie Sintmaheerdt en de geplande eigendomsoverdracht van delen van de locatie. Doel van het
verkennend bodem- en asfaltonderzoek is het vaststellen van de milieuhygienische kwaliteit van de bodem,
het asfalt en eventuele fundatie op de onderzoekslocatie. Tevens is indicatief een uitspraak gedaan over
de toepassingsmogelijkheden van de eventueel vrijkomende grond.

MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van)
de eigenaar van de onderzoekslocatie en/of opdrachtgever van het bodemonderzoek.
MUG Ingenieursbureau heeft het bodemonderzoek als onathankelijke organisatie uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de thans geldende BRL SIKB 2000 en
bijbehorende VKB-protocollen 2001 en 2002. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het
procescertificaat 'Veidwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek' en staat geregistreerd als
Kwalibo-erkend bedrijf.

In de onderhavige rapportage wordt versiag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de
aan de resultaten te verbinden conclusies.
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2 Vooronderzoek

2.1 Algemeen

Om een juiste hypothese en bijbehorende onderzoeksstrategie vast te kunnen stellen, dient er een
vooronderzoek te worden uitgevoerd. Ten behoeve van het vooronderzoek is de informatie verzameld op
'verminderd basisniveau', conform NVN 5725 en is afkomstig uit de volgende bronnen:
- de bodeminformatiewebsite van provincie Groningen;
- het milieuarchief van gemeente Leek;
- informatie beschikbaar gesteld door de opdrachtgever.

2.2 Locatiegegevens

De huidige woonlocatie is in 1983 geopend. De locatie omvat diverse woningen voor cliênten en centraal
gelegen voorzieningen. De onderzoekslocatie is gelegen tussen de Spant en de Bolster te Tolbert. De
X- en Y-coOrdinaten zijn: X = 2 19.850 en Y = 575.442 (zie bijiage I voor de situering van de
onderzoekslocatie).

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 12 ha en staat kadastraal bekend als
gemeente Leek, sectie H, nummer 4016. In bijlage 2 is een overzicht van de onderzoekslocatie
weergegeven.

2.3 Historische informatie

Uit het hinderwetdossier van gemeente Leek blijkt dat er op de onderzoekslocatie een HBO-tank aanwezig
is. Daarnaast hebben er enkele bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden op de onderzoekslocatie.
Ter plaatse van 'Het Keerpunt' zijn onder andere tuinmeubelen geschilderd. Tevens bevindt zich op de
locatie een olie-/vetafscheider.

2.4 Voorgaand bodemonderzoek

Uit de gegevens van het bodemarchief van gemeente Leek blijkt dat op de onderzoekslocatie in de periode
1998 tot en met 2003 de volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd:
- Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de ondergrondse HBO-tank aan 't Spant 1 te

Tolbert (Milfac, rapportnummer B4909V0, 10 februari 1998). Uit de resultaten blijkt dater geen
verhoogde gehalten in de grond en concentraties in het grondwater zijn aangetroffen;

- Verkennend bodemonderzoek uitbreiding locatie Sintmaheerdt aan 't Spant 1 te Tolbert
(Wiertsema & Partners, rapportnumer VN-2021 0, 18 mei I 999).Uit de resultaten blijkt dat in de
bovengrond een Iicht verhoogd gehalte aan PAK is gemeten. In de ondergrond zijn geen
verhoogde gehalten boven de streefwaarden gemeten. In het grondwater is een sterk verhoogde
concentratie aan nikkel gemeten (vermoedelijk een natuurlijke oorzaak) en Iicht verhoogde
concentraties aan chroom, cadmium en arseen;

- Monitoring grondwater nabij HBO-tank 't Spant 1 te Tolbert (Milfac, rapportnummer B5036-GR12,
29 augustus 2001). Uit de resultaten blijkt dat het grondwater niet verontreinigd is met minerale olie
en/of aromaten;

- Verkennend bodemonderzoek ten behoeve van uitbreiding van kinderopvang 'De Bubbel' aan
't Spant I te Tolbert (Wiertsema & Partners, rapportnummer VN-31645, 24 september 2003). Uit de
resultaten blijkt dat in de bovengrond een Iicht verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetroffen. In
de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden gemeten. In het
grondwater zijn Iicht verhoogde concentraties aan nikkel, zink en benzeen gemeten.
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2.5 Toekomstig gebruik

Vrijwel aVe bebouwing en infrastructuur zullen worden verwijderd en vernieuwd. In de nieuwe situatie is
tevens ruimte voor woningen voor niet-cliênten (eigendomsoverdracht). Deze woningen zijn geclusterd in
zes gebieden met een totale oppervlakte van circa 3 ha. Verder worden de groengebieden uitgebreid. De
huidige waterpartijen blijven gehandhaafd en er worden nieuwe waterverbindingen toegevoegd.
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3 Uitvoering van het onderzoek

• 3.1 Hypothese en verrichte werkzaamheden

De onderzoeksopzet voor het verkennend bodem- en asfaltonderzoek is gebaseerd op de strategie
voor een onverdachte grootschalige locatie volgens NEN 5740. Hierbij is rekening gehouden met de te
graven watergangen, te verkopen delen van de onderzoekslocatie aan niet-clienten en de resultaten ult
het vooronderzoek.

Ten behoeve van het asfaltonderzoek wordt de strategie aangevuld met de 'Richtlijn omgaan met
vrijkomend asfalt' (CROW-publicatie 210). De strategie met betrekking tot het asfaltonderzoek voldoet
aan de 'Acceptatieprocedure Asfaltgranulaat' volgens het Nederlandse Cluster Organisatie
Bouwstoffen b.v. (NCOB).

Bovenstaande opzet is in overleg met gemeente Leek bepaald.

Op 24 en 26 juni en 2 en 3 juli 2008 is het veidwerk betreffende het verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd. Op 24 juli 2008 zijn (naar aanleiding van de aanvankelijk verkregen onderzoeksresultaten)
aanvullende werkzaamheden verricht. Het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN 5740. Voorafgaand
aan de boringen is de onderzoekslocatie visueel geInspecteerd conform NEN 5740.

Tabel 3.1 Uitgevoerde werkzaamheden

Deellocatie Aantal Aantal Grond/fundatle Analyses Asfalt
boringen peilbuizen grondwater
(exci.
pellbuizen)

Verkennend bodem- en fundatie- en asfa!tonderzoek

nieuwe
5 tot 300 cm-mv geen 1 NEN-pakket geen geenwatergangen

asfaltwegen 5 kemboring tot 5 PAK-markergeen geen geen
100 cm-mv

clusters 6 NEN-pakketten 6 NEN-pakketten
nlet-cliënten 6 tot 200 cm-mv 6 geen

HBO-tank 1 bestaande pb
geen 1 NEN-pakket geengeen

bemonsteren

olle-/vet- I
afscheider geen geen 1 NEN-pakket geen

't Keerpunt 3 tot 50 cm-mv 1 1 NEN-pakket I NEN-pakket geen

overlg
46 tot 50 cm-mv 7 6 NEN-pakketten 7 NEN-pakketten geenterrein

Aanvullende werkzaamheden

clusters 6 bonngen tot -
2 x EOX 1 x koper (herbemonstering) geenniet-cliënten 100 cm-mv

NEN-pakket grond : chroom, cadmium, koper, lood, zink, nikkel, kwik, arseen, PAK 10 VROM, minerale olie en EOX.
NEN-pakket grondwater : chroom, cadmium, koper, lood, zink, nikkel, kwik, arseen, minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN)

en gehalogeneerde koolwaterstoffen.
* : voorbehandeling AS3000

Nieuw te graven watergangen
Ter plaatse van de nieuw te graven watergangen zijn vijf diepe boringen geplaatst. Deze boringen zijn
doorgezet tot circa 300 cm-mv. Van de monsters uit het traject 200 — 300 cm-mv is één mengmonster
samengesteld voor analyse op de parameters van het NEN-pakket grond. De bovenhiggende
bodemlagen zijn meegenomen in de mengmonsters van het 'overig terrein'.
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Asfalt en (fundatie)laag
Om de kwaliteit van het asfalt en de onderliggende (fundatie)lagen vast te stellen zijn, verdeeld over het
asfalttracé, vijf kernboringen verricht. De boringen zijn doorgezet tot 100 cm-mv. Ter controle op
teerhoudendheid is op de vijf asfaltkernen een PAK-markertest uitgevoerd. Ter verificatie is één
asfaltkern extern ingezet voor een DLC-bepaling; daarnaast is de laagdikte bepaald.

Zes clusters met woningen
In verband met voorgenomen verkoop van de zes clusters met woningen voor niet-clienten zijn, ter
bepaling van de kwaliteit van de bovengrond, ondergrond en het grondwater, per cluster één diepe
boring en één peilbuis geplaatst.

HBO-tank
De bestaande peilbuis ter plaatse van de HBO-tank is bemonsterd.

O!ie-/vetafscheider
Ter plaatse van de olie-lvetafscheider is een peilbuis geplaatst.

HetKeerpunt
Ter plaatse van Het Keerpunt zijn drie boringen tot 50 cm-mv geplaatst; tevens is één peilbuis
geplaatst.

Oveng terrein
De overige boringen en peilbuizen zijn verdeeld over het overige terrein.

Aanvullende werkzaamheden
Naar aanleiding van het aanvankelijk gemeten verhoogde EOX-gehalte ter plaatse van peilbuis I en boring 2
zijn rondom deze boringen zes aanvullende boringen tot 100 cm-mv verricht. Van twee grondmonsters is het
EOX-gehalte bepaald. Naar aanleiding van de sterk verhoogde concentratie aan koper in het grondwater is
deze peilbuis herbemonsterd en geanalyseerd op koper.

3.2 Bodemopbouw

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie globaal als volgt kan worden
omschreven:
- 0-150 cm-mv : licht humeus, Iicht siltig zand;
- 150-300 cm-mv: matig zandig leem;
- 300-400 cm-mv: Iichtzandig klei.

Een uitgebreide beschrijving van de boorprofielen is bijgevoegd in bijlage 3.

3.3 Zintuiglijke waarnemingen

Bij de boringen is de bodem beoordeeld op kleur, geur, textuur en zintuiglijk waarneembare
verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform NEN 5104. Tevens is de
opgeboorde grond geInspecteerd op het voorkomen van asbestverdacht materiaal.

Tabel 3.2 geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen
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Deellocatie Boring Traject Zlntuiglijke afwijking
(cm-mv)

nleuwe watergangen 26

27

0-80

50-70

zwak puinhoudend

puinsporen

clusters niet-cllönten Pb 1 0-50 Baksteenpuin, puin (< 10%)

Rondom boring 2 1000 0-100 Rood puin, (<10%)

Rondom boring 2 1001 0-100 Rood puin, puin (<10%)

Rondom boring 2 1002 0-100 Rood puin, puin (<10%)

Rondompeilbuis 1 1003 0-100 Rood puin, puin (<10%), kooldeeltjes

Rondompeilbuis 1 1004 0-100 Rood puin, puin (<10%), kooldeeltjes

Rondompeilbuis 1 1005 0-100 Rood puin, puin (<10%), kooldeeltjes

't Keerpunt 22 0-100 puinsporen

overig terrein 33

37

38

41

55

56

58

59

61

62

63

66

71

74

50

0-50

0-20

0-20

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

Tijdens de uitvoering van het onderzoek is er geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Daarnaast is
onder het asfalt geen fundatielaag aangetroffen.

Voor een uitgebreide van de zintuiglijke waarnemingen verwijzen wij u naar de boorprofielen in
bijlage 3.

3.4 Veldmetingen van het grondwater

De grondwaterstand, de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidend vermogen (EGV) zijn tijdens de
grondwatermonsterneming in het veld gemeten. De gegevens van de veidmetingen zijn opgenomen in
bijlage 3. Geen van de gemeten waarden wijkt significant af van de waarde die, gezien de natuurlijke
omstandigheden, verwacht kan worden.

3.5 Monsterneming en analyse

Van de boringen zijn grondmonsters genomen per onderscheidende bodemlaag, uit trajecten van
maximaal 50 cm. De samenstelling van de (meng)monsters, trajecten en analyses zijn weergegeven in
tabel 3.4.
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Tabel 3.4 Samenstelling (meng)monsters
Deellocatie Monster Samenstelling Traject (cm-mv) Analyse
nieuwe watergangen MMA 25-05, 26-06, 27-06, 28-06, 28-07, 29-06 180-300 NEN-pakket grond

Kern 1

Kern 2

Kern 3

Kern 4

Kern 5

Peilbuis I

Peilbuis 3

Peilbuis 5

Peilbuis 7 -

Peilbuis 9 -

Peilbuisil -

1000 -

25A

26A

27A

28A

29A

1-02, 1-03, 2-02, 2-04

3-03, 4-03, 4-04, 4-05

5-03, 5-05, 6-02, 6-03

7-02, 7-03, 8-02, 8-03, 8-04

9-03, 9-04, 10-04, 10-05

11-02, 11-05, 12-02, 12-04, 12-05

PAK-marker

PAK-marker, Iaagdikte

PAK-marker

PAK-marker

PAK-marker

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

Aanvul!ende werkzaamheden

HBO-tank

olie-/vetafscheider

Peilbuis A

Peilbuis 24

0-100

0-100

200-300

100-200

100-300

EOX

EOX

koper

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grond

NEN-pakket grondwater

overig terrein MMI

MMJ

MMK

MML

MMM

MMN

Peilbuis 13

Peilbuis 14

Peilbuis 15

Peilbuis 16

Peilbuis 17

Peilbuis 18

Peilbuis 19

13-03, 13-04, 14-04, 14-05, 15-04, 15-05,
16-05, 17-02, 18-04, 19-04

13-02, 13-05, 14-02, 14-03, 15-02, 16-02,
18-02, 19-02, 19-03

55-01, 62-01, 64-01, 28-01, 16-01

3-01, 4-01, 68-01, 67-01,70-01, 75-01

8-01,15-01,30-01, 37-01,42-01,43-01

11-01, 14-01, 47-01, 49-01, 52-01

asfaitwegen

clusters niet-clienten MMB

MMC

MMD

MME

MMF

MMG

50-1 80

80-200

50-220

50-200

100-200

50-200

225-325

200-300

150-250

160-260

220-320

300-400

110-210

Rondomboring2 MM1 1000

Rondom peilbuis I MM2 1003

Herbemonstering Peilbuis 3 -

It Keerpunt MMH 20-01. 21-01, 22-01, 23-01

Peilbuis 22 -

0-50

140-240

40-200 NEN-pakket grond

50-1 80 NEN-pakket grond

0-50

0-50

0-50

0-50

150-250

300-500

180-280

300-400

210-310

130-230

230-330

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket 9rondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakketgrondwater
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De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium
Omegam te Amsterdam. Op locatie is de teerhoudendheid van de geboorde asfaltkernen bepaald met
behulp van een PAK-marker. Van de meest verdachte asfaltkern is in het laboratorium, aan de hand van
een PAK-markertest, het teergehalte en laagopbouw bepaald. De asfaltanalyses zijn uitgevoerd door het
door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium KOAC-NPC te Groningen.
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4 Resultaten

Toetswijze en terminologie

de toetsing aan de streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming wordt in deze
rapportage de volgende terminologie gebruikt.

Streefwaarde (S): de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame
bodemkwaliteit. In verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt cm de functionele
eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft, volledig te herstellen.

Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te worden
verminderd. Er is volgens de Wet bodembescherming sprake van een geval van ernstige verontreiniging als
meer dan 25 3 bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond.
Voor grondwater geldt dat als in meer dan 100 3 bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden,
er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van de sanering is
in deze gevallen onder andere afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige verontreiniging in de bodem
ten aanzien van de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien er geen
sprake is van actuele risico's, dan hebben saneringsmaatregelen een lage spoedeisendheid.

Tussenwaarde 112(S + I): indien gehalten (grond) of concentraties (grondwater) worden gemeten die hoger
zijn dan het gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde, is er volgens de
Wet bodembescherming een nader onderzoek noodzakelijk.

Bouwstoffenbesluit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond buiten de huidige onderzoekslocatie
worden de resultaten in deze rapportage tevens getoetst aan het Bouwstoffenbesluit. Aangezien er geen
partijkeuring conform het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van deze toetsing niet
dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Bouwstoffenbesluit is
uitgevoerd.

4.2 Getoetste resultaten

In de navolgende tabellen wordt per deellocatie een overzicht gegeven van de analyseresultaten die zijn
getoetst aan de streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve
toetsing aan het Bouwstoffenbesluit weergegeven.

De analysecertificaten en de analyseresultaten met de bijbehorende toetsingswaarden zijn bijgevoegd in
bijlage 4 en 6.

Betekenis van de tekens en afkortingen behorende bij de tabellen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en (S+I)
++ : tussen %(S÷I) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Nieuw te graven watergang

Tabel 4.1 Toetsing grondresultaten nieuwe watergang (in mg/kg ds)
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Monsternurnmer
Diepte (cm-mv)
Bonngen

MMA
180-300
25, 26, 27, 28, 29

Verbinding

Organische stof (% ds)
Lutum(%ds)
Droge stof (%)

2

21,3

81,9

Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

2 -

<0,08 -

25 -

12 -

0,02 -

6 -

14 -

30 -

Minerale olie ClO — C40 <50 -

PAK1OVROM <0,15 -

EOX 0,1 -

Indicatieve toetsing
Bouwstoffenbesluit

schone grond

Uit tabel 4.1 blijkt dat in de ondergrond ter plaatse van de nieuwe watergangen geen verhoogde gehalten
ten opziChte van de streefwaarden zijn gemeten.



Cluster niet-cliënten

label 4.2 Toetsing grondresultaten cluster niet-clienten (in mg/kg ds)
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Monstemummer MMB MMI MM2
Diepte (cm-mv) 50-1 80 0-100 0-100
Boringen len2 1000 1003

MMC
80-200
3en4

Verblnding

Organische stof (% ds) 2 2 2
Lutum (% ds) 3,7 2 2
Droge stof (%) 87,5 86,2 87,7

2
16,1
87,5

As] <2 -
Cadmium Cd] <0,08 -
Chroom Cr] 9 -
Koper Cu] 4 -
Kwik Hg] <0,03 -Pb] 4 -
Nikkel Ni] 4 -Zn] 15 -

<2 -
<0,08 -
12 -
6 -
<0,03 -
5 -
6 -
15 -

Minerale olie ClO — C40 100 + <50 -

PAK 10 VROM <0,23 - <0,17 -

EOX 9,8 0,1 - 0,2 -

EOX (herbemonstering) <0.1 -
<0,1 -

Indicatieve toetsing na herbemonstenng nvt nvt
Bouwstoffenbesluit EOX schone grond

schone grond

Tabel 4.3 Toetsing grondresultaten cluster niet-clienten (in mg/kg ds)

Monsternummer MMD MME MMF
Diepte (cm-mv) 50-220 50-200 100-200
Boringen 5en6 7en8 lO

MMG
50-200
11 enl2

Verbinding

Organische stof (% ds) 2 2 2
Lutum (% ds) 13 3,4 14,7
Droge stof (%) 85,8 85,4 86,7

2
5,3
84,2

Arseen As] 4 - 2 - 2 -
Cadmium Cd] 0,11 - <0,08 - <0,08 -
Chroom(Cr] 22 - 7 - 16 -Cu] 10 - 5 - 7 -
Kwik Hg] 0,03 - 0,03 - <0,03 -
Lood Pb] 7 - 7 - 5 -Ni] 17 - 5 - 11 -Zn] 25 - 11 - 18 -

<2 -
<0,09 -
<9 -
3 -
<0,03 -
<3 -
4 -
<7 -

Minerale olie Cl 0 — C40 <50 - 62 + <50 - <50 -

PAK1OVROM <0,26 - 0,11 - <0,13 - 0,11 -

EOX <0,1 - <0,1 - <0,1 - 0,1 -

Indicatieve toetsing schone grond schone grond schone grond
Bouwstoffenbesluit

schone grond

Uit de analyseresultaten (tabel 4.2 en 4.3) blijkt dat in de ondergrondmengmonsters MMB (boring 1 en 2) en
MME (boring 7 en 8) licht verhoogde gehalten aan minerale olie zijn gemeten. Daarnaast is in
grondmengmonster MMB een verhoogde EOX gemeten.
Naar aanleiding van het verhoogde EOX-gehalte zijn rondom peilbuis I en boring 2 opnieuw
grondmengmonsters genomen. Van twee mengmonsters (MM1 en MM2) is het EOX-gehalte bepaald. Ult
deze resultaten blijkt dat in beide mengmonsters geen verhoogde EOX-gehalten zijn gemeten. In de overige
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Peilbuisnummer
Filterdiepte (cm-mv)

Verbinding

Pb I
225-325

Pb 3
200-300

Pb 3
200-300
(herbemonstering)

Arseen (AS]
Cadmium Cd]
Chroom (Cr]
Koper (Cu]
Kwik (Hg]Pb]
NikkeI(Ni]
Zink (Zn]

4
0,2
3
2

<0,05
<1
21
46

-

•

+

-
-
-
+

-

7
0,2
5
55
<0,05
9
28
76

-
-

+
++
-
-
+

+

19 +

Minerale olie (totaal) <100 - <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-
-

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 2,9 2,9

Tabel 4.5 Toetsing grondwaterresultaten cluster niet-cliênten (in pg/I)

Peilbuisnummer
Filterdiepte (cm-mv)

Pb 5
150-250

Pb 7
160-260

Pb 9
220-320

Verbinding

Arseen(As]
Cadmium (Cd]
Chroom (Cr]
Koper(Cu]
Kwik (Hg]
Lood Pb]
Nikkel(Ni]
Zink Zn]

3
<0,1
<0,8
2
<0,05
<1
6
<5

-
-
-

-
-
-
-

-

3
<0,1
<0,8
3
<0,05
<1
13
<5

-
-
-
-
-
•
-
-

<2
0,1
<0,8
<1
<0,05
<1
18
15

-
-
-
-

-
-
+

-

Minerale olie (totaal) <100 - <100 - <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-

-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

Vluchtige chloorkootwaterstoffen 2,9 2,9 2,9

grondmengmonsters zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden gemeten. Na
indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbes$uit wordt de ondergrond als schone grond of categorie 1-grond
aangemerkt.

Tabel 4.4 Toetsing grondwaterresultaten cluster niet-clienten (in pg/I)I
a

II



Tabel 4.6 Toetsing grondwaterresultaten cluster niet-clienten (in pg/I)
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Peilbuisnummer
Filterdiepte (cm-mv)

Pb 11
300-400

Pb 1000
110-210

Verbinding

As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik Hg]Pb]Ni]Zn]

3
<0,1
<0,8
4
<0,05
<1
8
14

-
-
-
-

-
-
-
-

7
<0,1
1.2
I
<0,05
<1
7
<5

-
-
+

-

-
-
-
-

Minerale olie (totaal) <100 - <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

Vluchtige chloorkootwaterstoffen 2,9 2,9

Uit de analyseresultaten (tabel 4.4, 4.5 en 4.6) blijkt dat in het grondwater uit peilbuis 1 Iicht verhoogde
concentraties aan chroom en nikkel zijn gemeten. In het grondwater uit peilbuis 3 is een matig verhoogde
concentratie aan koper gemeten en Iicht verhoogde concentraties aan chroom, nikkel en zink. De matig
verhoogde concentratie aan koper gaf aanleiding tot herbemonstering van peilbuis 3. Na herbemonstering
van het grondwater uit peilbuis 3 is in het grondwater een Iicht verhoogde concentratie aan koper gemeten.
In het grondwater uit peilbuis 9 is een Iicht verhoogde conCentratie aan nikkel gemeten. In het grondwater
uit bestaande peilbuis 1000 is een licht verhoogde concentratie aan chroom gemeten. In de overige
grondwatermonsters uit de peilbuizen 5, 7 en 11 zijn geen verhoogde concentraties ten opziChte van de
streefwaarde gemeten.



HBO-tank

Tabel 4.7 Toetsing grondwaterresultaten HBO-tank (in pg/I)
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Peilbuisnummer
Fllterdiepte (cm-mv)

Pb A
100-200

Verbinding

Arseen(As)
Cadmium (Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik (Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]Zn]

2
<0,1
2
8
<0,05
9
3
13

-
-

+

-
-
-
-
•

Minerale olie (totaal) < 100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-

•

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 2,9

OIie-/vetafscheider

Tabel 4.8 Toetsing grondwaterresultaten olie-/vetafscheider (in pg/I)

Peilbuisnummer
Filterdiepte (cm-mv)

Pb 24
100-300

Verbinding

Arseen (As]
Cadmium (Cd]
Chroom Cr]
Koper (Cu]
Kwik Hg]
Lood (Pb]
Nikkel(Ni]
Zink (Zn)

8
<0,1
<0,8
2
<0,05
<1
15
23

-
-

-
-
-
-
-
-

Minerale olie (totaal) <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-

-

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 2,9

Uit tabel 4.8 blijkt dat in het grondwatermonster uit peilbuis 24 geen verhoogde concentraties ten opzichte
van de streefwaarde zijn gemeten.

I
I
II.
I
I
1

S

Uit de analyseresultaten (tabel 4.7) blijkt dat in het grondwater uit peilbuis A een Iicht verhoogde conCentratie
aan chroom is gemeten.



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I.I
I
I
I
I

In de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden gemeten (tabel 4.9).

Tabel 4.10 Toetsing grondwaterresultaten 't Keerpunt(in pg/I)

Peilbuisnummer
Filterdlepte (cm-mv)

Pb 22
140-240

Verbinding

Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]Ni]
Zink Zn]

10
0,1
2,5
10
<0,05
8
13
25

-
-
+

-
-
-
-

-

Minerale olie (totaal) <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 2,9

't Keerpunt

label 4.9 Toetsing grondresultaten 't Keerpunt (in mg/kg ds)
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Monstemummer
Diepte (cm-mv)
Boringen

MMH
0-50
20, 21, 22, 23

Verbinding

Organische stof (% ds)
Lutum(%ds)
Droge stof (%)

2
2,2
92,1

Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom (Cr]Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]Zn]

<2 -
0,08 -
<8 -

3 -
0,03 -
5 -
2 -
11 -

Minerale olie Cl 0— C40 <50 -

PAKIOVROM 0,17 -

EOX <0,1 -

Indicatieve toetsingluit schone grond

I.
*
I
I
I
I
I

Ult tabel 4.10 blijkt dat in het grondwatermonster uit peilbuis 22 een licht verhoogde concentratie aan chroom
gemeten is.



Overig terrein

Tabel 4.11 Toetsing grondresultaten overig terrein (in mg/kg ds)
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Monsternummer MMI MMJ MMK
Diepte (cm-mv) 40-200 50-1 80 0-50
Borlngen 13, 14, 15, 16,17, 18, 13, 14, 15,16, 18, 19 16, 28, 55, 62, 64

19
Verbinding

MML
0-50
3,4, 67, 68, 70, 75

Organische stof (% ds) 2
Lutum (% ds) 17
Droge stof (%) 87,6

2 2
3,2 3,6
86,4 92,7

5,5
4
88,9

Arseen(As] 2 -

Cadmium Cd] 008 -

Chroom(Cr] 12 -Cu] 10 -
Kwik Hg] 0,02 -Pb] 6 -Ni] 12 -

Zink Zn) 26 -

<2 - <2 -

<0,08 - <0,08 -
<8 - <8 -
3 - 5 -
<0,03 - 0,03 -
3 - 6 -

3 - 3 -
<7 - 7 -

<2
0,11
<8
7
0,07
14
2
12

-
-
-
-
-
-

-
-

Minerale olie Cl 0— C40 <50 - <50 - 56 + 60 +

PAK1OVROM <0,18 - 0,11 - <0,13 - 0,13 -

EOX <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 -

Indicatieve toetsing schone grond
Bouwstoffenbesluit

schone grond schone grond schone grond

Tabel 4.12 Toetsing grondresultaten bovengrond overig terrein (in mg/kg ds)

Monsternummer MMM
Diepte (cm-mv) 0-50
Boringen 8, 15, 30, 37, 42,43

MMN
0-50
11, 14,47,49, 52

Verbinding

Organische stof (% ds) 3,8
Lutum (% ds) 6,1
Droge stof(%) 88,5

8,2
6,2
87,1) 2 -

Cadmium(Cd] 0,11 -
Chroom (Cr] <8 -Cu] 6 -

Kwik Hg] 0,07 -

Lood(Pb] 12 -

Nikkel Ni] 4 -Zn] 16 -

2 -

0,19 -

<8 -

10 -

0,08 -
21 -
3 -
26 -

MineraleolieCl0—C40 110 + 140 +

PAK 10 VROM 0,26 - 0,16 -

EOX 0,2 - <0,1 -

Indicatieve toetsing categorie 1
Bouwstoffenbesluit

categone I

I
I
I
I.I
I
I

Uit de resultaten van tabel 4.11 en 4.12 blijkt dat de bovengrond een Iicht verhoogde gehalte aan minerale
olie bevat. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden gemeten.
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Peilbuisnummer
Filterdiepte (cm-mv)

Pb 13 Pb 14 Pb 15 Pb 16

Verbinding

Arseen AS]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik Hg]Pb]Ni]
Zink Zn]

<2
0,2
<0,8
8
<0,05
<1
17
<5

-
-
-

-
-

-
+
-

<2
0,2
1,7
3
<0,05
<1
20
31

-
-
+
-
-
-

+
-

<2
<0,1
<0,8
I
<0,05
<1
7
6

-
-
-

-
-

-

-

-

<2
<0,1
<0,8
6
<0,05
<1
11

29

-
-
-
-
-
-
-
-

Minerale olie (totaal) <100 - <100 - < 100 - <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-

-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-

-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-
-

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 2,9 2,9 2,9 2,9

Tabel 4.14 Toetsing grondwaterresultaten overig terrein (in pg/I)

Peilbulsnummer
Filterdlepte (cm-mv)

Pb 17 Pb 18 Pb 19

Verbinding

As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]Cu]
Kwik Hg]Pb]Ni]
Zink(Zn]

9
<0,1
7
13
<0,05
5
18
38

-
-

+

-

-
-
+

-

7
<0,1
<0,8
<1
<0,05
<1
8
<5

-

-
-
-
-
-
-
-

4
0,2
<0,8
<1
<0,05
<1
19
15

-

-
-
-
-
-
+

-

Minerale olie (totaal) <100 - <100 - <100 -

Benzeen
Naftateen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

chloorkoolwaterstoffen 2,9 2,9 2,9

In het grondwater uit peilbuis 13, 14, 17 en 19 zijn IiCht verhoogde Concentraties aan nikkel gemeten.
Daarnaast zijn in het grondwater uit peilbuis 14 en 17 Iicht verhoogde concentraties aan chroom
gemeten. In de overige peilbuizen (15, 16 en 18) zijn geen verhoogde concentraties boven de
streefwaarden gemeten (tabel 4.13 en 4.14).
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• 4.3 Resultaten asfalt

De asfaltkern ter plaatse van boring 26A bevat geen teerhoudende lagen. De onderzochte kern is, op basis
van de Iaagopbouw, representatief voor de overige kernen in de weg.

Een uitgebreide beschrijving van de Iaagopbouw en teerhoudendheid is weergegeven in het
beproevingscertificaat in bijlage 5.

.

S
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5 Conclusies en aanbevelingen

In opdracht van Stichting De Zijien heeft MUG lngenieursbureau een verkennend bodem- en asfaltonderzoek
uitgevoerd ter plaatse van de locatie Sintmaheerdt te Tolbert.

Aanleiding tot het verkennend bodem- en asfaltonderzoek is de voorgenomen herinrichting van de
woonlocatie Sintmaheerdt en de geplande eigendomsoverdracht van delen van de locatie. Doel van het
verkennend bodem- en asfaltonderzoek is het vaststeflen van de milieuhygienische kwaliteit van de bodem
en eventuele fundatie op de onderzoekslocatie. Tevens is indicatief een uitspraak gedaan over de
toepassingsmogelijkheden van de eventueel vrijkomende grond.

Onderzoeksresultaten

Bij de boringen is de grond beoordeeld op zintuiglijk waarneembare verontreinigingen en het voorkomen van
asbestverdachte materialen. Het gehele terrein is puinhoudend. Er zijn geen asbestverdachte materialen
waargenomen. Ook is onder het asfalt geen fundatiemateriaal aangetroffen.

Nieuw te graven watergang
Op basis van de analyseresultaten wordt geconcludeerd dat de ondergrond ter plaatse van de nieuwe
watergangen niet verontreinigd is.

Zes clusters met woningen
Ter plaatse van de clusters niet-clienten' zijn plaatselijk in de ondergrond Iicht verhoogde gehalten met
minerale die aanwezig. Daarnaast is plaatselijk een verhoogde EOX gemeten. Uit het aanvullend onderzoek
blijkt het verhoogde EOX niet reproduceerbaar. Het grondwater uit peilbuis 3 is matig verontreinigd met koper
en Iicht verontreinigd met chroom, nikkel en zink. De matig verhoogde concentratie aan koper gaf aanleiding
tot herbemonstering van peilbuis 3. Na herbemonstering van het grondwater uit peilbuis 3 is in het
grondwater een Iicht verhoogde concentratie aan koper gemeten. Verder zijn plaatselijk in het grondwater
Iicht verhoogde concentraties aan nikkel en/of chroom aangetroffen.

't Koerpunt
De grond en het grondwater ter plaatse van 't Keerpunt zijn niet verontreinigd.

HBO-tank
In het grondwater ter plaatse van de HBO-tank is een Iicht verhoogde concentratie aan chroom aanwezig.

Olie-vetafscheiderTer plaatse van de olie-vetafscheider is het grondwater niet verontreinigd.

Overig terrein
In de bovengrond van het overig terrein zijn ten hoogste Iicht verhoogde gehalten aan minerale olie
aanwezig. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden gemeten.
In het grondwater ter plaatse van het overig terrein zijn plaatselijk Iicht verhoogde concentraties aan
nikkel en/of chroom gemeten.

Asfalt
De asfaltkern ter plaatse van boring 26A bevat geen teerhoudende lagen.

Conclusie
De hypothese 'de deellocatie is grootschalig onverdacht', dient op basis van de gemeten gehalten en
concentraties in de grond en het grondwater verworpen te worden. De gemeten gehalten en concentraties
zijn echter van dien aard dat, op basis van de onderzoeksresultaten, geen gevaar aanwezig is voor de
volksgezondheid en het milieu.

Formeel gezien kan de bodem van de onderzoekslocatie niet als multifunctioneel worden beschouwd. De
gemeten gehalten en concentraties zijn echter van dien aard dat er volgens de Wet bodembescherming geen
nader bodemonderzoek noodzakelijk is.

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, onzes inziens, op milieuhygienische gronden geen
bezwaren tegen de voorgenomen eigendomsoverdracht en herinrichting van woonlocatie Sintmaheerdt.
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Indien er grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Bouwstoffenbesluit van
toepassing (vanaf 1 juli geldt het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit). Voor toepassing van de grond elders dient
toestemming te worden verkregen van het bevoegd gezag en kan onderzoek conform het Besluit
Bodemkwaliteit worden gevraagd. Grondverzet op locatie is toegestaan; hierbij mag grond van verschillende
milieuhygiënische kwaliteit niet worden opgemengd.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de
onderzoeksresultaten van dit onderzoek. Dit verkennend bodemonderzoek schetst een algemeen beeld
van de milieuhygienische kwaliteit van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te
houden met mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen.
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Betekenis van afkortingen

0
Gig : grind/grindig B/b sub Blinde buis :

Z/z : zand/zandig X/x : GHG Klei-afdichting:

Us : leem/siltig YIy : GLG Filter

K/k : klei/kleiig Wiw : water III

V/h : P/p : puin Jj Grondwaterst.:

m : mineraal

• Overig

______

Ongeroerd Geroerd
monster ' ' monster

•
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OMEGAM
Laboratoria

Rd I Ili

MUG lngenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer R. Veidhuizen
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 71590201-De Zijien te Tolbert
Ons kenmerk : Project 262243Validatieref. l
Bijlage(n) 1 tabel(Ien) + factuur

Amsterdam, 29juIi 2008

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

1k wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

1k vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Often
Directeur

Op dit certifcaat zijn onze algemene voorwaarden van Roepassing
Dit analyse-ceiliticaat mag flieR anders dan In zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 680 ABNAMRO bank 462704564

1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Werickebachweg 120 Kvk 34215654

1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



OMEGAM
Laboratoria

label 1 van 1

ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:

:

:

262243
71590201-De Zijien te Tolbert
MUG lngenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3083841 = mml
3083842 = mm2

Opgegeven bemon.datum : 24/07/2008 24/07/2008
Ontvangstdatum opdracht : 25/07/2008 25/07/2008
Monstercode : 3083841 3083842
Matrix : Grond Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 86,2 87,7

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds 0,10 0,20

Ref.: 262243_certificaat_vl

i inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag anders dan in zijn geheel worden geieproduceerd.
• De met een '0 gernerkie analyses door RvA geaccrediteerd (registrahenurnmer 1086).
- De met een 'S gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3OCU: geaccrediieerd.



OMEGAM
Laboratoria

I

MUG lngenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer R. Veidhuizen
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 71590201-Sintmaheerd te Tolbert
Ons kenmerk : Project 262244Validatieref. l
Bijlage(n) : I tabelQen) + factuur

Amsterdam, 29 juli 2008

Hierbij zend ik u de resultaten van het Iaboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

1k wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

1k vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
kiantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Often
Directeur

Op dit certiflcaat zjn onze algemene voorwaarder van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders den in zi;n geheel worden gereproduceerd

postbus 94685 T 020 5976 680 ABNAMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nI



OMEGAM
Laboratoria

Rd I

Tabel 1 van 1

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 262244
Project omschrijving : 71590201-Sintmaheerd te Tolbert
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3083843 = 3-Peilbuis 1

Opgegeven bemon.datum : 24/07/2008
Ontvangstdatum opdracht : 25/07/2008
Monstercode : 3083843
Matrix : Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen !CP-MS (opgelost):
S koper(Cu) pg/I 19

Ref.: 262244_certificaatvl

Dit analyse.certificaat. inclusief voorblad er even(uele bijlage(n), nag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- een 0 gemerkte analyses door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086)
- De net een S gemerkte analyses zij- op bass van bet schema AS 3000



OMEGAM
Laboratoria

m

MUG lngenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer D. van der Wolde
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 71590201-Tolbert De Zijien

Ons
kenmerk Project 259919

S Validatieref. l
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 10 oliechromatogram(men) + factuur

Amsterdam, lOjuli 2008

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

1k wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

1k vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
kiantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Often
Directeur

Op dit certiflcaat iIjn onze algemene voorwaarden van toepassing
Ott analyse-certtficaat niag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

postbus 94685 T 020 5976 680 ABNAMRO bank 462704564
1090 OR Amsterdam F 020 5976 689 BIW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice©omegam.nI Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nI
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Tabel I van 4

OMEGAM
Laboratoria

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259919
Project omschrijving : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784110 = 1-Peilbuis 1
2784111 = 3-Peilbuis I
2784112 = 5-Peilbuis 1

Opgegeven bemon.datum : 02/07/2008 02/07/2008 02/0712008

Ontvangstdatum opdracht : 03/07/2008 03/07/2008 03/07/2008
Monstercode : 2784110 2784111 2784112
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Me ta/en /CP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/I 4 7 3

S cadmium (Cd) pg/I 0,2 0,2 <0,1
S chroom (Cr) pg/I 3,0 5,0 <0,8
S koper(Cu) pg/i 2 55 2

S kwik (Hg) pg/I <0,05 <0,05 <0,05
S Iood (Pb) pg/I <1 9 <1
S nikkel (Ni) pg/I 21 28 6

S zink (Zn) pg/I 46 76 <5

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/I <100 <100 <100

Organlsche parameters - aromatisch
V/uchtige aromaten:
S benzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S tolueen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xyleen (ortho) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xylenen (som m+p) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S naftaleen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

S som xylenen pgII 0,3 0,3 0,3
som aromaten BTEX pg/I 0,7 0,7 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
V!ucht!ge ch/oora/ifaten:
S dichloormethaan pg/I <1,0 <1,0 <1,0
S 1,1-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (trans) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (cis) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1,2-dichloorpropaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S trichloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,1-trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S trichlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1

som C+T dichlooretheen pg/I 0,7 0,7 0,7

som chlooralifaten pg/I 2,9 2,9 2,9

Chloorbenzenen (vluchtig): .

S monochloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,2-dichloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,3-dichloorbenzeen pg/I 0,3 <0,2 0,4
S 1 ,4-dichloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

som dichloorbenzenen VKW pg/I 0,6 0,4 0,7

analyse-certUicaat. inclusief voorblad en evenLuele bijlage(n). mag fiat ancters dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 0 gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).I - De met een S gemericte ana'yses zijn op basis van het schema AS 3000geaccrediteerd.

Ref.: 25991 9_certiflcaat_vl
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Tabel 2 van 4

OMEGAM
Laboratoria

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259919
Project omschrijvlng : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784113 = 7-Peilbuis 1
2784114 = 9-Peilbuis 1
2784115 = Il-Peilbuis I

Opgegeven bemon.datum : 02/07/2008 02107/2008 02/07/2008

Ontvangstdatum opdracht : 03/07/2008 03/07/2008 03/07/2008

Monstercode : 2784113 2784114 2784115

Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Meta/en ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/i 3 <2 3

S cadmium (Cd) pg/I <0,1 0,1 <0,1
S chroom (Cr) pg/I <0,8 <0,8 <0,8
S koper(Cu) pg/I 3 <1 4

S kwik (Hg) pg/i <0,05 <0,05 <0,05
S lood (Pb) pg/i <1 <1 <1

S nikkel (Ni) pg/I 13 18 8

S zink (Zn) pg/I <5 15 14

Organische parameters - niet aromatlsch
S minerale cUe (florisil clean-up) pg/I <100 <100 <100

Organlsche parameters - aromatisch
Vluchtige aroma ten:
S benzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S tolueen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xyleen (ortho) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xylenen (som m+p) pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S naftaleen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

S som xyleneri pg/i 0,3 0,3 0,3

som aromaten BTEX pg/i 0,7 0,7 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige ch!oora/ifaten:
S dichloormethaan pg/i <1,0 <1,0 <1,0
S 1,1-dichloorethaan pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S 1,2-dichloorethaan pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S 1,2-dichlooretheen (trans) pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichlooretheen (cis) pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichloorpropaan pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S trichloormethaan pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/i <0,1 <0,1 <0,1

S 1,1,1-trichloorethaan pglI <0,1 <0,1 <0,1S l pg/I <0,1 <0,1 <0,1

S trichlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1

S tetrachlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1

som C+T dichlooretheen pg/i 0,7 0,7 0,7

som chlooralifaten pg/i 2,9 2,9 2,9

Chloorbenzenen (v/uchtig): .

S monochloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,2-dichloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S 1,3-dichloorbenzeen pg/I 0,4 0,5 0,4

S 1,4-dichloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2

som dichloorbenzenen VKW pg/i 0,7 0,8 0,7

Dit analyse-certiflcaat. irtclusief voorblad en eventuele bijtage(n). mag fiat anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een Q gernerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratuenummer ..086).
- De met een S gemerkle analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 2599 19_certificaat_vl
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Tabel 3 van 4

OMEGAM
Laboratoria

AN A LY SEC E RT I Fl CAAT

Dit analyse-certiricaat. inclusiel voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- Dc met een Q gernerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een S gemerkie analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Project code 259919
Project omschrijving : 71590201 -Tolbert De Zijien
Opdrachtgever MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferentles
2784116 = 13-Peilbuis 1
2784117 = 14-Peilbuis 1
2784118 = 15-Peilbuis I

Opgegeven bemon.datum 02/07/2008
Ontvangstdatum opdracht : 03/07/2008

02/07/2008
03/07/2008

02/07/2008
03/07/2008

Monstercode : 2784116 2784117 2784118
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Anorganische parameters - len
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/I <2 <2 <2
S cadmium (Cd) pg/i 0,2 0,2 <0,1
S chroom (Cr) pg/I <0,8 1,7 <0,8
S koper(Cu) pg/i 8 3 1

S kwik (Hg) pg/I <0,05 <0,05 <0,05
S lood (Pb) pg/I <1 <1 <1
S nikkel (Ni) pg/i 17 20 7

S zink (Zn) pg/i <5 31 6

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale die (florisil clean-up) pg/i <100 <100 <100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S tolueen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S ethylbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S xyleen (ortho) pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S xylenen (som m+p) pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S naftaleen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

S scm xylenen pg/I 0,3 0,3 0,3
som aromaten BTEX pg/I 0,7 0,7 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chiooralifaten:
S dichloormethaan pg/i <1,0 <1,0 <1,0
S 1 ,1-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichlooretheen (trans) pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichlooretheen (cis) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichlccrpropaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S trichloormethaan pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,1-trichloorethaan pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,2-trichlocrethaan pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S trichlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1

som C+T dichlcoretheen pg/i 0,7 0,7 0,7
som chlooralifaten pg/i 2,9 2,9 2,9

Chloorbenzenen (vluchtig):
S monochlocrbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,2-dichloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,3-dichloorbenzeen pg/I 0,4 0,5 0,6
S 1 ,4-dichloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

som dichlcorbenzenen VKW pg/i 0,7 0,8 0,9

Ref.: 259919_certifucaat_vl



0 ME GAM
Laboratoria

label 4 van 4

ANALYS EC ERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:

:

:

259919
71590201-Tolbert De Zijien
MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784119 = 16-Peilbuis I

Opgegeven bemon.datum : 0210712008
Ontvangstdatum opdracht : 03/0712008

Monstercode : 2784119
Matrix : Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/i <2
S cadmium (Cd) pg/I <0,1
S chroom (Cr) pg/I <0,8
S koper (Cu) pg/I 6
S kwik (Hg) pg/i <0,05
S lood (Pb) pg/i <1
S nikkel (Ni) pg/I 11

S zink (Zn) pg/I 29

Or
S

ganische parameters - niet aromatisch
minerale olie (florisil clean-up) pg/i <100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/I <0,2
S tolueen pg/I <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2
S xyleen (ortho) pg/I <0,2
S xylenen (som m+p) pg/i <0,2
S naftaleen pg/I <0,2
S som xylenen pg/i 0,3

som aromaten BTEX pg/I 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
I V!uchtige chlooralifaten:

S dichloormethaan pg/I <1,0I s 1,1-dichloorethaan pg/I <0,5
S 1 ,2-dichloorethaan pg/I <0,5

I s 1 ,2-dichlooretheen (trans) pg/i <0,5
S 1,2-dichlooretheen (cis) pg/i <0,5
S 1,2-dichloorpropaan pg/i <0,5I S trichloormethaan pg/i <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1

• S 1,1,1-trichloorethaan pg/I <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/I <0,1
S trichlooretheen pg/I <0,1I S tetrachlooretheen pg/i <0,1

som C+T dichlooretheen pg/I 0,7I som chlooralifaten pg/i 2,9

Ch!oorbenzenen (vluchtig):I S monochloorbenzeen pg/i <0,2
5 1 ,2-dichloorbenzeen pg/I <0,2I S 1,3-dichloorbenzeen pg/I 0,4
5 1 ,4-dichloorbenzeen pg/I <0,2

som dichloorbenzenen VKW pg/i 0,7

Dit analyse-certificaal. inclusiet voorblad en eventuate bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel warden gereproduceerd.
- De met een Q gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer 1086).
- c met een S gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd

Ref.: 25991 9_certificaat_vl



OMEGAM
Laboratoria

Rv*I UI

Oliechromatogram I van 10

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784110
Uw referentie : 1-Peilbuls I
Methode : mlnerale olie (florisli clean-up)

•

1 2 i 3 I 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtJmCl9 100%
2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

• totale minerale olie gehalte: <100 pg/I

U
ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, I. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.• Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.

• Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM

De
volgende aanvullende clean-up mogelljkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbmndingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Ref.: 259919_certificaat_vl



W OMEGAM
Laboratoria

fivA I Oil

Oliechromatogram 2 van 10

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784111
Uw referentle : 3-Peilbuls I
Methode : minerale olie (florlsil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 i 3 I 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9 100%
2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbmndingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Ref.: 25991 9_certificaat_vl



W OMEGAM
Laboratoria

III

Oliechromatogram 3 van 10

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784112
Uw referentle 5-Pelibuls I
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

4

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtImCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

100%
<1%
ci %
<1%

oliefractieverdeling

totale minerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODEI Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4I Voorbewerking water
Analysei Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up :
Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ref.: 259919_certificaat_vl

Ott anatyse-certificaat. voorbiad en eventuele mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.



RyAI III

Oliechromatogram 4 van 10

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentie
Methode

2784113
7-Peilbuis I
minerale oDe (florisil clean-up)

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0tlmCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

100%
<1%
<1%
<1 %

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

OLIECHROMATOGRAM

.

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerki ng water
Analyse
Interpretatie

oliefractieverdeling

totale minerale oDe gehalte: <100 pg/I

Dii anaiyse-certificaat, voorbiad en bglage(n). rnag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 25991 9_certificaat_vl



Oil

Oliechromatogram 5 van 10

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

I Monstercode
Uw referentie
Methode

2784114
9-Peilbuls I
minerale olle (florisil clean-up)

oliefractieverdeling

totale minerale oDe gehalte: <100 pg/I

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie ClO tim C19
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

80%
2%

18%
<1%.

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

Dit analyse—certificaat, inclusief voorbiad en eventueOe bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259919_certificaat_vl



OMEGAM
Laboratoria

RvAI Oil

Oliechromatogram 6 van 10

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784115
Uw referentie Il-Peilbuls I
Methode : nilnerale olle (florlsil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

.

1 2 i 3 I 4

-4
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9 82%
2) fractie C20 tim C29 16 %
3) fractie C30 Urn C35 2 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale mlnerale olie gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Out analyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan In zijn geheet worderi gereproduceerd.

Ref.: 25991 9_certificaat_vl



OMEGAM
Laboratoria

RvAlIU

Oliechromatogram 7 van 10

OLIE-ONDERZOEK

S
Monstercode : 2784116
Uw referentle 13-Peilbuls I
Methode : minerale olle (florlsli clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

.

1 2 3
i

4

-,
oliefractieverdeting

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClot/mCl9 100%
2) fractie C20 t/m C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale minerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, I. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking
water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.

Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up lijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Rer.: 25991 9_certificaat_v 1



OMEGAM
Laboratoria

III

Oliechromatogram 8 van 10

OUE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784117
Uw referentie 14-Peilbuis I
Methode : minerale olle (florisli clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

.

1 2 3 i 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9 100%
2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale minerale one gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking
grond Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurBjke verbindingen ult extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, voorbiad en eventuele bijiagein). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259919_certiflcaat_vl



OMEGAM
Laboratoria

AvAilfi

Oliechromatogram 9 van 10

IE-ONDERZOEK

Monstercode
: 2784118

Uw referentle : 15-Peilbuls I
Methode : minerale olie (florlsil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

.

1. 2 i 3 I 4

-*
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

I)
fractieClOUmCl9 100%

2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale mlnerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, md. florisil clean-up.
Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Ref.: 259919_certificaat_vl



RvA ill
Oliechromatogram 10 van 10

OMEGAM
Laboratoria

OLJE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentle
Methode

2784119
16-Peilbuls I
mlnerale olle (florisli clean-up)

.

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

2

oliefractieverdeling

totale minerale olie gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grondI Voorbewerking APO4
Voorbewerking water

• Analyse
Interpretatie

1 3 4

I 1) fractie ClO tim C19
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

75%
8%

14%
3%

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. fiorisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibtiotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelljkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.• PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

I De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dt inclusief voorbiad en eventuele mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 25991 9_certificaat_vl





Tabel I van 3

OMEGAM
Laboratoria

Dit analyse-certificaat. snclusief voorbiad en eventuele mag nietanders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- Do met een Q gemerkte analyses zija door RvA geaccrediteord (registratienummer 1086).
- De met eon S gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccred:teerd.

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259920
Project omschrijving : 71590201-Tolbert De ZijIen
Opdrachtgever : MUG lngenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784120 = 17-Peilbuis 1
2784121 = 18-Peilbuis 1
2784122 = 19-Peilbuis I

Opgegeven bemon.datum : 02107/2008 02/07/2008 02/07/2008
Ontvangstdatum opdracht 03/07/2008 03/07/2008 03/07/2008
Monstercode 2784120 2784121 2784122
Matrix Grondwater Gronciwater Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen !CP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/I 9 7 4
S cadmium (Cd) pg/I <0,1 <0,1 0,2

S chroom (Cr) pg/I 7,0 <0,8 <0,8
S koper(Cu) pg/I 13 <1 <1
S kwik (Hg) pg/i <0,05 <0,05 <0,05
S load (Pb) pg/I 5 <1 <1
S nikkel (Ni) pg/I 18 8 19

S zink(Zn) pg/I 38 <5 15

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/I <100 <100 <100

Organlsche parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S tolueen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xyleen (ortho) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xylenen (som m+p) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S naftaleen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

S som xylenen pg/I 0,3 0,3 0,3
sam aromaten BTEX pg/I 0,7 0,7 0,7

Organlsche parameters - gehalogeneerd
V/uchfige chlooralifaten:
S dichloormethaan pg/I <1,0 <1,0 <1,0
S 1,1-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (trans) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichlooretheen (cis) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichloorpropaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S trichloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,1-trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S trichlooretheen pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachlooretheen pg/i <0,1 <0,1 <0,1

som C+T dichlooretheen pg/I 0,7 0,7 0,7
sam chlooralifaten pg/I 2,9 2,9 2,9

Chloorbenzenen (vluchtig):
S monochloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,2-dichloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S 1,3-dichloorbenzeen pg/I 1,5 0,7 0,3
S 1,4-dichloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2

som dichloorbenzenen VKW pg/I 1,8 1,0 0,6

Ref.: 259920_certificaat_vl



Laboratoria
Tabel2van3

ANALYSECERTI FICAAT
Project code : 259920
Project omschrijving : 71590201 -Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784123 = 24-Peilbuis I
2784124 = pba-Peilbuis 1
2784125 = 1000-Peilbuis I

Opgegeven bemon.datum 02/07/2008 02/07/2008 02/07/2008
Ontvangstdatum opdracht : 03/07/2008 03(07/2008 03(07/2008
Monstercode : 2784123 2784124 2784125

Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Anorganlsche parameters - metalen
Metalen !CP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/i 8 2 7

S cadmium (Cd) pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S chroom (Cr) pg/i <0,8 2,0 1,2

S koper(Cu) pg/i 2 8 1

S kwik (Hg) pg/I <0,05 <0,05 <0,05
S lood (Pb) pg/I <1 9 <1
S nikkel (Ni) pg/I 15 3 7

S zink (Zn) pg/I 23 13 <5

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/I <100 <100 <100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S totueen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xyleen (ortho) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xylenen (som m+p) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S naftaleen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

S som xylenen pg/I 0,3 0,3 0,3
som aromaten BTEX pg/I 0,7 0,7 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan pg/I <1,0 <1,0 <1,0
S 1 ,1-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (trans) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (cis) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I 2-dichloorpropaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S trichloormethaan pg/I <0,1 0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,1 -trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1 ,2-trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S trichlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachlooretheen pg/i <0,1 <0,1 <0,1

sam C+T dichlooretheen pg/I 0,7 0,7 0,7
sam chlooralifaten pg/I 2,9 2,9 2,9

Chloorbenzenen (vluchtig):
S monochloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S I ,2-dichloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S 1,3-dichloorbenzeen pg/I 0,6 0,4 0,3

S 1 ,4-dichloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

som dichloorbenzenen VKW pg/I 0,9 0,7 0,6

Ditanalyse-certiIicaat. inclusief voorbiad en eventuele btjlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gerepro<luceerd.

- De met sen Q gemerkte analyses zijn door RvA geaccredileerd (registrahenummer L086).
- De met een 'S geinerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259920_certificaat_vl
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Laboratoria

label 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving

:

:

259920
71590201-Tolbert De Zijien

Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784126 = pb22-Peilbuis 1

Opgegeven bemon.datum : 02/07/2008
Ontvangstdatum opdracht : 03/07/2008
Monstercode : 2784126
Matrix : Grondwater

I Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):i S arseen (As) pg/i 10
S cadmium (Cd) pg/I 0,1

I s chroom (Cr) pg/I 2,5
• 5 koper (Cu) pg/I 10

S kwik (Hg) pg/i <0,05I S lood (Pb) pg/I 8

S nikkel (Ni) pg/i 13
S zink (Zn) pg/i 25

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/i <100

I Organische parameters - aromatisch
VI uchtige aromaten:

I s benzeen pg/i <0,2
S tolueen pg/i <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2I S xyleen (ortho) pg/i <0,2
5 xylenen (som m+p) pg/i <0.2i S naftaleen pg/I <0,2

S som xylenen pg/I 0,3
som aromaten BTEX pg/i 0,7

Organlsche parameters - gehalogeneerdI Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan pg/i <1,0

• S 1,1-dichloorethaan pg/i <0,5
S I ,2-dichloorethaan pg/I <0,5

I s i ,2-dichlooretheen (trans) pg/I <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (cis) pg/I <0,5
S I ,2-dichloorpropaan pg/I <0,5I S trichloormethaan pg/I <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1

I s 1,1,1-trichloorethaan pg/i <0,1
S 1,1 ,2-trichloorethaan pg/i <0,1
5 trichlooretheen pg/I <0,1I S tetrachlooretheen pg/I <0,1

som C+T dichlooretheen pg/I 0,7
som chlooralifaten pg/i 2,9

Chloorbenzenen (vluchtig):
S monochloorbenzeen pg/I <0,2
S 1 ,2-dichloorbenzeen pg/I <0,2I S 1,3-dichloorbenzeen pg/I 0,2

5 1 ,4-dichloorbenzeen pg/I <0,2

som dichloorbenzenefl VKW pg/I 0,5

Dit analyse-certiflcaat. inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel woiden gereproduceerd.
- De met een 0' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd L086)
- De met een S gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ret.: 259920_certificaat_vl
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Laboratoria
RvAIUI

Oliechromatogram 1 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784120
liw referentle : 17-Peilbuls I
Methode minerale olle (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 I 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtlmCl9 100%
2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale mlnerale olle gehalte: <100

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking
water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.

Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.

Interpretatie

Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Ref.: 259920_certificaat_vl
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Oliechromatogram 2 van 7

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentie
Methode

2784121
18-Peilbuls I
minerale olle (florisil clean-up)

I) fractieClot/mCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, md. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

100%
<1%
<1%
<1%

totale minerale olle gehalte: <100 pgIl

OLIECHROMATOGRAM

.4

OLIEFRACTIEVERDELING

oliefractieverdeling

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
lnterpretatie

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract,

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Ref.: 259920_certificaat_vl
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Oliechromatogram 3 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784122
Uw referentie : 19-PeUbuis I
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 i 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

i)
fractie dO tim C19 91 %

2) fractie C20 tim C29 5 %
3) fractie C30 tim C35 5 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale minerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE• Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mci. florisil clean-up.

Voorbewerking
water : Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mc fiorisil clean-up.

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De voigende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ott anatyse-certificaat, nclusief voobtad en eventuele bujtage(n). mag niet anders dan in ziJn geheet worden gereproduceerd.

Ref.: 259920_certiticaat_vl
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Oliechromatogram 4 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784123
Uw referentle 24-Pelibuls I
Methode : mlnerale olie (florlsil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 4

-,
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOt/mCl9 100%
2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 i %

totale rninerale olie gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grand : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

S De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Ref.: 259920_certiflcaat_vl
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Oliechromatogram 5 van 7

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentie
Methode

2784124
pba-Peflbuis I
minerale ofle (florisli clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

-9
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtlmCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

100%
<1%
<1%
<1%

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek..

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een vanabele schaalindeling)

Ref.: 259920_certiflcaat_vl

totale minerale olie gehalte: <100 pgIl

Od analyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuee bijlage(n). mao niet anders dan in zijn geheet worden gereproduceerd.
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Oliechromatogram 6 van 7

W OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentle
Methode

2784125
1000-PeUbuls I
minerale olie (florisil clean-up)

1) fractieClotlmCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

100%
<1%
<1%
<1%

totale minerale olle gehalte: <100 pgIl

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking
grond

Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
I nterpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, md. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogeuijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ref.: 259920_certiticaat_vl

OLIECHROMATOGRAM

-p

OLIEFRACTIEVERDELING

oliefractieverdeling

Dft analyse-certiftcaat, inclusief voorblad en eventuele bijiagein), mag niel anders dan in zijo geheel worden gereproduceerd.
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Oliechromatogram 7 van 7

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentle
Methode

2784126
pb22-Pellbuls I
minerale olie (florisil clean-up)

1) fractie dO tim Cl 9
2) fractie C20 t/m C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

100%
<1 %
<1%
<1%

totale mlnerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. fiorisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogeliJkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten verbindingen ult extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingeri ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(I-let chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ref.: 259920_certificaat_vl

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

oliefractieverdeling

Dit analyse-certificaat, voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan In zljn geheel worden gereproduceerd.
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MUG lngenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer 0. van der Wolde
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 71590201-Tolbert De Zijien
Ons kenmerk : Project 259224
Validatieref. : 259224_certificaat_vl
Bijlage(n) : 5 tabel(Ien) + 7 oliechromatogram(men) + factuur

Amsterdam, 4 juli 2008

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

1k wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

1k vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek 1k u contact op te nemen met onze
kiantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

61
drs. R.R. Often
Directeur

Op diR certificaat zrjn onze algemene voorwaarden van toepassing.
DIR analyse-certificaat mag flieR anders dan In zijn gelieel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 680 ABN'AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nI



WOMEGAM
Laboratoria

Tabel 1 van 5

ANALYSECERTI FICAAT
Project code : 259224
Project omschrljving : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2684520 = MMA
2684521 = MMB
2684522 = MMC

Opgegeven bemon.datum : 26/06/2008 26/06/2008 26106/2008

Ontvangstdatum opdracht : 27/06/2008 27/06/2008 27/06/2008

Monstercode : 2684520 2684521 2684522

Matrix : Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) ltgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,9 87,5 87,5
S organische stof (gec. voor lutum) % 0,9 0,8 <0,1
S Iutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 21,3 3,7 16,1

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds 2 <2 <2
S cadmium (Cd) mg/kg ds <0,08 <0,08 <0,08
S chroom (Cr) mg/kg ds 25 9 12

S koper (Cu) mg/kg ds 12 4 6

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,02 <0,03 <0,03
S lood (Pb) mg/kg ds 6 4 5

S nikkel (Ni) mg/kg ds 14 4 6

S zink (Zn) mg/kg ds 30 15 15

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds <50 100 <50

Organische parameters - aromatisch
Po!ycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,09 <0,07
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q fluoreen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
S fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,05 0,04
S anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,04 <0,01
Q pyreen mg/kg ds <0,02 0,03 <0,01
S beriz(a)anthraceen mg/kg ds <0,03 0,01 0,01

S chryseen mg/kg ds <0,03 0,01 <0,01
Q benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02 0,02 <0,02
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
Q dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,02
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,02 <0,02 <0,02
S indeno(1 ,2,3cd)pyreen mglkg ds <0,03 <0,02 <0,02

S som PAK (10) (zonder 0,7) mg/kg ds <0,16 <0,20 <0,16
S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds <0,15 <0,23 <0,17

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds 0,10 9,8 <0,1

i analyse-certiflcaat. inclusief voorbfad en eventuele bijlage(n), mag niet anders den in zilrt geheel worden gereproduceerd.
- De me een Q gemerkte analyses zgn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een S gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259224_certificaat_vl



Laboratoria
Tabel2van5

ANALYSECERTIFIC AAT

Project code : 259224
Project omschnjving : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG lngenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2684523 = MMD
2684524 = MME
2684525 = MMF

Opgegeven bemon.datum : 26/06/2008 26/06/2008 26/06/2008
Ontvangstdaturn opdracht : 27/06/2008 27/06/2008 27/06/2008
Monstercode : 2684523 2684524 2684525
Matrix : Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking N EN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 85,8 85,4 86,7
S organische stof (gec. voor lutum) % 0,5 1,9 <0,1
S Iutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 13,0 3,4 14,7

Anorganische parameters - metalen
Meta/en ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds 4 2 2

S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,11 <0,08 <0,08
S chroom (Cr) mg/kg ds 22 7 16

S koper (Cu) mg/kg ds 10 5 7

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,03 0,03 <0,03
S lood (Pb) mg/kg ds 7 7 5

S nikkel (Ni) mg/kg ds 17 5 11

S zink (Zn) mg/kg ds 25 11 18

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (fiorisil clean-up) mg/kg ds <50 62 <50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen: .

S naftaleen mg/kg ds <0,1 <0,05 <0,05
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q fluoreen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
S fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S anthraceen mg/kg ds <0,02 <0,01 <0,02
S fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
Q pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S benz(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S chryseen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
Q benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02 <0,02 <0,02
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
Q dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,11 <0,02 <0,02
S irideno(1 ,2,3cd)pyreen mg/kg ds 0,05 <0,02 <0,03

S som PAK (10) (zonder 0,7) mg/kg ds <0,28 <0,16 <0,16
S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds <0,26 0,11 <0,13

Organlsche parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

Ditanalyse-certiIicaat. inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in 2ijn geheel worden gereproduceerd.
• De met een 0 gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S gemerkie analyses zijn op basis van hat schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259224_certificaat_vl
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label 3 van 5

ANALYSECERTI FICAAT
Project code : 259224
Project omschrljvlng : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2684526 = MMG

Opgegeven bemon.datum 26/06/2008
Ontvangstdatum opdracht 27/06/2008
Monstercode 2684526
Matrix Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fyslsch
S droogrest % 84,2
S organische stof (gec. voor lutum) % 1,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 5,3

Anorganlsche parameters - metalen
Meta/en ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds <2
S cadmium (Cd) mg/kg ds <0,09
S chroom (Cr) mg/kg ds <9
S koper (Cu) mg/kg ds 3

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds <0,03
S lood (Pb) mg/kg ds <3
S nikkel (Ni) mg/kg ds 4
S zink (Zn) mg/kg ds <7

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

I

j

j
j

j

<50

Organische parameters - aromatisch
Po/ycyclische koo/waterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05. Q fluoreen
S fenanthreen

mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
<0,01

S anthraceen mg/kg ds <0,01
S fluorantheen mg/kg ds <0,01
Q pyreen mg/kg ds <0,01
S benz(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
S chryseen mg/kg ds <0,01
Q benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
S benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Q dibenz(ah)anthraceen mg/kg ds <0,01
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,02
S indeno(1 ,2,3cd)pyreen mg/kg ds <0,02

S som PAK (10) (zonder 0,7) mg/kg ds <0,16
S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds 0,11

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds 0,10

i analyse-certlficaal. inclusief voorbiad er' eventuele bij!age(n), mag fiat anders dan in zijn geheel woiden gereproduceerd.
- De met een gernerkte analyses zqn door RVA geaccrediteerd (registratienummer 1086).
- De met een S geirerkie analyses zijn op basis van hat schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259224_certificaat_vl
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Tabel 4 van 5

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259224
Project omschrijving : 71590201.Tolbert De Zijien
Opdrachtgever :

0

MUG Ingenieursbureau b.v.

pmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organlsche stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het

I lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Uwreferentie : MMA• Monstercode : 2684520

I Opmerking(en) bij resultaten:
benz(a)anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chryseen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
indeno(1 ,2,3cd)pyreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
pyreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uwreferentie : MMB• Monstercode : 2684521

Opmerking(en) resultaten:
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uwreferentie : MMCI Monstercode : 2684522

I Opmerking(en) bij resultaten:
dibenz(a,h)anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

I naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uwreferentie : MMD
Monstercode : 2684523I Opmerking(en) bij resultaten:

I anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(ghi)peryleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

• som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

I Uw referentie : MME
Monstercode : 2684524

U Opmerking(en) bij resultaten:
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uw referentie : MMF
Monstercode : 2684525

Opmerking(en) bij resultaten:I anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
indeno(1 ,2,3cd)pyreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

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

259224_certificaat_vl
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Tabel 5 van 5

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259224

I Project omschrijving 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG lngenieursbureau b.v.

• Uwreferentie : MMG
Monstercode : 2684526

1 Opmerking(en) bij resultaten:
sam PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

I
I
I
I.
U

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I DII inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), meg niet anders den in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Oliechromatogram 1 van 7

OMEGAM
— Laboratoria

OLIE-ONJDERZOEK

Monstercode
Uw referentle
Methode

2684520
MMA
mlnerale olie (florisil clean-up)

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOt/mCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 Urn C40

<1%
<1 %

100 %
<1%

totale minerale olie gehalte: <50 mg/kg ds

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

OLIECHROMATOGRAM

S

-p

oliefractieverdeling

ANALYSEM ETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerki ng water
Analyse
Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

analyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuele bqlage(n). mag niel anders dan in zIJn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259224certificaat_vl
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Oliechromatogram 2 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684521
Uw referentle : MMB
Methode : mlnerale olie (florisli clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie dO tim C19 21 %
2) fractie C20 tim C29 45 %
3) fractie C30 t/m C35 27 %
4) fractie C36 tim C40 6 %

totale minerale olle gehalte: 100 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvuiiende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ott arvalyse-certiflcaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag ntet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259224_certiflcaat_vl
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Oliechromatogram 3 van 7

IE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684522
Uw referentie : MMC
Methode : minerale oDe (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtirnCl9 36%
2) fractie C20 Urn C29 42 %
3) fractie C30 tim C35 21 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale rnlnerale oDe gehalte: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, I. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. fiorisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259224_certificaat_vl
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Oliechromatogram 4 van 7

OLIE-ONDERZOEI<

Monstercode : 2684523
Uw referentie : MMD
Methode : mlnerale olle (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 -I

-,
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0tlmCl9 9%
2) fractie C20 tim C29 35 %
3) fractie C30 tim C35 46 %

4) fractie C36 tim C40 10 %

totale minerale cUe gehalte: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerkmng water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
lnterpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259224_certificaat_vl
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Oliechromatogram 5 van 7

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEI<

Monstercode* Uw
Methode

2684524
MME
minerale olie (florisH clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1) fractie ClO tim C19
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 t/m C35
4) fractie C36 t/m C40

2

2%
28%
55%
14%

I
I

4

totale minerale olie gehalte: 62 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE, Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg aIle PAK-verbindingen uit extract.

$ De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalmndeling)

Ref.: 259224_certiftcaat_vl

OLIEFRACTIEVERDELING

-p
oliefractieverdeTing

Dit inclusief voorbiaci en eventuele bqlage(n). mag niet anders dan in geheel worden gereproduceerd.
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Oliechromatogram 6 van 7

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

1 2 i 3 4

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

2%
38%
50%
10%

totale minerale olie gehalte: <50 mglkg ds

I ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grondI Voorbewerking APO4
Voorbewerking waterI Analyse
Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De
hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ref.: 259224_certificaat_vl

Monstercode
Uw referentle
Methode

2684525
MMF
mlnerale dIe (florlsll clean-up)

oliefractieverdeling

Ott anatyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuele mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Oliechromatogram 7 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684526
Uw referentie : MMG
Methode : minerale olle (florisli clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 I 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtJmClg <1%
2) fractie C20 tim C29 3 %
3) fractie C30 tim C35 86 %
4) fractie C36 t/m C40 11 %

totale minerale olle gehalte: <50 mglkg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking
APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.• Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg aile PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
$ (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Ref.: 259224_certificaatvl
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MUG lngenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer D. van der Wolde
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk 71590201-Tolbert De Zijien
Ons kenmerk Project 259225
Validatieref. : l
Bijlage(n) : 4 tabel(Ien) + 7 oliechromatogram(men) + factuur

Amsterdam, 4 juli 2008

zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

1k wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

1k vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft U
naar aanleiding van deze rapportage nag vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
kiantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Often
Directeur

Op dit certificaat onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certiflcaat mag niet ariders dan in zijn geheel worden 9ereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 680 ABNAMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL81 39.67.1 32.B01

HJE Wenckebachweg 120 Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nI
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analyse-certiricaat inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
• De met een 0 gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- c met een genterkte analyses zijn op basis van hat schema AS 3000

Project code : 259225
Project omschrijving : 71590201 -Tolbert De Zijien
Opdrachtgever MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2684527 = MMH
2684528 = MMI
2684529 = MMJ

Opgegeven bemon.datum 26/06/2008 26/06/2008 26/06/2008
Ontvangstdatum opdracht : 27/06/2008 27/06/2008 27/06/2008
Monstercode : 2684527 2684528 2684529
Matrix : Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 92,1 87,6 86,4
S organische stof (gec. voor lutum) % 1,6 0,3 1,6
S Iutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 2,2 17,0 3,2

Anorganische parameters - metalen
Metalon ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds <2 2 <2
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,08 0,08 <0,08
S chroom (Cr) mg/kg ds <8 12 <8
S koper (Cu) mg/kg ds 3 10 3

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,03 0,02 <0,03
S lood (Pb) mg/kg ds 5 6 3

S nikkel (Ni) mg/kg ds 2 12 3

S zink (Zn) mg/kg ds 11 26 <7

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds <50 <50 <50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,08 <0,05
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q fluoreen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
S fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,02 <0,01
S fluoraritheen mg/kg ds 0,03 <0,01 <0,01
Q pyreen mg/kgds <0,01 <0,01 <0,01
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 0,02 <0,02 <0,01
S chryseen mg/kg ds 0,02 <0,01 <0,01
Q benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0,03 <0,02 <0,02
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 <0,01 <0,01
Q dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,02 <0,01
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,02 <0,02 <0,02
S indeno(1 ,2,3cd)pyreen mg/kg ds <0,02 0,04 <0,02

S som PAK (10) (zonder 0,7) mg/kg ds <0,16 <0,16 <0,16
S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds 0,17 <0,18 0,11

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

Ref.: 259225_certiflcaat_vl
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Project code : 259225
Project omschrijving : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenleursbureau b.v.

Mo nsterreferenties
2684530 = MMK
2684531 = MML
2684532 = MMM

Opgegeven bemon.datum : 26/06/2008 26/06/2008 26/06/2008
Ontvangstdatum opdracht : 27/06/2008 27/06/2008 27/06/2008
Monstercode : 2684530 2684531 2684532

Matrix : Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekrnonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest 92,7 88,9 88,5
S organische stof (gec. voor lutum) % 2,0 5,5 3,8

S Iutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 3,6 4,0 6,1

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds <2 <2 2

S cadmium (Cd) mg/kg ds <0,08 0,11 0,11

S chroom (Cr) mg/kg ds <8 <8 <8
S koper (Cu) mg/kg ds 5 7 6

S kwik (Hg) FIASIFims mg/kg ds 0,03 0,07 0,07

S lood (Pb) mg/kg ds 6 14 12

S nikkel (Ni) mg/kg ds 3 2 4

S zink (Zn) mg/kg ds 7 12 16

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (fiorisil clean-up) mg/kg ds 56 60 110

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q fluoreen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
S fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,02

S anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S fluorantheen mg/kg ds <0,03 0,02 0,05

Q pyreen mg/kg ds <0,02 0,02 0,04
S benz(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,03

S chryseen mg/kg ds <0,01 0,01 0,03

o benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02 <0,02 0,03

S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,02

S benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,03

0 dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,02 <0,01 <0,02
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,02 <0,02 <0,02
S indeno(1 ,3cd)pyreen mg/kg ds <0,02 <0,02 0,02

S som PAK (10) (zonder0,7) mg/kg ds <0,16 <0,16 0,20

S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds <0,13 0,13 0,26

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds <0,1 <0,1 0,20

Dit analyse-certihcaat inclusiet voorbiad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een gernerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratuenummer L086).
- De met een 'S gemeride analyses zijn op basis vail het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259225_certificaat_vl
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Project code : 259225
Project omschrijvlng : 71590201 -Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG lngenleursbureau b.v.

Monsterreferenties
2684533 = MMN

Opgegeven bemon.datum : 26106/2008
Ontvangstdatum opdracht 27/06/2008
Monstercode : 2684533
Matrix : Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 87,1
S organische stof (gec. voor lutum) % 8,2
S Iutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 6,2

Anorganlsche parameters - metalen
Metalen ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds 2
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,19
S chroom (Cr) mg/kg ds <8
S koper (Cu) mg/kg ds 10
S kwik (Hg) HAS/Fims mg/kg ds 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 21
S nikkel (Ni) mg/kg ds 3
S zink (Zn) mg/kg ds 26

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 140

Organische parameters - aromatisch
Polycyc!ische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05
Q fluoreen mg/kg ds <0,05
S fenanthreen mg/kg ds <0,01
S anthraceen mg/kg ds <0,01
S fluorantheen mg/kg ds 0,03
Q pyreen mg/kg ds 0,02
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 0,01
S chryseen mg/kg ds 0,02
Q benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0,03
S benzo(k)f]uorantheen mg/kg ds 0,01
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01
Q dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,02
S indeno(1 ,23cd)pyreen mg/kg ds <0,02

S som PAK (10) (zonder 0,7) mg/kg ds <0,16
S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds 0,16

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds <0,1

DiR analyse-certiRicaat. inclusieR voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 0 gemerkte analyses zIjn door RVA geaccrediteerd (registralienummer L086).
- Dc met een S' gemerkte analyses zi3n op basis van heR schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259225_certiflcaat_vl
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259225
Project omschrijvlng : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever :

0

MUG Ingenieursbureau b.v.

pmerkingen m.b.t. analyses

• Opmerking(en)

I Organlsche stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalteI Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Uwreferentie : MMH
Monstercode : 2684527

Opmerking(en) bU resultaten:I scm PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

I Uwreferentie MMI
Monstercode : 2684528

I Opmerking(en) bij resultaten:
anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrixI benz(a)anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

• scm PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uw referentie : MMJI Monstercode : 2684529

I Opmerking(en) bij resultaten:
scm PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uw referentie MMK
Monstercode : 2684530

Opmerking(en) bij resultaten:I dibenz(a,h)anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
fluorantheen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

I pyreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

• Uw referentie MML
Monstercode : 2684531

Opmerking(en) bij resuitateri:
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uw referentie : MMM
Monstercode : 2684532

a Opmerking(en) bij resultaten:
dibenz(a,h)anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens A53000 paragraaf 2.5

Uwreferentie : MMN
Monstercode : 2684533

I Opmerking(en) resultaten:
scm PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Dii inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). meg met anders dan in geheel worden gereproduceerd

25g225certifcaatvl
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Oliechromatogram 1 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684527• Uw referentle : MMH
Methode : minerale olle (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 I

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9 5%
2) fractie C20 tim C29 35
3) fractie C30 tim C35 49 %
4) fractie C36 t/m C40 10 %

totale minerale olie gehalte: <50 mglkg ds

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking
grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De voigende aanvuiiende clean-up mogelljkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.

PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Cit analyse-certiftcaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259225_certificaat_vl
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Oliechromatogram 2 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684528
Uw referentle MMI
Methode : mlnerale olle (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 I

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtlmCl9 1%
2) fractie C20 tim C29 38 %
3) fractie C30 tim C35 55 %
4) fractie C36 tim C40 6 %

totale minerale olie gehalte: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond r Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Interpretatie Raadpleeg voor de typenng van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit anatyse-certiflcaat, inctusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259225_certiflcaat_vl
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Oliechromatogram 3 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684529
Uw referentie : MMJ
Methode : minerale olie (florisll clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 I

-p

olieIractieverdehng

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9 3%
2) fractie C20 tim C29 28 %
3) fractie C30 tim C35 56 %
4) fractie C36 tim C40 12 %

totale minerale oDe gehaite: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking
grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, md. florisil clean-up.

Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De voigende aanvuilende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Ref.: 259225_certificaat_vl
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentle
Methode

2684530
MMK
minerale olie (florisil clean-up)

.

OLIECHROMATOGRAM

1 2 i 3 I 4

OLIEFRACTIEVERDELING

totale minerale olie gehalte: 56 mglkg ds

-,
oliefractieverdeling

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

1) fractieClOt/mCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

4%
32%
47%
17%

ANALYSEMETHODE

U
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water• Analyse
I nterpretatie

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.

U PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Ref.: 259225_certificaat_vl



.
I Oliechromatogram 5 van 7

OMEGAM
Laboratoria

IE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOt/mCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

1%
28%
56%
15%

totale minerale olie gehalte: 60 mg!kg ds

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. flonsil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

Monstercode
Uw referentle
Methode

2684531
MML
minerale olIe (florisil clean-up)

1 2 3 4

-,
oliefractieverdeling

I ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond

• Voorbewerking
Voorbewerking water

I Analyse
Interpretatie

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.

• PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbmndingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.I (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certihcaat, unclusief voorbiad en eventuele bij!age(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259225_certificaat_vl
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentie
Methode

2684532
MMM
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

2 3 I 4

-p

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie dO tim C19
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 t/m C40

2%
24%
59%
16%

totale minerale olle gehalte: 110 mg/kg ds

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, il. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalmndeling)

.

oliefractieverdeling

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond

I Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
AnalyseI Interpretatie

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

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

Ref.: 259225_certificaat_vl
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Oliechromatogram 7 van 7

OLIE-ONDERZOE}(

Monstercode : 2684533
Uw referentie : MMN
Methode : minerale olle (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtJmClg 2%
2) fractie C20 tim C29 28 %
3) fractie C30 t/m C35 54 %
4) fractieC36tlmC4o 17%

totale minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

ANALYSEMETHODEVoorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking
APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, md. fiorisil clean-up.

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.• Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM

De
volgende iende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbmndingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit anatyse-certificaat aclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders don in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.:
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KOAC NPC
KOAC.NPC

Leonard Springerlaan 5

Postbus 8136

9702 KC Groningen

Tel. +31 505258601

Fax +31 505274894

MUG Ingenieursbureau B.V.
gronlngen@koac-npc.nl

www.koac-npc.nl

Postbus 136

9350 AC LEEK

Datum : 10 juli 2008

Referentie G08.0801

Beproevingscertlficaat betreffende het onderzoek van asfalt

Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau B.V.

Ontvangstdatum : 8 juli 2008

Aanvang onderzoek : week 28

Afronding onderzoek : week 28

Onderzoeksleider : de heer J.H. Buurman

Aantal bladen 3

Aantal bijiagen : geen

Volgens opgave opdrachtgever

Monsters gemerkt : 2

Werk : De Zijien te Tolbert

Projectnummer : 7-159-02-01

Factuur aan : MUG Ingenieursbureau B.V.

Do In doze rapportage vermolde resultaten zIJn alleen van toepassing op do onderzochte monsters, tenzlj an.
ders vermeld. Do meetonzekerheld van do beproeving Is beschlkbaar op aanvraag voor zover van toepasslng.
Zonder schrlftelljke toestemmlng van KOAC•NPC mag hot rapport of certlflcaat niet andors dan In zIjn goheel
worden gereproduceerd.

Apeldoom tel. +31 55 54331 00 Gronlngen tel. +31 50 525 86 01 Utrecht tel. +31 30287 69 50 Vught tel. +31 73 656 18 01
KOAC.NPC, lnstltuut voor matenaal- en wegbouwkundlg onderzoek B.V. K.v.K. Apeldoom 08116066 BTW nummer NL81 251 5900.B.01

KOAC'NPC productgroep Laboratorium Groningen Is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd
volgens de criteria voor testlaboratona conform NEN-EN-ISOIIEC 17025 (RvA nr. 1007)



NPC

1. Algemeen

In opdracht van MUG Ingenieursbureau B.V. te Leek heeft KOAC'NPC productgroep Laborato-
rium Groningen onderzoek vemcht naar de mogelijke verontreiniging van een boorcilinder as-
felt met teer of een teerproduct. De asfaitcilinder is op 8 juli 2008 aangeleverd.

De asfaitcilinder is onderzocht op de aanwezigheid van teer met behuip van de PAK-detector.
Daarbij wordt de PAK-detector op een vers zaagvlak gespoten. Na droging wordt de PAK-
detector onder UV-Iicht beoordeeld op fluorescentie. Fluorescentie duidt met een grote mate
van waarschijnhijkheid op de aanwezigheid van teer. De cilinder is onderzocht over de totale
lthoogte.

Tevens is het monster onderzocht op de aanwezigheid van teer door middel van bet bepalen
van het PAK(10)-gehalte met behuip van de DLC-methode (Dunne Laag Chromatografie). Het
PAK(1 0)-gehalte is een sommatie van 10 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen die ge-
zamenhijk als teer gekaraktenseerd worden. De DLC-methode geeft een indicatie van het
PAK(1 0)-gehalte.

Per monster wordt de Iaagdikte bepaald.

In deze rapportage warden de resultaten van het onderzoek samengevat

2. Gehanteerde onderzoeksmethoden of normen

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende norm of proefomschrij-

ving:

- Laagdikte en semi-kwantitatieve analyse van tear (PAK) in asfalt met behulp van de
PAK-detector en Dunne Laag Chromatografie (DLC) conform Intern Proefvoorschnft lP49.. (Q)

KOAC•NPC productgroep Laboratorium Groningen is RvA geaccrediteerd conform NEN-EN-
ISOIIEC 17025 onder L007 voor de met (Q) gemerkte vemchtingen.

3. Monstememing

De monstememing is niet door KOAC•NPC uitgevoerd. Het monster is ten behoeve van het
onderzoek aangeleverd. KOACNPC kan derhalve geen uitspraak doen ten aanzien van de
representativiteit van het monster in relatie tot de partij of het werk waaruit het is genomen.

Referentie: G08.0801 d.d. lOjuli 2008 pagina 2 van 3
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4. Resultaten van hot onderzoek

KOAC NRC

Cilinder-
nummer

Type asfait Laagdlkte

mm

individueeI cumulatlef

Fluorescentie*

in mm van
bovenaf

Teergehalte
d.m.v.

DLC-methode
mg/kg d.s.

2 DAB

OAB

GAB

27 27

42 69

120 189

<50

<50

<50

I *indien voor fluorescentie geen diepten zijn aangegeven, is fluorescentie niet waarneembaar.

I.I
I

Voor akkoord:

I
$

adjunct-manager Laboratorium regio noord

I
I
*I.
I
I
I
I
I
1

I
S

I
I
$ Referentie: G08.0801 d.d. lOjuli 2008 pagina 3 van 3
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Bijlage 6 Getoetste analyseresultaten



tng.nI.ursbursau

Grondmonsters
Monsternummer MMA S (S+I) I

Org. stofeigen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 21,3

Algemeen onderzoek.
fysisch
Droge stof % 81,9

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 24,3 35,2
Cadmium (Cd] mg/kg ds <0,08 0,60 4,82
Chroom Cr] mg/kg ds 25 - 92,6 222
Koper(Cu] mg/kg ds 12 - 29,0 91,0
Kwik Hg] mg/kg ds 0,02 - 0,27 4,70
Lood (Pb] mg/kg ds 6 - 73,3 265Ni] mg/kgds 14 - 31,3 110
Zink Zn] mg/kg ds 30 - 117 359

46,1
9,04
352
153
9,13
457
188
601

Organlsche parameters -
nlet aromatlsch
Minerale olie dO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organlsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,03
Chryseen mg/kg ds 0,03
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,03
PAK1OVROM mg/kgds <0,15 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds 0,1 - 0,30

MMA: bonng 25-05, 26-06, 27-06, 28-06, 28-07, 29-06 (traject 180-300 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en Ya(SI)
++ : tussen (SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ing.nieursbu.eau

Monsternummer MMB
Grondmonsters

S I

Org. stof eigen waarde
Lutum eigen waarde

% ds
% ds

2
3,7

Algemeen onderzoek -
lsch
Droge stof % 87,5

Anorganlsche parameters-
Metalen
Arseen (As]
Cadmium (Cd]
Chroom (Cr]
Koper(CuJ
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kgds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<2
<0,08
9
4
<0,03
4
4
15

-
-
-
-

-
-
-
-

17,3
0,48
57,4
18,4
0,21
55,7
13,7
6.4,1

25,0
3,81
138
57,8
3,68
202
48,0
197

32,8
7,15
218
97,2
7,15
347
82,2
330

Organische parameters -
niet aromatisch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds 100 + 10,00 505 1000

Organische parameters -
aromatisch
Naftaleen
Acenaftyleen
Acenafteen
Fluoreen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Pyreen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(k)fiuorantheen
Benzo(a)pyreen
Dibenzo(a,h)anthraceen
Benzo(g,h,i)peryleen
.-(1 ,2,3-c,d)pyreen
PAK 1OVROM

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kgds

0,09
<0,05
<0,05
<0,05
0,05
<0,01
0,04
0,03
0,01
0,01
0,02
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02
<0,02
<0,23 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds 9,8 ! 0,30

MMB: boring 1-02, 1-03, 2-02, 2-04 (trajeCt 50-180 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ingenl.orsb ure.u

Grondmonsters
Monstemummer MMC S /2(S+I) I

Org. stofeigen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 16,1

Algemeen onderzoek -
lsch
Drogestof 87,5

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds <2 - 22,2
Cadmium Cd] mglkg ds <0,08 - 0,57
Chroom Cr] mglkg ds 12 - 82,2
Koper Cu] mg/kg ds 6 - 25,9
Kwik I-$g] mg/kg ds <0,03 - 0,26
Lood Pb] mg/kg ds 5 - 68,1Ni] mg/kgds 6 - 26,1
Zink Zn] mg/kgds 15 - 101

32,2
4,52
197
81,2
4,40
246
91,4
311

42,2
8,48
312
136
8,55
425
157
521

Organische parameters -
nlet aromatlsch
Minerale olie dO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organlsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds 0,07
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds 0,04
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds 0,02leen mg/kg ds <0,02
lndeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 1OVROM mg/kg ds <0,17 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters-
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMC: boring 3-03, 4-03, 4-04, 4-05 (traject 100-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ tussen 4(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Sng.nI.ursbur.&4.

Grondmonsters
Monstemummer MMD S /2(S+I) I

Org. stof eigen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 13

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 85,8

Anorganische parameters-
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 4 - 21,0
Cadmium Cd] mg/kg ds 0,11 - 0,54
Chroom Cr] mg/kg ds 22 - 76,0Cu] mg/kgds 10 - 24,0
Kwik (Hg] mg/kg ds 0,03 - 0,25
Lood Pb] mg/kg ds 7 - 65,0
Nikkel Ni] mg/kg ds 17 - 23,0
Zink Zn] mg/kg ds 25 - 92,0

30,4
4,35
182
75,3
4,22
235
80,5
283

39,8
8,15
289
127
8,20
405
138
473

Organlsche parameters -
niet aromatlsch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organische parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds 0,1
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds 0,02
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,11
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,05
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,26 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMD: boring 5-03, 5-05, 6-02, 6-03 (traject 70-220 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en h(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Grondmonsters
Monsternummer MME S (S+I) I

Org. stofeigen waarde % ds 2
Lutum elgen waarde % ds 3,4

Algemeen onderzoek -

lsch
Droge stof % 85,4

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 17,2 24,9 32,5
Cadmium Cd] mg/kg ds <0.08 - 0,47 3,80 7,12Cr] mglkgds 7 - 56,8 136 216
Koper(Cu] mglkgds 5 - 18,2 57,3 96,3
Kwik (Hg] mg/kg ds 0,03 - 0,21 3,67 7,12
Lood Pb] mg/kg ds 7 - 55,4 200 345
NikkeI (Ni] mg/kg ds 5 - 13,4 46,9 80,4
Zink(Zn] mgIkgds 11 - 63,2 194 325

Organische parameters -
niet aromatlsch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds 62 + 10,00 505 1000

Organlsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK1OVROM mg/kgds 0,11 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters.
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MME: bonng 7-02, 7-03, 8-02, 8-03, 8-04 (traject 50-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen Y2(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ing.nl.ur.bur.au

Grondmonsters
Monsternummer MMF S I

Org. stof eigen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 14,7

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 86,7

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 21,7
Cadmium Cd] mg/kg ds <0,08 - 0,56
Chroom (Cr] mg/kg ds 16 - 79,4
Koper Cu] mg/kg ds 7 - 25,0
Kwik (Hg] mg/kg ds <0,03 - 025
Lood Pb] mg/kg ds 5 - 66,7
Nikkel ] mg/kg ds 11 - 24,7
Zink Zn] mg/kg ds 18 - 97,1

31,4
4,44
191

78,5
4,32
241
86,5
298

41,1
8,33
302
132
8,39
416
148
499

Organlsche parameters.
nlet aromatisch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

OrganIsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds 0,02
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(gh,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,03
PAK1OVROM mg/kgds <0,13 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMF: boring 9-03, 9-04, 10-04, 10-05 (traject 100-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(Sl)
++ tussen %(St) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



.

Grondmonsters
Monstemummer MMG S I

Org. stofeigen waarde % ds 2

Lutum eigen waarde % ds 5,3

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 84,2

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds <2 - 17,9 26,0
Cadmium (Cd] mglkg ds <0,09 - 0,49 391
Chroom (Cr] mg/kg ds <9 - 60,6 145(Cu] mgikgds 3 - 19,4 60,8
Kwik Hg] mg/kg ds <0,03 - 0,22 3,78
Lood Pb] mg/kg ds <3 - 57,3 207
Nikkel (NIl mg/kg ds 4 - 15,3 53,6
Zink Zn] mg/kg ds <7 - 68,9 212

34,0
7,32
230
102
7,33
357
91,8
35.4

Organlsche parameters -
niet aromatisch
Minerale olie dO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organlsche parameters-
aromatlsch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheert mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 1OVROM mg/kg ds 0,11 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters-
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds 0,1 - 0,30

MMG: boring 11-02, 11-05, 12-02, 12-04, 12-05 (traject 50-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ing.nl.ursbunna

Grondmonsters
Monstemummer MMH S /2(S+I) I

Org. stof eigen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 2,2

Algemeen onderzoek -
lsch
Droge stof % 92,1

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds <2 - 16,7 24,2 31,6
Cadmium (Cd] mg/kg ds 0,08 - 0,47 3,73 6,99
Chroom (Cr] mg/kg ds <8 - 54,4 131 207
Koper Cu] mg/kg ds 3 - 17,5 55,0 92,5
Kwik Hg] mg/kg ds 0,03 - 0,21 3,60 6,98
Lood (Pb] mg/kg ds 5 - 54,2 196 338
Nikkel (Ni] mg/kg ds 2 - 12,2 42,7 73,2
Zink (Zn] mg/kg ds 11 - 59,6 183 307

Organische parameters -
niet aromatisch
MineraleolieCl0-C40 mg/kgds <50 - 10,00 505 1000

Organische parameters -
aromatlsch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,03
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02
Chryseen mg/kg ds 0,02
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0,03
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 -c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 1OVROM mg/kg ds 0,17 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters-
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMH: boring 20-01, 21-01, 22-01,23-01 (traject0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen A(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



.U?SbtIrtJU

Grondmonsters
Monsternummer MMI S '/2(5+1) I

Org. stof eigen waarde % ds 2

Lutum eigen waarde % ds 17

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 87,6

Anorganische parameters-
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 22,6 32,7 42,9
Cadmium l mg/kg ds 0,08 - 0,57 4,57 8,58
Chroom Cr] mg/kg ds 12 - 84,0 202 319
Koper Cu] mg/kg ds 10 - 26,4 82,9 139
Kwik Hg] mg/kg ds 0,02 - 0,26 4,45 8,65
Lood Pb] mg/kg ds 6 - 69,0 250 430
NikkeI mg/kg ds 12 - 27,0 94,5 162
Zink Zn] mg/kg ds 26 - 104 319 535

Organische parameters -
niet aromatlsch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organlsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds 0,08
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds 0, 02
Fluorantheen mg/kg ds <01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/k9 ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds 0,02
Benzo(gh,i)peryleen mg/kg ds <0,02
lndeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,04
PAK1OVROM mg/kgds <0,18 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters-
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMI: boring 13-03, 13-04, 14-04, 14-05, 15-04, 15-05, 16-05, 17-02, 18-04, 19-04 (traject 75-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen Y2(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ingn.I.ursburnu

Grondmonsters
Monsternummer MMJ S %(S+I) I

Org. stofeigen waarde % ds 2

Lutum eigen waarde % ds 3,2

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 86,4

Anorganlsche parameters-
Metalen
Arseen As] mg/kg ds <2 - 17,1 24,7 32,4
Cadmium (Cd] mg/kg ds <0,08 - 0,47 3,79 7,10
Chroom (Cr] mg/kg ds <8 - 56,4 135 214
Koper(Cu] mglkgds 3 - 18,1 56,9 95,6
Kwik (Hg] mg/kg ds <0,03 - 0,21 3,65 7,10
Lood Pb] mg/kg ds 3 - 55,2 200 344
Nikkel Ni] mg/kg ds 3 - 13,2 46,2 79,2
Zink Zn] mg/kg ds <7 - 62,6 192 322

Organlsche parameters -
niet aromatisch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organische parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01leen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 1OVROM mg/kg ds 0,11 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters —
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMJ: boring 13-02, 13-05, 14-02, 14-03, 15-02, 16-02, 18-02, 19-02, 19-03 (traject 50-180 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ing.nI.urzOun.u

Grondmonsters
Monsternummer MMK S /2(S+I) I

Organische stof % ds 2
Lutum % ds 3,6

Algemeen onderzoek -
tysisch
Droge stof % 92,7

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds <2 - 17,2 25,0 32,7
Cadmium (Cd] mg/kg ds <0,08 - 0,48 3,81 7,14
Chroom Cr] mg/kg ds <8 - 57,2 137 217Cu] mglkgds 5 - 18,4 57,6 96,9
Kwik (Hg] mg/kg ds 0,03 - 0,21 3,68 7,14
Lood Pb] mg/kg ds 6 - 55,6 201 347
Nikkel Ni] mg/kg ds 3 - 13,6 47,6 81,6
Zink Zn] mg/kg ds 7 - 63,8 196 328

Organische parameters -
niet aromatisch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds 56 + 10,00 505 1000

Organische parameters -lsch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,03
Pyreen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds 0,02leen mg/kg ds <0,02
Indeno-(12,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 1OVROM mg/kg ds <0,13 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMK: boring 55-01, 62-01, 64-01, 28-01, 16-01 (traject 0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(Sl)
++ : tussen Y2(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



MUG

Grondmonsters
Monstemummer MML S '/2(S+I) I

Organische stof % ds 5,5
Lutum % ds 4

Algemeen onderzoek -
lsch
Droge stof % 88,9

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen (As] mg/kg ds <2 - 18,8 27,2 35,7
Cadmium Cd] mg/kg ds 0,11 - 0,55 4,43 8,31
Chroom Cr] mg/kg ds <8 - 58,0 139 220
Koper (Cu) mg/kg ds 7 - 20,7 65,0 109
Kwik Hg) mg/kg ds 0,07 - 0,22 3,80 7,38Pb] mg/kgds 14 - 59,5 215 371
Nikkel (Ni] mg/kg ds 2 - 14,0 49,0 84,0
Zink (Zn] mg/kg ds 12 - 70,3 216 361

Organische parameters -
niet aromatisch
Minerale olie dO - C40 mg/kg ds 60 + 27,5 1389 2750

Organlsche parameters-
aromatlsch
Naftaleen mg/kg ds <0,05

mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,02
Pyreen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds 0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02 -
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,13 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MML: boring 3-01, 4-01, 67-01, 68-01, 70-01, 75-01 (traject 0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ tussen %(Sl) en inteiventiewaarde

boven interventiewaarde



$

I
I
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Grondmonsters
Monsternummer MMM S '/2(S+I) I

Organische stof % ds 3,8
Lutum % ds 6,1

Algemeen onderzoek -
fyslsch
Drogestof % 88,5

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 19,0 27,5 36,0
Cadmium Cd] mg/kg ds 0,11 - 0,53 4,26 7,99
Chroom (Cr] mg/kg ds <8 - 62,2 149 236
Koper Cu] mg/kg ds 6 - 20,9 65,7 111

Kwik (Hg] mg/kg ds 0,07 - 0,23 3,87 7,52
Lood (Pb] mg/kg ds 12 - 59,9 217 373
Nikkel Ni] mg/kg ds 4 - 16,1 56,4 96,6
Zink Zn] mg/kg ds 16 - 74,0 227 381

Organische parameters.
niet aromatisch
MineraleolieCl0-C40 mg/kgds 110 + 19,0 960 1900

Organlsche parameters.
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds 0,02
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,05
Pyreen mg/kg ds 0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,03
Chryseen mg/kg ds 0,03
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0,03
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,03
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds 0,02leen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02
PAK1OVROM mg/kgds 0,26 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds 0,2 - 0,30

MMM: boring 8-01, 15-01, 30-01, 37-01, 42-01, 43-01 (traject 0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- onder streefwaarde of detectiegrens
+ tussen streefwaarde en Ya(SI)
++ : tussen ,4(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Grondmonsters
Monsternummer MMN $ (S+I) I

Organische stof % ds 8,2
Lutum % ds 6,2

Algemeen onderzoek -
fysisch
Drogestof % 87,1

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 20,8
Cadmium Cd] mg/kg ds 0,19 - 0,63
Chroom Cr] mg/kg ds <8 - 62,4
Koper Cul mg/kg ds 10 - 23,6
Kwik Hg] mg/kg ds 0,08 - 0,23
Lood Pb] mg/kg ds 21 - 64,4
Nikkel Ni] mg/kg ds 3 - 16,2
Zink Zn] mg/kg ds 26 - 80,9

30,1
5,02
150

74,2
4,01
233
56,7
248

39,4
9,41
237
125
7,78
402
97,2
416

Organlsche parameters -
niet aromatisch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds 140 + 41,0 2071 4100

Organlsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,03
Pyreen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01
Chryseen mg/kg ds 0,02
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0,03
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,16 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMN: boring 11-01, 14-01, 47-01, 49-01, 52-01 (traject 0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ tussen streefwaarde en A(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde
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Monsternummer I Grondmonsters
MM2 S (S+I) I

Org. stof elgen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 2

2
2

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 86,2 87,7

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds 0,1 - 0,2 - 0,30 - -

MMI: boring 1000 (traject 0-100 cm-mv)
MM2. boring 1003 (traject 0-100 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en Y2(SI)
++ : tussen en interventiewaarde

boven interventiewaarde

.



.bur.au

Grondwatermonsters
Monsternummer Pb I Pb 3 Pb 3 S /2(s+I) I

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen (As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr1
Koper Cu]
Kwik (Hg]
Lood (Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

10,00 35,0
0,40 3,20
1,00 15,5
15,0 45,0
0,050 0,18
15,0 45,0
15,0 45,0
65,0 433

60,0
6,00
30,0
75,0
0,30
75,0
75,0
800

Organische parameters.
nlet aromatisch
Minerale olie (totaal) pg/I <100 - <100 - 50,0 325 600

Organlsche parameters -
aromatlsch
Benzeen pg/i
Naftaleen pg/i
Tolueen pg/i
Ethylbenzeen pg/I
2-Xyleen (ortho-Xyleen) pg/I
Xyleen (som meta + para) pg/I
Xylenen (som) pg/I
BTEX (som) pg/I

<0,2 - <0,2 -
<0,2 - <0,2 -
<0,2 - <0,2 -
<0,2 - <0,2 -

<0,2 <0,2
<0,2 <0,2
0,3 0,3
0,7 0,7

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
Dichloorethenen (som) pg/i
Dichloormethaan pg/I
I ,1-Dichloorethaan pg/I
Vluchtige pg/I
chloorkoolwaterstoffen
1 ,2-Dichloorethaan pg/I
trans-i ,2-Dichlooretheen pg/I
cis-i ,2-Dichlooretheen pg/I
1 ,2-Dichloorpropaan pg/I
Trichloormethaan pg/I
(Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) pg/I
1,1 ,1-Trichloorethaan pg/I
Monochloorbenzeen pg/I
1,1 ,2-Trichloorethaan pg/I
Tetrachlooretheen (Per) pg/i
Trichlooretheen (Tn) pg/I
1 ,2-Dichloorbenzeen pg/I
I ,3-Dichloorbenzeen pg/I
1 ,4-Dichloorbenzeen pg/I
Dichloorbenzenen (som) pg/I

0,7 0,7
<1 - <1 -
<0,5 - <0,5 -
2,9 2,9

<0,5 - <0,5 -
<0,5 - <0,5 -
<0,5 - <0,5 -
<0,5 - <0,5 -

<0,1 - <0,1 -

<0,1 - <0,1 -

<0,1 - <0,1 -
<0,2 - <0,2 -
<0,1 - <0,1 -

<0,1 - <0,1 -

<0,1 - <0,1 -
<0,2 <0,2
0,3 <0,2
<0,2 <0,2
0,6 - 0,4 -

0,0100 500
7,00 454

7,00 204
0,0100 10,0
0,0100 10,0

6,00 203

0,0100 5,01
0,0100 150
7,00 93,5
0,01 00 65,0
0,01 00 20,0
24,0 262

1000
900

400
20,0
20,0

400

10,00
300
180
130
40,0
500

Pbl Peilbuis I (filterstelling 225-325 cm-mv)
Pb3 Peilbuis 3 (filterstelling 200-300 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en h(Sl)
++ tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

pg/I
pg/I
pg/i
pg/i
pg/I
pg/I
pg/i
pg/I

4 - 7 -

0,2 - 0,2 -

3 + 5 +

2 - 55 ++ 19 +

<0,05 - <0,05 -

<1 - 9 -
21 + 28 +

46 - 76 +

0,20

7,00
4,00

15,1 30,0

504 1000
77,0 150

3,00 26,5 50,0



Ing.nI.uVsbur..u

Grondwatermonsters
Monsternummer Pb 5 Pb 7 Pb 9 S Va(S+I) I

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen (AS)

Cadmium (Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik (Hg)
Lood (Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

Organlsche parameters -
niet aromatisch
Minerale olie (totaal)

pg/I 3-
pg/I <0,1 -

pg/i <0,8 -
pg/I 2-
pg/I <0,05 -
pg/i <1 -
pg/I 6-
pg/I <5 -

pg/i <100 -

3-
<0,1 -

<0,8 -
3-

<0,05 -
<1 -
13

<5 -

<100 -

<2 -
0,1 -

<0,8
<1 -

<0,05 -
<1 -
18 +
15 -

<100 -

10,00
0,40
1,00
15,0

0,050
15,0
15,0
65,0

35,0
3,20
15,5
45,0
0,18
45,0
45,0
433

60,0
6,00
30,0
75,0
0,30
75,0
75,0
800

50,0 325 600

Organische parameters -
aromatisch
Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
2-Xyleen (ortho-Xyleen)
Xyleen (som meta + para)
Xylenen (som)
BTEX (som)

Organische parameters -
gehalogeneerd
Dichloorethenen (som)
Dichloormethaan
1 ,1-Dichloorethaan
Vluchtige
lwaterstoffen
I ,2-Dichloorethaan
trans-i ,2-Dichlooretheen
cis-1 ,2-Dichlooretheen
1 ,2-Dichloorpropaan
Tnchloormethaan
(Chloroform)
Tetrachloomiethaan (Tetra)
1,1 ,1-Tnchloorethaan
Monochloorbenzeen
1,1 ,2-Trichloorethaan
Tetrachlooretheen (Per)
Trichlooretheen (In)
I ,2-Dichloorbenzeen
I ,3-Dichloorbenzeen
1 ,4-Dichloorbenzeen
Dichloorbenzenen (som)

pg/i <0,2 -
pg/i <0,2 -
pg/I <0,2 -
pg/i <0,2 -
pg/I <0,2 -
pg/I <0,2 -
pg/i 0,3
pg/i 0,7

pg/i 0,7
pg/I <1 -

pg/i <0,5 -
pg/i 2,9

pg/I <0,5 -
pg/I <0,5 -
pg/I <0,5 -
pg/I <0,5 -
pg/i <0,1 -

pg/I <0,1 -
pg/I <0,1 -
pg/I <0,2 -
pg/I <0,1 -

pg/i <0,1 -
pg/I <0,1 -
pg/I <0,2 -
pg/I 0,4
pg/i <0,2 -
pg/I 0,7 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -

0,4
<0,2 -

0,7 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -

0,5
<0,2 -

0,8 -

0,20

7,00
4,00

15,1

504
77,0

30,0

1000
150

Pb5 Peilbuis 5 (fllterstelling 150-250 cm-mv)
Pb7 Peilbuis 7 (filterstelling 160-260 cm-mv)
Pb9 Peilbuis 9 (filterstelling 220-320 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

0,0100 500 1000
7,00 454 900

400
20,0
20,0

400

7,00
0,0100
0,0100

6,00

0,0100
0,01 00

7,00
0,01 00
0,0100

24,0

204
10,0
10,0

203

5,01
150

93,5
65,0
20,0
262

10,00
300
180
130

40,0
500

3,00 26,5 50,0



Anorganische parameters -
Metalen
Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

.ursburnu

Organische parameters-
niet aromatlsch
Minerale olie (totaal) pg/i <100 - <100 - <100 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,2 -

0,4
<0,2 -

0,7 -

<0,2 -
<0,2 -

<0,2 -
<0,2 -

<0,2 -

<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -

<0,5 -

<0,5 -

<0,5 -

<0,1 -

<0,1 -

<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -

<0,2 -
0,4

<0,2 -
0,7 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -

<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -

<0,2 -
0,5

<0,2 -
0,8 -

50,0 325 600

Pb 11 Peilbuis 11 (filterstelling 300-400 cm-mv)
Pb 13 Peilbuis 13 (filterstelling 150-250 cm-mv)
Pb 14 Peilbuis 14 (fllterstelling 300-500 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen S4(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

Grondwatermonsters
Monsternummer Pb 11 Pb 13 Pb 14 S (S+I) I

pg/I 3 - <2 - <2 - 10,00 35,0 60,0
pg/i <0,1 - 0,2 - 0,2 - 0,40 3,20 6,00
pg/i <0,8 - <0,8 - 1,7 + 1,00 15,5 30,0
pg/i 4 - 8 - 3 • 15,0 45,0 75,0
pg/I <0,05 - <0,05 - <0,05 - 0,050 0,18 0,30
pg/I <1 - <1 - <1 - 15,0 45,0 75,0
pg/I 8 - 17 + 20 -I. 15,0 45,0 75,0
pg/I 14 - <5 - 31 - 65,0 433 800

Organische parameters -
aromatisch
Benzeen pg/i
Naftaleen pg/I
Tolueen pg/I
Ethylbenzeen pg/I
2-Xyleen (ortho-Xyleen) pg/i
Xyleen (som meta + para) pg/I
Xylenen (som) pg/I
BTEX (som) pg/I

Organische parameters -
gehalogeneerd
Dichloorethenen (som) pg/I
Dichloormethaan pgJI

1 ,1-Dichloorethaan pg/i
Vluchtige pg/I
lwaterstoffen
1 ,2-Dichloorethaan pg/i
trans-i ,2-Dichlooretheen pg/I
cis-1 ,2-Dichlooretheen pg/I
1 ,2-Dichloorpropaan pg/I
Trichloormethaan pg/I
(Chloroform)
Tetrachloorniethaan (Tetra) pg/I
1,1 ,1-Trichloorethaan pg/I
Monochloorbenzeen pg/I
1,1 ,2-Trichloorethaan pg/I
Tetrachlooretheen (Per) pg/I
Trichlooretheen (Tn) pg/I
I ,2-Dichloorbenzeen pg/I
1 ,3-Dichloorbenzeen pg/I
1 ,4-Dichloorbenzeen pg/I
Dichloorbenzenen (som) pg/I

0,20 15,1 30,0

7,00 504 1000
4,00 77,0 150

0,0100 500 1000
7,00 454 900

7,00 204 400
0,0100 10,0 20,0
0,0100 10,0 20,0

6,00 203 400

0,0100 5,01 10,00
0,0100 150 300

7,00 93,5 180
0,01 00 65,0 130
0,01 00 20,0 40,0

24,0 262 500

3,00 26,5 50,0



fng.nI.unbureau

Organische parameters -
niet aromatisch
Minerale olie (totaal) pg/I <100 - <100 - <100 - 50,0 325 600

Organlsche parameters -
aromatisch
Benzeen
Naftaleen
lueen
Ethylbenzeen
2-Xyleen (ortho-Xyleen)
Xyleen (som meta + para)
Xylenen (som)
BTEX (som)

Organische parameters -
gehalogeneerd

Dichloorethenen
(som)

loormethaan
1 ,1-Dichloorethaan

• chloorkoolwaterstoffen
1 ,2-Dichloorethaan
trans-i ,2-Dichlooretheen
cis-1 ,2-Dichlooretheen

l
,2-Dichloorpropaan

loormethaan
(Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1 1 1 -TrichloorethaanI . Monochloorbenzeen
1.1 2-Trichloorethaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tnchlooretheen (Tn)
1 ,2-Dichloorbenzeen
1 ,3-Dichloorbenzeen
1 ,4-Dichloorbenzeen
Dichloorbenzenen (som)

Pb 15 Peilbuis 15 (filterstelling 180-280 cm-mv)
Pb 16 Peilbuis 16 (filterstelling 300-400 cm-mv)
Pb 17 Peilbuis 17 (filterstelling 210-310 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en Y2(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

0,0100 500 1000
7,00 454 900

Grondwatermonsters
Monsternunimer Pb 15 Pb 16 Pb 17 S /2(S+I) I

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper(Cu]Hg]
Lood (Pb]
Nikkel Nil

pg/i
pg/I
pg/I
pg/i
pg/i
pg/I
pg/I

<2
<0,1
<0,8

1

<0,05
<1

7

-
-

-
-
-
-
-

<2
<0,1
<0,8

6
<0,05

<1
11

-

-

-
-

-
-
-

9
<0,1

7
13

<0,05
5

18

-
-
+
-
-
-
+

10,00
0,40
1,00
15,0

0,050
15,0
15,0

35,0
3,20
15,5
45,0
0,18
45,0
45,0

60,0
6,00
30,0
75,0
0,30
75,0
75,0

Zink Zn] pg/i 6 - 29 - 38 - 65,0 433 800

pg/i
pg/i
pg/i
pg/I
pg/I
pg/I

pg/I
pg/I

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

0,3
0,7

-

-

-
-

-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

0,3
0,7

-
-

-

•

-

-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

0,3
0,7

-
-

-
-
-

-

0,20

7,00
4,00

15,1

504
77,0

30,0

1000
150

pg/I
pg/I
pg/I
pg/I

0,7
<1

<0,5
2,9

-
-

0,7
<1

<0,5
2,9

-

-

0,7
<1

<0,5
2,9

-
-

pg/i
pg/I
pg/I
pg/I
pg/I

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1

-
-
-
-
-

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1

-

-
-
-
-

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1

-
-
-
-

-

7,00
0,01 00
0,01 00

6,00

204
10,0
10,0

203

400
20,0
20,0

400

pg/I
pg/I
pg/I
pg/I
pg/i
pg/I
pg/I
pg/i
pg/I
pg/i

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

0,6
<0,2

0,9

-
-
-
-
-
-
-

-
-

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

0,4
<0,2

0,7

-
-
-
-
-
-
-

-
-

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

1,5
<0,2

1,8

-
-

-
-

-
-
-

-
-

0,01 00
0,0100

7,00
0,0100
0,0100

24,0

3,00

5,01
150

93,5
65,0
20,0
262

26,5

10,00
300
180
130

40,0
500

50,0



Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

Organische parameters -
niet aromatisch
Minerale olie (totaal) pg/I <100 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -

2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -

<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -

0,7
<0,2 -

<100 - <100 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -

0,3
<0,2 -

0,6 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -

0,6
<0,2 -
0,9 -

50,0 325 600

Pb 18 Peilbuis 18 (filterstelling 130-230 cm-mv)
Pb 19 Peilbuis 19 (filterstelling 230-330 cm-mv)
Pb 24 Peilbuis 24 (fllterstelling 100-300 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen Y2(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

Grondwatermonsters
Monstemummer Pb 18 Pb 19 Pb 24 S %(S+I) I

pg/I 7 - 4 - 8 - 10,00 35,0 60,0
pg/I <0,1 - 0,2 - <0,1 - 0,40 3,20 6,00
pg/I <0,8 - <0,8 - <0,8 - 1,00 15,5 30,0
pg/I <1 - <1 - 2 - 15,0 45,0 75,0
pg/I <0,05 - <0,05 - <0,05 - 0,050 0,18 0,30
pg/I <1 - <1 - <1 - 15,0 45,0 75,0
pg/I 8 - 19 + 15 - 15,0 45,0 75,0
pg/I <5 - 15 - 23 - 65,0 433 800

Organische parameters -
aromatlsch
Benzeen pg/i
Naftaleen pg/i
Tolueen pg/I
Ethylbenzeen pg/i
2-Xyleen (ortho-Xyleen) pg/i
Xyleen (sam meta + para) pg/i
Xylenen (Sam) pg/i
BTEX (sam) pg/I

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
Dichloorethenen (sam) pg/I
Dichloormethaan pg/I
1,1 -Dichloorethaan pg/I
Vluchtige pg/I
chloorkoolwaterstoffen
1 ,2-Dichloorethaan pg/I
trans-i ,2-Dichlooretheen pg/I
cis-1 ,2-Dichlooretheen pg/I
1 ,2-Dichloorpropaan pg/I
Trichloormethaan pg/I
(Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) pg/I
1 ,1,1-Trichloorethaan pg/I
Monochloorbenzeen pg/I
1,1 ,2-Trichloorethaan pg/I
Tetrachlooretheen (Per) pg/I
Trichlooretheen (Tn) pg/I
1 ,2-Dichloorbenzeen pg/I
I ,3-Dichloorbenzeen pg/I
1 ,4-Dichloorbenzeen pg/I
Dichloorbenzenen (som) pg/I

0,20 15,1 30,0

7,00 504 1000
4,00 77,0 150

0,0100 500 1000
7,00 454 900

7,00 204 400
0,0100 10,0 20,0
0,0100 10,0 20,0

6,00 203 400

0,0100 5,01 10,00
0,0100 150 300

7,00 93,5 180
0,01 00 65,0 130
0,01 00 20,0 40,0

24,0 262 500

3,00 26,5 50,0



Ing.fll.vrsbun.u

Anorganlsche parameters
Metalen
Arseen (As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper (Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Nil
Zink Zn]

pg/I 2-
pg/I <0,1 -
pg/I 2+
pg/I 8-
pg/i <0,05 -
pg/i 9-
pg/i 3-
pg/I 13-

Organlsche parameters -
niet aromatisch
Minerale olie (totaal) pg/I <100 - <100 - <100 - 50,0 325 600

Pb a Peilbuis a (filterstelling 100-200 cm-mv)
Pbl000 Peilbuis 1000 (filterstelling 110-210 cm-mv)
Pb22 Peilbuis 22 (filterstelling 140-240 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en Y2(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

Grondwatermonsters
Monstemummer Pb a Pbl 000 Pb 22 S /2(S+I) I

7 - 10 - 10,00 35,0 60,0
<0,1 - 0,1 - 040 3,20 6,00

1,2 + 2,5 + 1,00 15,5 30,0
1 - 10 - 15,0 45,0 75,0

<0,05 - <0,05 - 0,050 0,18 0,30
<1 • 8 - 15,0 45,0 75,0

7 - 13 - 15,0 45,0 75,0
<5 - 25 - 65,0 433 800

0,20 15,1 30,0

7,00 504 1000
4,00 77,0 150

Organische parameters -lsch. Benzeen
Naftaleen

pg/I
pg/i

<0,2
<0,2

-
-

<0,2
<0,2

-

-

<0,2
<0,2

-
-

Tolueen pg/I <0,2 - <0,2 - <0,2 -
Ethylbenzeen pg/i <0,2 - <0,2 - <0,2 -
2-Xyleen (ortho-Xyleen) pg/I <0,2 - <0,2 - <0,2 -
Xyleen (som meta + para) pg/i <0,2 - <0,2 - <0,2 -
Xylenen (som) pg/i 0,3 0,3 0,3
BTEX (som) pg/i 0,7 0,7 0,7

• Organlsche parameters -
gehalogeneerd
Dichloorethenen (som) pg/i 0,7 0,7 0,7. Dichloormethaan
1,1-Dichloorethaan

pg/I
pg/i

<1
<0,5

-
-

<1
<0,5

-
-

<1
<0,5

-
-

0,01 00
7,00

500
454

1000
900

Vluchtige pg/I 2,9 2,9 2,9• loorkoolwaterstoffen
1,2-Dichloorethaan pg/i <0,5 - <0,5 - <0,5 - 7,00 204I trans-i ,2-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen

pg/I
pg/I

<0,5
<0,5

-
-

<0,5
<0,5

-
-

<0,5
<0,5

-
-

0,01 00
0,01 00

10,0
10,0

1 ,2-Dichloorpropaan pg/I <0,5 - <0,5 - <0,5 -I Tnchloorrnethaan
(Chloroform)

pg/i 0,1 - <0,1 - <0,1 - 6,00 203

I Tetrachloormethaan (Tetra)
i,1,1-Tnchloorethaan

pg/I
pg/i

<0,1
<0,1

-
-

<0,1
<0,1

-
-

<0,1
<0,1

-

-

I . Monochloorbenzeen
1,1,2-Trichloorethaan
Tetrachlooretheen (Per)

pg/i
pg/i
pg/I

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

-
-
-

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

-
-
-

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

-
-

-
Trichlooretheen (Tn) pg/i <0,1 - <0,1 - <0,1 -

1 1,2-Dichloorbenzeen
loorbenzeen

pg/I
pg/I

<0,2
0,4

- <0,2
0,3

- <0,2
0,2

-

I 1 ,4-Dichloorbenzeen
Dichloorbenzenen (som)

pg/i
pg/I

<0,2
0,7

-

-

<0,2
0,6

-
-

<0,2
0,5

-

- 3,00 26,5 50,0

400
20,0
20,0

400

10,00
300
180
130

40,0
500

0,0100
0,01 00

7,00
0,0100
0,0100

24,0

5,01
150

93,5
65,0
20,0
262
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flora- en faunaonderzoek Nieuw - Sintmaheerdt

SAMENVATTING

Met plangebied is geiegen aan de westzijde van Leek ten zuiden van
het bedrijventerrein Oldebert. Met omvat het terrein van De Zijlen, locatie
Sintmaheerdt. De bestaande bebouwing zai grotendeels worden vernieuwd
en vervangen. Hiertoe wordt het terrein opnieuw ingericht, waarbij ook de
infrastructuur wordt aangepast.
De huidige inrichting van het terrein is ca. vijfentwintig jaar geleden aangelegd.
Hierbij is ruim aandacht besteed aan natuurontwikkeling. Het beheer heeft
sindsdien een natuurvriendelijk karakter gehad en is nog steeds gebaseerd
op ecologische principes. Hierdoor hebben zich op het terrein een aantal
zeldzame en beschermde soorten gevestigd. Van de planten is een deei van de
beschermde soorten aangevoerd met maaisel uit natuurgebieden en is een deel
uitgezaaid dan wel aangeplant.

Sinds de invoering van de Flora- en faunawet zijn een aantal planten- en
diersoorten in Nederland beschermd. Het verstoren van beschermde planten
en dieren of het vernietigen van hun natuurlijke leefomgeving is, behoudens een
vrijstelling of ontheffing, op grand van deze wet verboden. Daarom is onderzoek
gedaan naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Hierbij is speciaal
aandacht besteed aan vleermuizen.

Op het terrein zijn een aantal beschermde soorten waargenomen. Een deel
hiervan valt onder lijst 1. Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkeling
en herinrichting een vrijstelling. Wel dient op grand van het voorzorgprincipe
zorgvuldig met de aanwezige soorten om te worden gegaan.
Een aantal soorten zoals bijvoorbeeld de Rietorchis valt onder lijst 2 of, zoals
de Poelkikker en de vleermuizen, onder lijst 3. Voor ingrepen die de biotoop
van deze soorten bedreigen, zoals verharding of bebouwing of (tijdelijk) gebruik
voor andere doeleinden (b.v. opslag) is een ontheffing van art. 75 van de
Flora- en faunawet nodig. Ingrepen die de soorten uit lijst 3 en uit bijlage IV van
de Europese Habitatrichtlijn bedreigen zijn alleen toegestaan indien er grate
maatschappelijke belangen in het geding zijn en er geen alternatieven voor
handen zijn.
Op het terrein zijn geen broedende holenbroeders of kolonievogels, waarvoor de
nestplaats beschermd dient te worden, waargenomen. Wel is het met het oog op
andere aanwezige broedvogels noodzakelijk dat het kappen of verwijderen van
bomen en houtopstanden en het slopen van gebouwen buiten het broedseizoen
plaatsvindt.

Het nieuwe plan is zo opgesteld dat de beschermde soorten zich, mits het beheer
daar op wordt afgestemd, kunnen handhaven. Aangezien er soorten van lijst 2 en
3 van de AMvB Flora- en faunawet voorkomen is een ontheffing van art. 75 van de
Flora- en faunawet nodig.
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Leurlingslaan

parkje tussen Oldebert en Sintmaheerdt
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flora- en faunaonderzoek Nieuw - Sintmaheerdt

1. INLEIDING

Sinds de invoering van de Flora- en faunawet is een aantal planten- en
diersoorten in Nederland beschermd. Voor de bescherming van soorten geldt
een zorgplicht en verbodsbepalingen. Deze laatsten zijn van toepassing op met
name genoemde, beschermde soorten. Het verstoren van beschermde planten
en dieren of het vernietigen van hun natuurlijke leefomgeving is, behoudens
een vrijstelling of ontheffing, op grand van deze wet verboden. De beschermde
soorten zijn ingedeeld in drie categorieen: algemene soorten (lijst 1), minder
algemene soorten (lijst 2) en streng beschermde soorten (lijst 3). Lijst 3 omvat
zeldzame soorten die in hun voortbestaan bedreigd worden en in Nederland
minder zeldzame soorten die echter binnen Europa in hun voortbestaan bedreigd
worden (soorten van bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn). Voor soorten uit
lijst 1 geldt bij ruimtelijke herinrichting een vrijstelling. Indien beschermde soorten
uit lijst twee of drie zijn aangetroffen moet een ontheffing van art. 75 van de Flora-
en faunawet worden aangevraagd. Er moet dan worden aangetoond dat er geen
afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.
Voor soorten van lijst 3 moet tevens worden aangetoond dat er geen alternatieve
mogelijkheden zijn en dat het gaat om een activiteit van groot openbaar belang.

De Flora- en faunawet kent een eigen procedure voor een (eventuele) ontheffing
van art. 75 van de Flora- en faunawet. Ook voor situaties waarin conform het
bestemmingsplan (of een wijziging daarvan) gehandeld wordt, is een ontheffing
nodig.

Ten behoeve van het nieuwe plan voor Sintmaheerdt is onderzoek gedaan naar
de aanwezigheid van beschermde soorten. Op grand van literatuuronderzoek
(bestaande atlassen met verspreidingsgegevens) en de gegevens van het
natuurloket is een verwachtingspatroon gemaakt van de soorten die mogelijk
aanwezig zijn, zodat gericht gezocht kon worden. Omdat de beheerder over een
uitgebreide lijst met waarnemingen beschikte, is geen uitgebreide inventarisatie
gedaan. Wel is in aanvulling hierop onderzoek gedaan naar de aanwezigheid
van vleermuizen, waarvan een aantal soorten uit de omgeving bekend waren, en
holtebewonende vogels.

Het onderzoek heeft in 2007 plaatsgevonden. Het is uitgevoerd door OD 205
stedenbouw onderzoek landschap, in samenwerking met bureau Groenteam
(vleermuizen). Voorts is gebruik gemaakt van gegevens van Ravon, reptielen-,
amfibieen- en vissenonderzoek in Nederland (Brokkelkamp, E. 2007) en Sovon,
stichting ornithologisch veldonderzoek in Nederland(Janssen, E.W.A. 2007). Een
belangrijke bijdrage is geleverd door de beheerder van het terrein, de heer H. de
Mejier, die een uitgebreid overzicht van waarnemingen ter beschikking stelde.
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3. WAARNEMINGEN

3.1 Inleiding
Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van gegevens van het natuurloket voor
vogels (gegevens van Sovon, Janssen, E.W.A. 2007) en amfibieen, reptielen en
vissen (gegevens van Ravon, Brokkelkamp, E. 2007) en de gegevens van die de
terreinbeheerder (H. de Meijer) in samenwerking met het IVN heeft verzameld.
Daarnaast is er een vleermuizenonderzoek gedaan op 7 en 8 juni in de middag en
aan het begin en einde van de nacht, op 29 en 30 juni en nog een keer op 11 juli.
Tot slot is het terrein nog eens in november bezocht.

3.2 Planten
De meeste soorten wilde planten komen voor in de omgeving van de dobben, de
kalkrijke helling ten noorden van de dobben bij de creche en in het noordelijke
deel. Er komen beschermde soorten voor van lijst 1 en 2 van de AMvB Flora- en
faunawet en daarnaast nog een aantal die vermeld staan op de rode lijst van in
Nederland bedreigde soorten.
Vrijwel alle beschermde soorten hebben zich na de inrichting en de natuurontwik-
kelingmaatregelen in de jaren tachtig van de vorige eeuw gevestigd. Een deel
zoals de Wilde kievitsbloem, de Wilde narcis en de Herfsttijloos is aangeplant.
Andere soorten hebben zich kunnen vestigen door uitzaaien. Een aantal soorten
heeft zich dankzij het gevoerde beheer goed kunnen ontwikkelen en populaties
van een dusdanige omvang bereikt dat zij als bran voor de omgeving dienen. Dit
is onder meer het geval met de orchideeensoorten.

De volgende soorten van lijst 1 van de AMvB Flora- en faunawet zijn gevonden:
Butomus umbellatus (Zwanenbloem)
Caltha palustris (Dotterbloem)
Epipactis helleborine (Brede wespenorchis)
Ornithogalum umbellatum (Gewone vogelmelk)

Van lijst 2 van de AMvB Flora- en faunawet zijn gevonden:
Campanula patula (Weideklokje)
Campanula rapunculus (Rapunzelklokje)
Campanula trachelium (Ruig klokje)
Colchicum autumnale (Wilde herfsttijloos)
Dactylhoriza maculata (Gevlekte orchis)
Dactylhoriza majalis majalis (Brede orchis)
Dactylhoriza majalis praetermissa (Rietorchis)
Fritillaria meleagris (Wilde kievitsbloem)
Gentiana pneumonanthe (Klokjesgentiaan)
Meyanthes trifoliata (Waterdrieblad)
Myrica gale (Wilde gagel)
Origanum vulgare (Wilde marjolein)
Parnassia palustris (Parnassia)
Primula veris (Gulden sleutelbloem)
Salvia pratensis (Veldsalie)
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4. GEVOLGEN VAN DE INGREEP

4.1 De ingreep
Voor het nieuwe plan zal het terrein opnieuw worden ingericht (figuur 3). Een
deel van de bebouwing worden verwijderd en er zal nieuwbouw plaats vinden,
ook op stukken die nu nog onbebouwd zijn. Ook de ontsluiting en de wegen-
en padenstructuur wordt aangepast. De belangrijkste delen uit natuuroogpunt,
zoals de dobben met omgeving, de sloot met hakhoutwal en het 'noordelijke
natuurgebiedje' zullen groen blijven. Ook blijven er onderlinge relaties en de
relaties met groengebieden in de omgeving.

4.2 Effecten
De nieuwe inrichting is zodanig dat hier en daar de standplaats van een enkele
beschermde plantensoort zal verdwijnen. Omdat de delen van het terrein waar
deze soorten het meeste voorkomen behouden zullen blijven zal dit geen invloed
hebben op de levensvatbaarheid van de totale populaties en zullen deze ook als
verspreidingsbron van de soorten kunnen blijven functioneren.
Voor de herinrichting zullen ook bomen en struiken worden gerooid. Hierdoor zal
broedgelegenheid van vogels verloren gaan. De verwachting is echter dat dit door
herplant en een goed beheer op termijn weer ongedaan zal worden.
Bij de aanleg van een fietspad langs de hakhoutwal is het van belang dat er
voldoende ruimte is tussen het pad en de wal om de wal voldoende uit te kunnen
laten groeien en rust voor de fauna te garanderen. Hierbij dient een afstand
van 7 m uit de boveninsteek van de sloot aangehouden te worden. Verlichting
langs het pad kan ernstige verstoring opleveren van vleermuizen die de wal als
vliegroute gebruiken. Dit kan worden voorkomen door gebruikte maken van
speciale lantaarns die alleen naar een zijde licht geven en van de wal af schijnen.
Voor de plasjes in de dobben en de poel in het noordelijke natuurgebied is
het van belang dat deze ge'i'soleerd blijven van het overige oppervlaktewater.
Verandering van waterkwaliteit kan nadelig zijn voor de functie als voortplan-
tingsplek van de op het terrein aanwezige amfibieen. Ook dient vermeden
te worden dat (roof-) vissen in het water kunnen komen. Deze kunnen een
bedreiging vormen voor de kikkervisjes.

4.3 Mitigerende en compenserend maatregelen
Met de gekozen inrichting zijn er voldoende voorwaarden voor het voortbestaan
van de beschermde soorten op het terrein. Wel zal in de details, zoals de
precieze plaats van het fietspad, de plaatsing van verlichting en de vormgeving
en inrichting van de waterhuishouding rekening gehouden moeten worden met
de aanwezige soorten. Van groot belang is dat er in de groengebiedjes die
over blijven, ook in de toekomst een beheer wordt gevoerd dat gericht is op
het in standhouden en ontwikkelen van natuurwaarden. Bij voorkeur is dit een
voortzetting van het huidige beheer.
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deel van het terrein dat groen blijft
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies en aanbevelingen
Op het terrein komt een groot aantal beschermde planten en dieren voor. Voor
een belangrijk deel zijn dit soorten van lijst 1 van de AMvB Flora- en faunawet
waarvoor een vrijstelling geldt ingeval van ruimtelijke herinrichting. Er komen
echter ook een aantal soorten van lijst 2 en lijst 3 voor, waaronder een vijftal
soorten van bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Voor deze soorten zal een
ontheffing van art. 75 van de Flora- en faunawet aangevraagd moeten worden.

De huidige natuurwaarden zijn de afgelopen 25 jaar ontstaan als gevolg van
gerichte natuurontwikkelingmaatregelen en gericht ecologisch beheer. Ze zijn
dus op termijn vervangbaar. Dit neemt de verplichting om zeer zorgvuldig met de
aanwezige waarden om te gaan echter niet weg.
Bij de gekozen planopzet, waarbij de dobben en het omliggende terrein, het
noordelijke natuurgebiedje, een groene verbinding daartussen en de centrale
sloot met hakhoutwal behouden blijven, is er een basis voor het behoud van de
beschermde soorten. Voor het behoud van deze soorten is het echter ook nodig
dat er in de toekomst een beheer gevoerd wordt, gericht op het behoud van deze
soorten, bij voorkeur een voortzetting van het huidige beheer.
Voorts is het van belang dat onnodige verstoring wordt voorkomen. Het fietspad
langs de centrale hakhoutwal zal op voldoende afstand van de hakhoutwal
moeten worden aangelegd (minimaal ca. 7 m uit de sloot). Omdat de wal ook een
vliegroute vormt voor vleermuizen, die gevoelig zijn voor lichthinder, dient hier met
eventuele verlichting rekening mee gehouden te worden (eenzijdige verlichting
die van de wal is afgewend). Het terrein rond de dobben en het noordelijke
natuurterrein is nu relatief voedselarm, verrijking (vermesting) moet worden
voorkomen.

Er zijn op het terrein geen holtebroeders aangetroffen. Het broeden van de
Usvogel is waarschijnlijk, maar dat is dan net buiten het terrein. Wel moet er
rekening mee worden gehouden dat broedende vogels altijd beschermd zijn.
Zij mogen dan niet verstoord worden. Daarom zullen tijdens het broedseizoen
geen bomen en struiken verwijderd mogen worden. Ook met eventuele sloop van
gebouwen dient hiermee rekening te worden gehouden.

De dobben en de poel in het noordelijke "natuurgebiedje" zijn belangrijk als
voortplantingsgebied voor kikkers en padden, waaronder de Poelkikker (Rana
lessonae). Voor het behoud hiervan is het belangrijk dat deze wateren geisoleerd
blijven van de rest van het oppervlaktewater. Dit is niet alleen van belang voor het
behoud van de waterkwaliteit, maar ook als bescherming tegen (roof-)vis.

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, hoeft het verkrijgen van een
ontheffing ex art. 75 Flora- en faunawet geen probleem te zijn.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1 SOORTEN WAARGENOMEN DOOR H. DE MEIJER
(BEHEERDER) EN HET IVN.

Bijgaand de lijst met wilde kruiden die op regio Sintmaheerdt van 'de Zijlen' zijn te
vinden, verdeeld over een drietal toplocaties.
« Dobben en knotwilgberm; het gehele gebied tussen huidig buurtschap de

Dobbe en centrumplein de Brink.
* Hoogte nabij creche; het steile talud tegen de crechetuin plus de hoogte

tegen het Brinkplein aan.
• Noordelijk natuurgebied; het natuurterrein aan de noordzijde van het huidige

sport- en speelveld.
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Wetensch. naam Ned, naam Dobben Nabij creche Noord. natuurgeblet

Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Aegopodium podograria
Agrimonia procera
Alchemilla spec.
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvesris
Aquilegia vulgaris
Artemissia vulgaris
Bellis perennis
Berteroa incana
Briza media
Butomus umbellatus
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Calystegia sepium
Campanula patula
Campanula rapunculus
Campanula trachelium
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Carex pendula
Centaurea jacea
Centaurea jecea
Centaurea scabiosa
Centaurium erythraea
Cerastium fontanum
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Cichorum intybus
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Colchicum autumnale
Corydalis solida
Crepis biensis
Crocus tommasinianus
Cruciata laevipes
Dactylhoriza maculata
Dactylhoriza majalis junialis
Dactylhoriza majalis majalis
Dactylhoriza majalis praetermissa
Dactylis glomerata
Daucus carota
Dryopteris dilatata
Elymus repens
Epilobium hirsutum
Epipactis helleborine
Equisetum arvense
Equisetum fluviale
Eupatorium cannabinum
Euphorbia palustris
Euphrosia stricta
Filipendula ulmaria
Fritillaria meleagris
Galanthus nivalis
Galium aparine
Galium boreale
Galium palustre

Gewoon duizendblad
Wilde bertrarn x
Zevenblad
Welriekende agrimonie
Vrouwenmantel
Grote waterweegbree x
Look zonder look
Gewoon reukgras x
Fluitekruid x
Wilde akelei
Bijvoet
Madelief
Grijskruid
Bevertjes
Zwanebloem
Struikheide
Dotterbloem x
Haagwinde
Weideklokje
Rapunzelklokje
Ruig klokje
Kleine veldkers
Pinksterbloem x
Hangende zegge
Knoopkruid
Knoopkruid x
Grote centaurie x
Echt duizendguldenkruid
Gewone hoornbloem
Dolle kervel
Stinkende gouwe x
Wilde cichorei
Akkerdistel
Kale jonker x
Speerdistel
Herfsttijloos
Voorjaarshelmbloem
Groot streepzaad
Boerencrocus x
Kruisbladwalstro
Gevlekte orchis
Rietorchis (gevlekt) x
Brede orchis
Rietorchis (ongevlekt)x
Kropaar x
Peen
Brede stekelvaren
Kweek x
Harig wilgeroosje
Brede wespenorchis
Heermoes
Holpijp x
Koninginnekruid
Moeraswolfsmelk
Stijve ogentroost x
Moerasspiraea x
Wilde kievitsbloem x
Gewoon sneeuwklokje x
Kleefkruid
Noords walstro
Moeraswalstro x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Wetensch. naam Ned, naam Dobben Nabii creche Noord. natuurgebie

Galium palustre
Galium verum
Genista tinctoria
Gentiana pneumonanthe
Geranium molle
Geranium phaeum
Geranium pratense
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Heracleum sphondylium
Hieracium aurantiacum
Holcus lanatus
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Iris pesiedacorus
Juncus effusus
Knaitia arvensis
Lamum galeobdolon montanum
Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
Leucojum vernum
Linaria vulgaris
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Lycopus europaeus
Lycopus europeus
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malva sylvestris
Medicago lupulina
Mentha aquatica
Meyanthes trifoliata
Myosotis palustris
Myrica gale

Moeraswalstro x
Geel walstro
Verfbrem
Klokjesgentiaan
Zachte ooievaarsbek
Donkere ooievaarsbek
Beemdooivaarsbek
Kleine ooievaarsbek
Robertskruid
Gewoon nagelkruid
Hondsdraf
Gewone bereklauw x
Oranje havikskruid
Gestreepte witbol x
Hop
Sint-Janskruid
Gele lis x
Pitrus x
Beemdkroon
Gele dovenetel
Vertakte (of herfst) leeuwentand
Margriet
Lenteklokje x
Vlasbekje
Gewone rolklaver x
Echte koekoeksbloem
Wolfspoot x
Wolfspoot
Penningkruid x
Grote wederik x
Gewone kattenstaart x
Groot kaasjeskruid
Hopklaver
Watermunt x
Waterdrieblad x
Moerasvergeet-mij-nietje x
Gewone gagel

Narcissus pseudonarcissus pseudonarcissus Wilde narcis x
Origanum vulgare
Ornithogalum umbellatum
Papaver dubium
Parnassia palustris
Phleum pratense pratense
Phragmites australis
Plantago lanceolata
Poa annua
Poa trivialis
Polygonum amphibium
Polygonum aviculare
Polygonum bistorta
Polygonum hydropiper
Polygonum persicaria
Potentilla palustris
Primula veris
Prunella vulgaris

Wilde marjolein
Gewone vogelmelk
Kleine klaproos
Parnassia
Timoteegras x
Riet x
Smalle weegbree x
Straatgras x
Rus beemdgras x
Veenwortel x
Varkensgras x
Adderwortel x
Waterpeper x
Perzikkruid x
Wateraardbei x
Gulden sleutelbloem
Gewone brunel

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
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Wetensch. naam Ned, naam Dobben Nabii creche Noord. natuurgebied

Ranunculus aconitifolium
Ranunculus acris
Ranunculus circinatus
Ranunculus ficaria
Ranunculus flammula
Ranunculus lingua
Rhinathus angustifolius
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Salvia pratensis
Scilla non-scripta
Scrophularia nodosa
Sedum telephium
Senecio erucifolius
Senecio jacobaea
Silene dioica
Silene officinalis
Silene pratensis
Silene vulgaris
Solanum dulcamara
Sparganiume erectum erectum
Spergula arvensis
Stachys palustris
Stachys sylvatica
Stellaria grarninae
Stellaria holostea
Stellaria media
Stellaria palustris
Succisa pratensis
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Thalictrum flavium
Tragopogon pratensis pratensis
Trifolium pratense
Trifolium repens
Ulex europaeus
Urtica dioica
Valeriana officinalis

Veronica chamaedrys
Veronica longifolia
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sepium

Monnikskapboterbloem
Scherpe boterbloem x
Stijve waterranonkel
Speenkruid x
Egelboterbloem x
Grote boterbloem x
Grote ratelaar x
Veldzuring x
Schapenzuring
Veldsalie
Wilde Hyacint
Knopig helmkruid
Hemelsleutel
Viltig kruiskruid
Jakobskruiskruid x
Dagkoekoeksbloem
Zeepkruid
Avondkoekoeksbloem x
Blaassilene
Bitterzoet
Grote egelskop x
Gewone spurrie
Moerasandoorn x
Bosandoorn
Grasmuur
Grootbloemige muur x
Vogelmuur x
Zeegroene muur
Blauwe knoop x
Gewone smeerwortel
Boerenwormkruid
Gewone paardebloem x
Poelruit x
Gele morgenster
Rode klaver x
Witte klaver x
Gaspeldoorn
Grote brandnetel x
Echte valeriaan

Gewone ereprijs
Lange ereprijs x
Vogelwikke
Ringelwikke
Heggewikke

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Fauna

Bijgaand een lijst met diersoorten welke de laatste jaren met enige frequentie tot
zeer vaak zijn waargenomen.

Noord. natuurqebiedWetensch. naam

Zooqdieren

Capreolus capreolus
Erinaceaus europaeus
Martes foina
Microtus arvalis
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela putorius
Pipistrellus nathusii
Sciurus vulgaris
Talpa europaea
Vulpes vulpes

Amfibieen

Bufo bufo
Rana esculenta
Rana lessonae
Rana temporaria
Triturus vulgaris

Reptielen

Vipera berus

Daqvlinders

Aglais urtica
Anthocharis cardamines
Aphantopus hyperantus
Araschnia levana
Celastrina argiolus
Coenonympha pamphilus
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Lycaena phlaeas
Maniola jurtina
Ochlodes venata
Pararge aegeria
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Plebejus argus
Polygonia c-album
Polyommatus icarus
Pyronia tithonus
Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Thyria jacobaea
Vanessa atalanta
Vanessa cardui

Libellen

Lestes viridis
Libellula quadrimaculate
Orthetrum cancellatum
Sympetrum danae
Sympetrum flaveolum

Ned, naam Dobben

Ree (enkel als passant)
Egel x
Steenmarter (vermoeden)
Veldmuis x
Hermelijn
Wezel
Bunzing
Ruige dwergvleermuis Q'agend)
Rode eekhoorn (incidenteel op Terp en Dobbe,
Mol x
Vos (alleen sporen / uitwerpselen)
Soits~ 6n woGlmuizsn nist OD n33m QGbrscht

Gewone pad
Middelste Groene kikker x
Poelkikker x
Bruine kikker x
Kleine watersalamander x

Adder

Kleine vos
Oranjetip x
Koevinkje
Landkaartje
Boomblauwtje
Hooibeestje x
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Kleine vuurvlinder
Bruin zandoogje x
Groot dikkopje x
Bont zandoogje x
Groot koolwitje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Heideblauwtje
Gehakkelde aurelia
Icarusblauwtje x
Oranje zandoogje
Zwartsprietdikkopje
Geelsprietdikkopje
Sint Jacobsvlinder
Atalanta
Distelvlinder

Houtpantserjuffer
Viervlek
Gewone oeverlibel x
Zwarte heidelibel
Geelvlekheidelibel

Nabij creche

x

alsmede in houtwal)

y

x

x

X

X

X

X

Elders

x (in 2004 een maal gezien)
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Broedvoqels

Aegithalos caudatus
Alcedo atthis
Anas platyrhynchos
Chloris chloris
Columba palumbus
Corvus corone
Fringilla coelebs
Fulica atra
Gallinulachloropus
Hirundo rustica
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos

(o.a. in groepje Sitkasparren aan noordzijde Wierde)
(in oever aan noordzijde terrein bij bergingsvijver)

Staartmees
Usvogel
Wilde eend
Groenling
Houtduif
Zwarte kraai
Vink
Meerkoet
Waterhoen
Boerenzwaluw(in werkschuur)
Pimpelmees
Koolmees
Huismus
Tjiftjaf
Fitis
Winterkoning
Merel
Zanglijster
Van de vele andere op het terrein gespotte vogelsoorten zijn geen broedgegevens bekend

(in werkschuur)
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BIJLAGE 2 ONDERZOEK VLEERMUIZEN

13 September 2007

SINTMAHEERDT TE TOLBERT
ONDERZOEK VLEERMUIZEN EN VOGELS

kaart 1, rode omlijning = onderzoeksgebied (zie kaart 2)
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Aanpak

Tijdens het eerste bezoek van 7 juni in de middag is het plangebied verkend en op 7
en 8 juni aan het begin en einde van de nacht specifiek onderzocht op vleermuizen en
vogels.

Het tweede bezoek op 29 en 30 juni is het vleermuisonderzoek nog een keer herhaald
(eveneens begin en einde nacht).

Ook is het plangebied nog een keer op 11 juli bezocht waarbij, naar aanleiding van
nachtwaarnemingen 'op het gehoor1 op 7 juni, met name voor het donker ook nog eens
is gekeken naar amfibieen.
Vervolgens is aan het begin van de nacht nogmaals met batdetector geluisterd naar
vleermuizen.

Terreinsituatie en algemene waarnemingen

Er staan vele huizen, gebouwen, schuren en een grote kas. Een groot deel van het
open terrein wordt gedomineerd door gras.
Op het terrein zijn vele bomen aanwezig, zowel solitair, in groepen als in lijnvormige
structuren langs randen en paden. Op een oude treurwilg na gaat het om niet al te
dikke stammen zodat winterverblijven voor vleermuizen niet waarschijnlijk zijn.
Sommige van de gebouwen laten mogelijke toegangen voor vleermuizen zien (open
stootvoegen).

GROENTEAM - Adviescentrum voor Natuurontwikkeling, Landschapsplanning en Groenontwerp
Burgemeester Brandtstraat 1-2 telefoon 0182-377.243 postadres Postbus 25 - 2840 AA Moordrecht
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Opvallend is een tweetal poelen in het zuidelijk terreindeel met moerassig terrein er
omheen (zie foto's 1, 2 en 4). Hier werden onder meer Rietorchis (honderden
exemplaren) en Ratelaar aangetroffen (zie foto 3).
Rietorchis is ontheffingsplichtig (tabel 2 AMvB).

Foto 1 grootste van de twee poelen Foto 2 kleinste poel met kattestaarten

Foto 3 vegetatie rond poelen met o.a. Rietorchis
en Ratelaar

Foto 4 moerassig terrein rond grote poel

Vogels
Deze zijn zowel overdag op 7 juni als aan het begin van de ochtend op 8 juni
geTnventariseerd.
Op het terrein zijn nergens spechtengaten waargenomen. Evenmin is territoriaal
'gezang' van holtenbroedende vogels waargenomen: deze zijn er kennelijk niet
aanwezig (zie ook Oldebert).
Erzijn slechts algemeen voorkomende vogels waargenomen.
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Amfibieen
Met name in de nacht van 7-8 juni werd tijdens het vleermuisonderzoek in de omgeving
van de poelen veel gekwaak gehoord. Op het gehoor leek daarbij ook Poelkikker
aanwezig te zijn (ontheffingsplichtig/ tabel 3 AMvB, maar determinatie van deze soort
op gehoor is niet zeker.
Derhalve is op 11 juli nog een bezoek aan de poel afgelegd en getracht exemplaren te
zien of te vangen. Er werden grote aantallen watersalamanderlarven gevangen
alsmede enkele grote larven van het Groene kikker-complex.
Waarnemingen aan adulte groene kikkers werden niet gedaan. Om Poelkikker vast te
kunnen stellen zou een uitgebreider amfibie-onderzoek moeten plaatsvinden wat niet
tot onze opdracht behoorde.

Vleermuizen
Het terrein is op drie nachten geTnventariseerd op vleermuizen (7-8 juni, 29-30 juni en
11 juli). Daarbij is het terrein lopend (eerste en laatste bezoek) of per step (tweede
bezoek) doorkruist via de verharde paden/wegen. Beide eerste nachten is zowel aan
het begin als het einde van de nacht gedurende 1,5 tot 2 uur geTnventariseerd, de
laatste (extra) keer slechts aan het begin van de nacht.
Voor de vleermuizen is gebruik gemaakt van een batdetector (Petterson D240X).

7 juni
De zon ging om 21.56 uur onder.
* Aan het begin van de nacht werd om 22.05 uur, ca. 9 minuten na zonsondergang,

boven de grote poel een foeragerende Ruige dwergvleermuis ontdekt. Zo kort na
zonsondergang lijkt te duiden op een verblijfplaats in de nabije omgeving (gebouw
of boom).

* Kort daarna werd een drital dieren van de Gewone dwergvleermuis foeragerend
waargenomen nabij het laantje parallel aan een daar lopende sloot (zie kaart).

* Op dezelfde locatie werd(en) om 22.38 uur een, mogelijk twee, individuen van de
Laatvlieger foeragerend aangetroffen (zie kaart).

8 juni
* Aan het einde van de nacht werd aan de zuidrand van de grote poel een Gewone

dwergvleermuis waargenomen. Kort daarna werd zwergedrag van dezelfde soort
waargenomen bij een gebouwpuntnoordelijk van die poel. Dit duidt op het betreden
van een verblijfplaats. Nadere inspectie van het gebouw bracht aan het licht dat er
hier toch geen toegangsmogelijkheid tot het gebouw is: wel is er plaats voor hooguit
2 dieren achter de daar aanwezige regenpijpaansluiting. Mogelijk gaat het om een
verblijfplaats van een solitair mannetje of slechts 'inspecterend1 gedrag.

* Kort daarna werd meer noordelijk in het terrein een kort foeragerende Laatvlieger
gezien (zie kaart).
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29 en 30 juni
* Ook thans is weer het gehele gebied doorkruist. Aan het begin van de nacht werd

slechts een tweetal individuen van Gewone dwervleermuis kort foeragerend boven
het laantje, vastgesteld (zie kaart).

* Aan het einde van de nacht werd zelfs geheel geen vleermuis waargenomen, wat
merkwaardig is omdat de weersomstandigheden ideaal waren: droog, niet koud,
weinig wind.

Kaart met Individuele waarnemingen van vleermuizen (verklaring zie onder)

Blauw: Ruige dwergvleermuis
Rood: Gewone dwergvleermuis
Zwart: Laatvlieger
Groen: Watervleermuis
Ovaal: onduidelijk zwermgedrag
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11 juli
* Tijdens dit extra bezoek is aan het begin van de nacht boven de singel aan de

noordgrens van het terrein (grens met Oldebert) een eenmalig overvliegende
Laatvlieger en een voortdurend foeragerende Watervleermuis waargenomen (zie
waarnemingen Oldebert).

Conclusie
Vleermuizen:
Het plangebied kent een aantal foerageerlocaties waarbij het noord-zuid lopende
laantje en de omgeving van de grote poel de belangrijkste locaties vormen.
Met betrekking tot de vleermuizen kan worden geconstateerd dat zich op het terrein
geen vaste verblijfplaatsen bevinden en dat de foeragerende vleermuizen dus van
elders komen, alhoewel niet van zo ver weg (gezien sommige waarnemingstijdstippen).
Het betreft alle gebouwbewonende soorten, met uitzondering van de Ruige dwerg-
vleermuis welke ook wel in bomen wordt aangetroffen.

Overige waarnemingen:
Voorts zijn geheel geen (sporen of indicaties van) holtenbewonende vogels aange-
troffen.

Wel is rond de poelen Rietorchis als ontheffingsplichtige vaatplant aanwezig, terwijl
aanwezigheid van de Poelkikker daar niet kon worden uitgesloten.
Echter, op de plankaart te zien blijven de poelgebieden geheel onaangetast.
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DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Naar aanleiding van het verzoek van mevrouw H. de With
namens Stichting De Zijlen, op 30 juli 2008

en de aanvulling hierop van 20 oktober 2008

gelet op artikel 75, lid 5 en 6, onderdeel c, van de Flora- en faunawet

Verleent hierbij aan: Stichting De Zijlen
Adres: Oldebertweg 65
Postcode en woonplaats: 9356 AA TOLBERT
Voor het tijdvak van: 15 januari 2009 tot en met 31 december 2013

ONTHEFFING

FF/75C/2008/0378

Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 en 13, lid i, van de Flora- en faunawet voor zover
dit betreft het vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats
verwijderen van de brede orchis (Dactylorhizamajalis majalis), gevlekte orchis [Dactylorhiza maculata),
rietorchis (Dactylorhiza majalis praetermissa) en het ruig klokje (Campanula trachelium), alsmede van
de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9 en 13, lid i, van de Flora- en faunawet voor zover dit
betreft het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; het vervoeren en onder zich hebben
van de poelkikker (Rana lessonae).

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de reaiisatie van het project
"Nieuw Sintmaheerdt" gelegen in de gemeente Leek, aan de westzijde van Leek/Tolbert begrensd door
het industriepark Oldebert, de Auwemalaan, de Sunckemalaan, het industriepark Diepswal en de Tol-
bertvaart, een en ander zoals is weergegeven in de figuren la en ib op pagina 8 van de bij de aanvraag
gevoegde projectbeschrijving "Nieuw-Sintmaheerdt, Aanvraag ontheffing Flora- en faunawet" van
18 juli 2008.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Algemene voorwaarden
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden hande-

lingen verleend.
2. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de project-

omschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. Stichting De Zijlen (hierna te noemen: de ontheffinghouder) dient onverwijld contact op te nemen

met Dienst Regelingen indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere be-
schermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in
voorwaarde l noodzakelijk zijn.

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in
opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft daarbij
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie
van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoeg-
de toezichthouders of opsporingsambtenaren.

6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend
is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar Dienst Regelingen te zenden.

1(3}



Specifieke voorwaarden
7. Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de seizoensactivi-

teiten van de soorten waarvoor ontheffing wordt verleend, om verstoring in de meest kwetsbare pe-
rioden (voortplanting, winterrust) te voorkomen. De werkzaamheden dienen zo veel mogelijk buiten
de overwinteringperiode van de poelkikker te worden uitgevoerd. De overwinteringsperiode van de
poelkikker loopt globaal van november tot en met maart. Afhankelijk van het seizoen en de weers-
omstandigheden kan deze periode langer dan wet korter zijn. De geschiktheid van de periode voor
het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door een deskundige1 op het gebied
van de poelkikker.

8. Mocht er noodgedwongen toch gedurende de overwinteringperiode moeten worden gewerkt, dan
dient het bouwverkeer rekening te houden met de trek van de kikkers van en naar het voortplan-
tingsgebied. Er dient dan vanaf i februari tot i april tussen zonsondergang en zonsopkomst op
bouwwegen geen verkeer te rijden. Is het in deze periode zeer droog en koud dan is het uiterst on-
waarschijnlijk dat de kikkers trekken en kan het bouwverkeer na overleg met'een deskundige1 even-
tueel wel doorgaan.

9. Indien een exemplaar van de poelkikker zich op de plek waar gewerkt wordt bevindt, dient het werk
te worden gestaakt tot een deskundige1 het exemplaar naar een beschermd groengebied heeft ge-
bracht.

10. Verplaatsing van orchideeen en ruig klokjes naar de groengebieden dient alleen te gebeuren als dit
niet tot onomkeerbare verstoring van de in de groengebieden aanwezige flora en fauna leidt.

11. De orchideeen en de ruig klokjes waarvan het wenselijk is dat ze verplaatst worden, dienen buiten
de periode van groei tot zaadval uitgegraven en verplaatst te worden onder leiding van een deskun-
dige1 op het gebied van deze planten.

12. Bij graafwerkzaamheden voor de verbreding van watergangen of de aanleg van nieuwe waterpartij-
en dient ervoor zorg gedragen te worden dat de hydrologische isolatie van de bestaande dobben
niet wordt aangetast De isolatie van de poel in het noordelijke natuurgebiedje dient niet minder te
worden dat nu het geval is. Bij werkzaamheden dient (tijdelijk) een volledige isolatie te worden aan-
gebracht door de strook tussen de poel en naast gelegen sloot zover op te hogen dat er geen water
in de poel stroomt.

13. Indien de poel in het noordelijke deel gei'soleerd moet worden dan dient dit vanaf de andere kant
van de sloot gebeuren zodat het beschermde terrein rond de poel niet betreden hoeft te worden.

14. Indien bronbemaling wordt toegepast, dient dit niet te leiden tot peilverlaging in de dobben of tot
lozing van opgemaald water op de dobben, de poel in het noorden of op de gronden waar be-
schermde planten staan.

15. Verrijking (vermesting) van het terrein rond de dobben en het noordelijke natuurterrein dien te wor-
den voorkomen.

16. Er dient op de gearceerde gebieden, zoals aangegeven in figuur 4 van de bij de aanvraag gevoegde
projectbeschrijving "Nieuw-Sintmaheerdt, Aanvraag ontheffing Flora- en faunawet" van 18 juli 2008,
niet gereden te worden geen (tijdelijke) opstag van grond en bouwmaterialen plaats te vinden.

17. Alle bovenstaande mitigerende en compenserende maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder
begeleiding van een deskundige1 op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing wordt verleend.

1 Met een deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te advise-
ren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient
te zijn opgedaan doordat de deskundige:

op HBO-, dan wei universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau; en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor
in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland,
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of- bescherming.
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Overige voorwaarden
18. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan

de voorwaarden.
19. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waar-

op de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker twee maanden voor het verstrijken
van deze termijn een verlenging aan te vragen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.

20. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst
Regelingen, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag.

Den Haag, 15 januari 2009

DE MINISTER VAN
voor deze,
de teammanage;

UUR

B. Kluivingh - Dee

EN VOEDSELKWALITEIT,

elingen,
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Meldingsformulier
start werkzaamheden
Ontheffing Flora- en faunawet, artikel 75, lid 5 en lid 6, onderdeel c

landbouw, natuur en
voerfsslkwaliteit

Geaevens verleende ontheffina

Aan vraagnummer

Project

Ontheffingsperiode

Noam ontheffinghouder

Adres

Woonplaats

Geqevens werkzaamheden

Contactpersaon uitvoering werkzaamheden

Telefoonnummer (vast)

Telefoonnummer (mobiel)

Locatie(s) werkzaamheden

Datum start werkzaamheden

Overzicht planning werkzaamheden

FF/75C/2008/0378

Nieuw Sintmaheerdt

15 januari 2009 tot en met 31 december 2013

Stichting De Zijlen
mevrouw H. de With
Postbus 25

9356 ZG TOLBERT

Dit formulier dient zodra de aanvang van de werkzaamheden bekend is
te worden ingediend bij Dienst Regelingen!

Retouradres Dienst Regelingen
Postbus 19530
2500 CM Den Haag
Fax: 070-3786139
Email: ffwet@minlnv.nl
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Stichting De Zijlen
H. de-VWtfv^W-
Postbus 25
9356 ZG TOLBERT

larsdbouw, natuur en
voedselkwaliteit

uw brief van uw kenmerk

29 juli 2008 B08060/JH-NK

onderwerp

ontheffing Flora- en faunawet

artikel 75, lid 5 en lid 6, onderdeel c

ons kenmerk
FF/75C/2008/0378.
toek.to
doorkiesnummer

0800-22 333 22

datum

15januari 2009

bijlagen

1

Wlinisterie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Laan van NOI 131

Postadres: Postbus 19530

2500 CM Den Haag

Telefoon: 0800 - 22 333 22

Fax: (070) - 37 86 139

Web: www.minlnv.nl/loket

Geachte mevrouw De With,

Naar aanleiding van uw verzoek van 30 juli 2008 en de aanvulling hierop van
20 oktober 2008, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/75C/2008/0378, om een onthef-
fing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen, deel ik u het volgende
mee.

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de verbodsbepalingen ge-
noemd in de artikelen 8 en 13, lid l, van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het
vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats ver-
wijderen van de brede orchis, gevlekte orchis, rietorchis en het ruig klokje, alsmede van
de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9 en 13, lid l, van de Flora- en faunawet
voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; het ver-
voeren en onder zich hebben van de poelkikker.

De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het project "Nieuw Sintmaheerdt" gelegen in de ge-
meente Leek. De bestaande bebouwing van zorginstelling Stichting de Zijlen zal groten-
deels worden vernieuwd en vervangen. Hiertoe wordt het terrein opnieuw ingericht,
waarbij ook de infrastructuur wordt aangepast. Ontheffing wordt gevraagd van de ver-
bodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 en 13, lid l, van de Flora- en faunawet voor
wat betreft exemplaren van de brede orchis, gevlekte orchis, rietorchis en het ruig klokje,
alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9 en 13, lid l, van de Flora-
en faunawet voor wat betreft exemplaren van de poelkikker, voor de periode van
1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.
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Overwegingen
Wettelijk kader
Beschermde soorten
De brede orchis, gevlekte orchis, rietorchis en het ruig klokje zijn beschermde inheemse
plantensoorten als bedoeld in artikel 3, lid l, van de Flora- en faunawet. De poelkikker is
een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid l, onder c, van de Flora-
en faunawet en is tevens opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plan-
tensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd.

Verbodsbepalingen
Op grand van artikel 8 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet is het onder meer verboden
om beschermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te
steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun
groeiplaats te verwijderen en te vervoeren en onder zich te hebben.

Op grond van de artikelen 9 en 13, lid l, van de Flora- en faunawet is het onder meer ver-
boden om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te be-
machtigen of met het oog daarop op te sporen; te vervoeren en onder zich te hebben.

Ontheffing
Artikel Q van de Flora- en faunawet
Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd
in artikel 9 van de Flora- en faunawet, voor wat betreft het doden en/of verwonden van
de poelkikker. Gelet op de zorgplicht, genoemd in artikel 2 van de Flora- en faunawet
wordt echter geen ontheffing verleend voor het doden en/of verwonden van de
beschermde diersoorten. Ontheffing voor het doden en/of verwonden is ook niet aan de
orde als alle mitigerende maatregelen worden toegepast. Bovendien is ontheffing voor
het doden en verwonden in casu niet nodig. Er worden door u voldoende maatregelen
getroffen om doden en verwonden te voorkomen. Incidentele slachtoffers vallen niet
onder de reikwijdte van artikel 9 van de Flora- en faunawet.

Op grond van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen slechts
verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhou-
ding van de soort. Op grond van artikel 75, lid 6, aanhef en onder c, wordt in het geval
van soorten die zijn opgenomen op bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn ontheffing slechts
verleend wanneer er, naast de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan een gun-
stige staat van instandhouding van de soort, geen andere bevredigende oplossing bestaat
en met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen.
In artikel 2, lid 3, onder j, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
(28 november 2000, Stb. 525) worden als andere belangen als bedoeld in artikel 75, lid 5,
onder c, van de Flora- en faunawet, onder andere aangewezen de uitvoering van werk-
zaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. Omdat dit Besluit nog
niet is aangepast aan de wijziging van de Flora- en faunawet van 7 april 2006 wordt hier
nog over andere belangen als bedoeld in artikel 75, lid 5, onderdeel c geschreven, terwijl
hiermee lid 6 wordt bedoeld.
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Instandhouding van de soort
Brede orchis, gevlekte orchis, rietorchis en het ruig klokje
De brede orchis, gevlekte orchis, rietorchis en het ruig klokje zijn binnen het plangebied
aangetroffen. Groeiplaatsen van de bovengenoemde soorten worden door de werkzaam-
heden beschadigd en vernietigd. Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de
soort tot een minimum te beperken, stelt u de volgende maatregelen voor:
« Bij graafwerkzaamheden voor de verbreding van watergangen of de aanleg van nieu-

we waterpartijen moet er voor worden zorg gedragen dat de hydrologische isolatie
van de bestaande dobben niet wordt aangetast. De isolatie van de poel in het noorde-
lijke natuurgebiedje mag niet minder worden dat nu het geval is. Bij werkzaamheden
dient (tijdelijk) een volledige isolatie te worden aangebracht door de strook tussen de
poel en naast gelegen sloot zover op te hogen dat er geen water in de poel stroomt.

» Het berijden van de gronden is niet toegestaan. De gronden mogen ook niet worden
gebruikt voor (tijdelijke) opslag van grond en bouwmaterialen.

» Indien de poel in het noordelijke deel gei'soleerd moet worden kan dit vanaf de ande-
re kant van de sloot gebeuren zodat het beschermde terrein rond de poel niet betre-
den hoeft te worden.

» Indien bronbemaling wordt toegepast, mag dit niet leiden tot peilverlaging in de dob-
ben of tot lozing van opgemaald water op de dobben, de poel in het noorden of op
de gronden waar beschermde planten staan.

« Het terrein rond de dobben en het noordelijke natuurterrein is thans relatief voedsel-
arm, verrijking (vermesting) moet worden voorkomen.

« Exemplaren van beschermde soorten die buiten de te handhaven gebieden worden
gevonden zullen zoveel mogelijk verplaatst worden naar deze gebieden.

De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Ter aanscherping zijn
in de ontheffing echter aanvullende voorwaarden opgenomen. U stelt voor om exempla-
ren die zich buiten de groengebieden bevinden te verplaatsen. Het verplaatsen van indivi-
duen naar het groengebied is echter niet noodzakelijk voor de gunstige staat van in-
standhouding van de populaties in het gebied. Verplaatsing van exemplaren van naar de
groengebieden dient alleen te gebeuren als dit niet tot onomkeerbare verstoring van de
in de groengebieden aanwezige flora en fauna leidt. De orchideeen en de ruig klokjes
waarvan het wenselijk is dat ze verplaatst worden, dienen buiten de periode van groei tot
zaadval uitgegraven en verplaatst te worden onder leiding van een deskundige1. Het is
daarnaast noodzakelijk om rekening te houden met de hydrologische kwetsbaarheid van
de groengebieden waar de populaties van de beschermde soorten staan. Deze soorten
zijn zeergevoelig voor verandering in grondwaterpeil.

1 Met een deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij
gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspe-
cifleke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse)
ecologie; en/of
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau; en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werk-
zaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging
VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV,
NJN, 1VN, EIS Nederland, FI.ORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Land-
schappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming.
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Bronbemaling mag alleen worden toegepast wanneer via nader onderzoek wordt aange-
toond dat er geen permanente negatieve effecten zijn op het grondwaterpeil. De gunstige
staat van instandhouding van de brede orchis, gevlekte orchis, rietorchis en het ruig klok-
je komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de bovengenoemde maatregelen en
volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorwaarden.

Poelkikker
De poelkikker is binnen het plangebied aangetroffen. De poelkikker bevindt zich echter
voornamelijk buiten het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. Incidenteel kan
een exemplaar zich buiten de beschermde groengebieden bevinden, op de plek waar
gewerkt wordt. Het leefgebied van de poelkikker zal ten gevolge van de werkzaamheden
niet kleiner worden. Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een
minimum te beperken, stelt u de volgende maatregelen voor:
• Bij graafwerkzaamheden voor de verbreding van watergangen of de aanleg van nieu-

we waterpartijen moet er voor worden zorg gedragen dat de hydrologische isolatie
van de bestaande dobben niet wordt aangetast. De isolatie van de poel in het noorde-
lijke natuurgebiedje mag niet minder worden dat nu het geval is. Bij werkzaamheden
dient (tijdelijk) een volledige isolatie te worden aangebracht door de strook tussen de
poel en naast gelegen sloot zover op te hogen dat er geen water in de poel stroomt.

• Het berijden van de gronden is niet toegestaan. De gronden mogen ook niet worden
gebruikt voor (tijdelijke) opslag van grond en bouwmaterialen.

« Indien de poel in het noordelijke deel ge'isoleerd moet worden kan dit vanaf de ande-
re kant van de sloot gebeuren zodat het beschermde terrein rond de poel niet betre-
den hoeft te worden.

« Indien bronbemaling wordt toegepast, mag dit niet leiden tot peilverlaging in de dob-
ben of tot lozing van opgemaald water op de dobben en de poel in het noorden.

» Het terrein rond de dobben en het noordelijke natuurterrein is thans relatief voedsel-
arm, verrijking (vermesting) moet worden voorkomen.

• Exemplaren van beschermde soorten die buiten de te handhaven gebieden worden
gevonden zullen zoveel mogelijk verplaatst worden naar deze gebieden.

De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Ter aanscherping zijn
in de ontheffing echter aanvullende voorwaarden opgenomen. Indien een exemplaar van
de poelkikker zich op de plek waar gewerkt wordt bevindt, dient het werk op de betref-
fende plek te worden gestaakt tot een deskundige1 het exemplaar naar het beschermde
groengebied heeft gebracht. De werkzaamheden dienen zo veel mogelijk buiten de over-
winteringperiode van de poelkikker te worden uitgevoerd (november tot en met maart).
De poelkikker overwintert namelijk op het land en kan zich dan buiten de beschermde
gebieden bevinden. Mocht er noodgedwongen toch gedurende de overwinteringperiode
moeten worden gewerkt, dan dient het bouwverkeer rekening te houden met de trek van
de kikkers van en naar het voortplantingsgebied. Er dient dan vanaf l februari tot l april
tussen zonsondergang en zonsopkomst op bouwwegen geen verkeerte rijden. Mocht het
in deze periode zeer droog en koud zijn dan is het uiterst onwaarschijnlijk dat de kikkers
trekken en kan het bouwverkeer na overleg met een deskundige1 eventueel wel door-
gaan. Er wordt op deze manier zorgvuldig gehandeld. De gunstige staat van instandhou-
ding van de poelkikker komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de bovenge-
noemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorwaarden.
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Bezwaar
Het kan zijn dat u het met deze beslissing niet eens bent. U kunt dan (net als andere be-
langhebbenden) binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief, bezwaar maken.
U doet dit door een brief te sturen aan Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbe-
scherming, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Uw bezwaarschrift moet ten minste bevat-
ten:

uw naam en adres
de vermelding: 'ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet' en het aanvraagnummer
een afschrift van deze brief

- de redenen van uw bezwaar
- de datum van uw bezwaarschrift

uw handtekening
De teammanager Recht en Rechtsbescherming van Dienst Regelingen zal namens de Mi-
nister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het bezwaarschrift beslissen.

Als u iemand machtigt namens u bezwaar te maken, vergeet u dan niet een door u onder-
tekende machtigingsverklaring mee te sturen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen,

B. Kluivingh - Deetman



Datum Kenmerk Vervolgblad

15 januari 2009 FF/75C/2008/0378 5

Andere bevredigende oplossing
Er is geen alternatieve locatie, de activiteit is plaatsgebonden. De huidige woningen van
de zorginstelling voldoen niet meer aan de normen en moderne eisen van privacy, duur-
zaamheid en vermaatschappelijking van de zorg. Om hieraan te kunnen voldoen is ver-
nieuwing van de huisvesting van de zoginstelling noodzakelijk. Daarnaast moet er wor-
den voldaan aan de eisen die gesteld worden aan deconcentratie en spreiding van men-
sen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het doel is zowel de keuzevrijheid
van de woonplaats van de clienten en hun verwanten te vergrote door meer keuze in de
vorm van huisvesting te bieden. De huidige huisvesting voldoet hier niet aan. Verbouwing
van de bestaande gebouwen biedt onvoldoende mogelijkheden voor vernieuwing. Sloop
en nieuwbouw zijn dan ook noodzakelijk. Een aantal inrichtingsmodellen zijn ontwikkeld,
gekozen is voor een model waarbij de bestaande groenstructuur zo veel mogelijk ge-
handhaafd wordt en standplaatsen van beschermde planten en de voortplantingsplaatsen
van de aanwezige kikkers, padden en salamanders behouden blijven. Gezien hetfeit dat
er voldoende mitigerende maatregelen voor en tijdens de werkzaamheden zullen plaats-
vinden, wordt de aantasting van exemplaren of verblijfplaatsen van beschermde soorten
zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is het voldoende aangetoond dat geen andere be-
vredigende oplossing voorhanden is.

Zorgplicht
Voor de soorten waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de onthef-
fing opgenomen voorwaarden. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht ex artikel 2
van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde
dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dient u
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen.

Voqels
U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van
vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor de in
het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden
buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen
voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vogels tot broeden
kunnen komen binnen het plangebied. Ik wijs u erop dat voor het broedseizoen geen
standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van de Flora- en faunawet. Van belang is
of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voorts wijs ik u erop dat
verblijfplaatsen van standvogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zoals holen
van spechten, jaarrond zijn beschermd. Voor het verwijderen van dergelijke
verblijfplaatsen is te alien tijde een ontheffing vereist.

Conclusie
Gelet op het voorgaande verleen ik u ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet.
Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan.



gemeente

Stichting De Zijlen
T.a.v. de heer J. ten Gate
Postbus 25
9356 ZG TOLBERT

Ons kenmerk: MvdW/ST/2008001786
Onderwerp: Flora- en faunawet

Contactpersoon: M. van der Werff

Leek, 2 8 HUNT 2008

Geachte heer Ten Gate,

In het kader van de ontwikkelingen van Stichting De Zijlen is een flora- en faunaonderzoek ge-
daan door OD 205. De uitkomsten van het onderzoek zijn vertaald in een rapport dat u bijgaand
aantreft.

De eindconclusie is dat voor sommige beschermde soorten een ontheffing op grond van arti-
kel 75 van de Flora- en faunawet moet worden aangevraagd. Het uitgangspunt hierbij is dat de
party die de verstoring teweegbrengt, de ontheffing moet aanvragen.

Wij willen u erop attent maken dat u tijdig voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamhe-
den de ontheffing aanvraagt. De aanvraag voor de ontheffing kunt u via OD 205 laten verzor-
gen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gernformeerd.

Namens burgemeester en wethouders van Leek,

linga,
afdelingsmanager Ruimtelijke en
Maatschappelijke Ontwikkelingen Tolberterstraat 66

9351 BJ Leek

Postbus 100

9350 AC Leek

Telefoon

(0594) 55 15 15

Fax

(0594) 51 75 12

Teksttelefoon

(0594) 55 15 16

Bijl.: 1
gUex. RMO/REO

E-mail

info@leek.nl

Internet

www.leek.nl
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5 augustus 2008 onderwerp archeologisch advies Bestemmingsplan Sintmaheerdt te Leek

Geachte heer Van der Werff,

Naar aanleiding van uw verzoek stuur ik u het archeologisch advies aan de hand van een bureauonderzoek ten
behoeve van het Bestemmingsplan Sintmaheerdt te Leek.

Korte schets van de gebiedsgenese en bewoningsgeschiedenis in en rondom het plangebied
De Sintmaheerdt bevindt zich aan de zuidwestkant van Leek. Leek is een dorp in de streek Vredewold in het
Zuideiijk Westerkwartier. Leek is in de 16e eeuw ontstaan als veenontginningsnederzetting in de venen van het
landgoed Nienoord. Het ontstaan van deze nederzetting hangt samen met de stichting van de borg Nienoord
door de familie van Ewsum. De Heren van Nienoord hielden zich bezig met de winning en verkoop van turf.
Voor de afvoer van de turf moest ook een infrastructuur aangelegd worden, zoals kanalen, sluizen en bruggen.
Zo werd in 1558/1559 het Leeksterhoofddiep gegraven richting Zevenhuizen. Het dorp Leek ontstond bij een
sluis in het beekje De Leke. Deze beek voerde oorspronkelijk het overtollige water uit de hoogveenmoerassen
af naar het noorden. In 1592 werd in opdracht van Graaf Willem Lodewijk een schans aangelegd aan de
oostkant van het Leeksterhoofddiep. In 1624 werd de schans verlengd tot een linie. De schans en haar directe
omgeving langs het Leeksterhoofddiep vormden de kern van de nederzetting Leek. Leek was anders dan de
omliggende dorpen geen boerengemeenschap, maar een plaats van handelaren, neringdoenden, verveners en
schippers. Zo waren er in Leek scheepswerven, een lijnbaan en andere niet-agrarische bedrijven te vinden. De
aanwezigheid van de al eerder genoemde natte infrastructuur heeft hieraan bijgedragen. Het plangebied maakt
geen deel uit van de oude kern van Leek. Het ligt ten noorden van het Leeksterhoofddiep, direct ten noorden
van de huidige wijk Diepswal, en direct ten oosten van de Tolbertervaart. De Tolbertervaart is in 1905 gegraven
en mondt uit in het Leeksterhoofddiep.

Het Zuideiijk Westerkwartier is een streek van wegdorpen en houtsingels. In Vredewold bevindt zich een aantal
landgoederen die kenmerkend zijn voor een dergelijk houtsingellandschap. Een daarvan is het landgoed
Nienoord. Het Zuideiijk Westerkwartier bevindt zich geologisch gezien op de noordelijke uitloper van het Drents
Plateau. Volgens de Fysisch Geografische kaart bevindt het plangebied zich op een glaciale rug met dekzand
en glaciaal materiaal beginnend binnen 1,2 m onder maaiveld (kaartcode: Grig). Op de Geomorfologische
kaart staat het plangebied als bebouwd aangegeven. Direct ten westen van het plangebied toont de
Geomorfologische kaart een grondmorene (al dan niet met welvingen), bedekt met dekzand.
Hoogstwaarschijnlijk strekt deze grondmorene met dekzand zich ook uit tot in het plangebied. Het grootste deel
van de pleistocene dekzanden in het Zuideiijk Westerkwartier is vanaf de bronstijd tot de Middeleeuwen bedekt
geweest met hoogveen.

Bodem
De bodem bestaat in het grootste deel van het plangebied uit laarpodzolgronden met leemarm en zwak lemig
fijn zand (zie bijlage: Kaart archeologie; code: cHn21). In de noordelijke punt bevinden zich beekeerdgronden
met lemig fijn zand (code: pZg23). Het ontwikkelingsgebied De Zijlen bevindt zich vrijwel geheel op de
laarpodzolgronden, alleen de meest noordoostelijke hoek bestaat uit beekeerdgronden.

Archeologische waarden ...



Archeologische waarden

Bewoningsresten uit de prehistorie (Steentijd) bevinden zich vooral op podzolbodems. De aanwezigheid van
dergelijke bodems duidt op goede ontwatering en de prehistorische mens had een bewoningsvoorkeur voor
dergelijke droge bodems. Bewoning in en random Leek is vanaf de late bronstijd tot in de Middeleeuwen niet
mogelijk geweest vanwege vernatting en daarmee gepaard gaande veengroei. Door de vervening die vanaf de
zestiende eeuw plaatsvond, is het pleistocene dekzand weer aan de oppervlakte komen te liggen. Wanneer
podzolbodems niet (meer) bedekt zijn door latere afzettingen is het prehistorische maaiveld gelijk aan het
huidige maaiveld en zijn archeologische sporen/resten vaak aangetast door agrarisch bodemgebruik. Behalve
agrarisch bodemgebruik is de aanleg van de wijk Sintmaheerdt ook van grote invloed geweest op het mogelijk
nog aanwezige bodemarchief.

Archeologische Monumentenkaart (AMK)
Het plangebied is niet op de Archeologische MonumentenKaart (AMK) geregistreerd als archeologisch terrein,
noch zijn van het terrein archeologische vondsten bekend (geen registraties van vondsten in de archeologische
database ARCHIS). In de omgeving van het plangebied is wel een aantal archeologische vondsten gedaan (zie
bijlage: Kaart archeologie). Ten noorden van het plangebied bevindt zich een AMK-terrein van hoge
archeologische waarde (monumentnummer: 5307). Hierzijn resten van de borg "Auwemahuis" uit 1413
aangetroffen (zie bijlage: Uitgebreide rapportage monumenten). In het begin van de 18eeeuw is de borg
gesloopt. De grachten van de borg zijn, op de gracht aan de zuidwestkant na, nog aanwezig. Ten oosten van
het plangebied bevindt zich eveneens een AMK-terrein van hoge archeologische waarde (monumentnummer:
7078). Hier gaat het om de resten van de borg "Rodenborg". Over de deze borg zijn weinig gegevens bekend.

Waarnemingen
Westelijk van het plangebied zijn bij zandafgravingen fragmenten kogelpotaardewerk, baksteen en een
waterput uit de Late Middeleeuwen aangetroffen (zie bijlage: Uitgebreide rapportage waarnemingen;
waarnemingsnummer: 238506). Ten noordoosten van deze waarneming is in een zandverstuiving een
vuurstenen bijl van de Enkelgraf-cultuur (2800 - 2400 v. Chr.) uit het Late Neolithicum gevonden
(waarnemingsnummer: 300449). Ten zuiden van het oostelijke deel van het plangebied zijn tenslotte 17
Merovingische gouden munten (Vroege Middeleeuwen) aangetroffen (waarnemingsnummer: 300496).

Historische kaarten
Op de militair-topografische kaart uit de Atlas van Huguenin (1819-1829) bestaat het grootste gedeelte van het
plangebied uit akker- en weideland en gedeeltelijk uit heideland. Aan de zuidelijke rand van het plangebied
wordt op deze kaart een woning afgebeeld. Deze woning betreft vermoedelijk dezelfde woning die ook op de
kadastrale minuut uit 1832 weergegeven wordt (meest zuidelijke rode cirkel op bijlage: Minuutplan Leek), lets
ten noorden hiervan wordt op de kadastrale minuut nog een woning afgebeeld. Op de kadastrale minuut
bestaat het overige deel van het plangebied uit akker- en weideland. Hetzelfde beeld volgt uit de historische
kaart van 1851/1855 van het gebied. Bovenstaande kaarten tonen in het ontwikkelingsgebied De Zijlen geen
bebouwing. Op de Bonnekaart uit circa 1900 staat behalve de twee bovengenoemde woningen nog een aantal
andere woningen op de kaart (zie bijlage: Projectie Bonnekaart op huidige situatie). Ook aan de westelijke rand
van het ontwikkelingsgebied De Zijlen bevindt zich op deze kaart een woning.

Bekende cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHWK) Groningen worden bekende cultuurhistorische en
cultuurlandschappelijke waarden afgebeeld. In de zuidwesthoek van het plangebied is sprake van een
landschap met cultuurhistorische waarde (zie bijlage: Uitsnede Cultuurhistorisch Waardenkaart Groningen).
Het gaat hier om een "landschap met oorspronkelijk kenmerk" (rood gearceerd) en perceelrandbeplanting
(groen gekleurd). In het noordoosten van het ontwikkelingsgebied De Zijlen bevindt zich een dobbe (stip met
cirkel). In het midden van het plangebied net ten oosten van het ontwikkeiingsgebied De Zijlen bevindt zich nog
een dobbe. Dobbe's kunnen van archeologisch belang zijn als blijkt dat het om een pingorume gaat. In de
Midden-Steentijd (8800 - 4900 v. Chr.) was de ringwal rond een pingorume een aantrekkelijke vestigingsplaats
voor rondtrekkende jagers-verzamelaars. De noordelijke dobbe lijkt volgens plankaart binnen een waterpartij te
vallen en is daarmee de oorspronkelijke vorm kwijtgeraakt.

Archeologie in ...



Archeologie in het bestemmingsplan

In het plangebied zelf zijn geen bekende (geregistreerde) archeologisch terreinen in het geding. Ook zijn er
geen archeologische waarnemingen bekend uit het gebied. Tijdens de inrichting van de wijk Sintmaheerdt zijn
geen officiele meldingen gedaan van archeologische vondsten. Na het weghalen van het veenpakket hebben
zowel landbouwwerkzaamheden als de aanleg van de wijk het prehistorische maaiveld aangetast. Indien hier
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn geweest zijn deze door bodemingrepen van de laatste eeuwen
verstoord of vernietigd. Dit betekent dat er in het bestemmingsplan geen aparte bestemmingsbepalingen ten
behoeve van de archeologie hoeven te worden meegenomen. Ook is het op basis van bovengenoemde
aspecten niet zinvo! een prospectief archeologisch onderzoek in te stellen in het ontwikkelingsgebied "De
Zijlen". Mochten er bij de herinrichtingswerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten tevoorschijn
komen, dan geldt krachtens de monumentenwet een meldingsplicht*.

Ik hoop u met bovenstaand advies voldoende te hebben gemformeerd.

MfiLyriendelijke groet,

Drs. J. Molema
Archeoloog Libau steunpunt

Bijlagen:

- Kaart archeologie Bestemmingsplan Sintmaheerdt;
- Uitgebreide rapportage monumenten;
- Uitgebreide rapportage waarnemingen;
- Minuutplan Leek, sectie H, blad 3; Tolbert Zuidzijde;
- Minuutplan Leek, sectie H, blad 2; Tolbert Zuidzijde;
- Projectie van de Bonnekaart (ca. 1900) op de huidige situatie;
- Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart Groningen

Geraadpleegde literatuur:

Schroor, M & J. Meijering, 2007. Golden Raand, Landschappen van Groningen. In Boekvorm Uitgevers, Assen.

Versfelt, H.J. & M. Schroor, 2005. De Atlas van Huguenin, Militair topografische kaarten van Noord-Nederland
1819-1829. Heveskes Uitgevers, Groningen/Veendam.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990. Grate Historische Atlas van Nederland, 2 Noord-Nederland 1851-
1855, schaal 1:50000. Wolters-Noordhoff bv, Groningen.

*Vondstmeldingen dienen zo spoedig mogelijk te worden gedaan bij de minister (RACM).
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Uitgebreide Rapportage Monumenten

Monumentnr: 5307 Oppervlakte: 15.920 m2
CMA-nr: 07C - 085
Status: Terrein van hoge archeologische waarde
Toponiem: TOLBERT-OOST
Plaats: Tolbert
Gemeente: Leek
Provincie: Groningen
Coordinates 220363/576781
Terreinbeheerder: Niet van toepassing

Complexen
Complextype Begindatering Einddatering

Borg/stins/versterkt huis Middeleeuwen laat Nieuwe tijd

Beschrijving
CAA: / Resten van een versterkt huis: de borg "Auwemahuis". De boerderij op het borgterrein is afgebroken. Er staat nu een huis.
De borg stond midden op het westelijk gedeelte van het terrein. De grachten zijn nog aanwezig behalve aan de zuidwestkant.
Stichtingsdatum 1413; sloop begin 18e eeuw.

Documentatie
Type: Kaart
Beheerder: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Toelichting: topografische kaart 1:25.000 met terreinaanduiding

Literatuur
FORMSMA, W.A, LUITJENS-DIJKVELD STOL.R.A. EN PATHUIS.A 1973 , in: De Ommelander Borgen en Steenhuizen. pp.400-
402.
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen

Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coordinates
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

Vondstmelding: 238506238506
06HZ-10
219240/575740
HOLMERPAD
De Holm
Leek
Groningen
Particulier/1949
Particulier/1949
Halbertsma/19-03-1949
Niet-archeologisch: graafwerk
Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoor

Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Geomorfologie: Dekzandrug/dekzandplateau
NAP maaiveld:

Beschrijving
De heer Ouwema was gewend om op het hoogste punt van de Holm zand te gravenom dit als witzand te verkopen of voor eigen
gebruik. Tevens werd zogeegaliseerd. Het gaat om laatmiddeleeuwse woonresten.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Documentatie

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Nederzetting, onbepaald
1
Niet van toepassing
Waterput/waterreservoir
Niet van toepassing

Nederzetting, onbepaald
9999
Keramiek
Baksteen
Niet van toepassing
Groot formaat, slecht doorbakken.

Nederzetting, onbepaald
9999
Keramiek
Kogelpot
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Begindatering:
Einddatering:

Cultuur:
Toestand:

Begindatering:
Einddatering:

Cultuur:
Toestand:

Begindatering:
Einddatering:

Niet van toepassing
Fragment

Middeleeuwen laat: 1050 -
Middeleeuwen laat: 1050 -

Niet van toepassing
Fragment

Middeleeuwen laat: 1050 -
Middeleeuwen laat: 1050 -

Niet van toepassing
Fragment

Middeleeuwen laat: 1050 -
Middeleeuwen laat: 1050 -

1500 nC
1500 nC

1500nC
1500 nC

1500 nC
1500 nC

D:o.a. 1 kogelpotrandscherf met kartelrand.

Verslag
Onbekend

1 van 1



Uitgebreide Rapportage Waarnemingen

Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coordinates
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

300449
06HZ-2
219610/576510

Vondstmelding: 300449 Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Tolbert
Leek
Groningen
Particulier/1959
Particulier/01-10-1959
Particulier/ 1959
Onbekend
Zand(verstuiving)

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Losse vondst, ca.1m diep in onvergraven geel zand.Betreft een stenen bijitje van vuilgrijze vuursteen, gelig verweerd;enigszins
breedtoppig. Lengte 9,4cm.Volgens J.D. van der Waals Standvoetbekercultuur.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
1
Vuursteen
Bijl
Niet van toepassing

Cultuur:
Toestand:

Begindatering:
Einddatering:

Enkelgraf-cultuur
Onbekend

Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC
Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC

Documentatie

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Onbekend
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen

Waarnemingsnr:
Objectcode:
Coordinates
Toponiem:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Vinder/datum:
Invoerder/datum:
Beschrijver/datum:
Verwerving:
Grondgebruik:

300496
07CZ-2
221000/575000

Vondstmelding: 300496 Extern nr:
Onderzoeksmelding:

Onbekend
Leek
Groningen
Particulier/1901
Particulier/1902
RIJKSMUSEUM HET KONINKLIJK PENNINGKABINET/9999
Indirect: literatuur Geomorfologie: Onbekend
Onbekend NAP maaiveld:

Beschrijving
Deze vondst wordt Nietap II genoemd. Nietap I bestond uit 9 Merovingischegouden tiers de sou en was in 1899 gevonden.
Nietap II bestaat uit 17dergelijke munten waarbij een sou d'or, beschreven in de Rijksverslagenover 1902 door Van Kerkwijk
(Kon.Kabinet). De plaats van Nietap II vielniet naderte bepalen.

Vondsten
Complex:
Aantal:
Materiaal:
Code algemeen:
Code specifiek:
Toelichting:

Onbekend
17
Goud
Munt
triens/tremissis/'tiers de sol'

Cultuur:
Toestand:

Begindatering:
Einddatering:

Niet van toepassing
Onbekend

Middeleeuwen
Middeleeuwen

vroeg
vroeg

A:
A:

450
450

-525
-525

nC
nC

Documentatie

Type:
Beheerder:
Toelichting:

Verslag
Onbekend
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Minuutplan Leek, sectie H, blad 2; Tolbert Zuidzijde



Minuutplan Leek, sectie H, blad 3; Tolbert Zuidzijde
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Projectie van de Bonnekaart (ca. 1900) op de huidige situatie



Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart Groningen



datum 21-11-2014
dossiercode    20141121-34-9975

UITGANGSPUNTEN NOTITIE

Plan: Sintmaheerdt, 2e fase, eengezinswoningen

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

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving: Voorliggend project gaat in op een deel van fase 2 van deze herstructureringsopgave van het
zorginstellingsterrein in de wijk Sintmaheerdt. Dit deel van fase 2 betreft de realisatie van in totaal 26 reguliere
eengezinswoningen. In het bestemmingsplan zijn er in dit deel 24 woningen toegestaan. De toename van twee woningen
worden gecompenseerd in fase 3 en 4 van de herontwikkeling. Er wordt een sloot aangelegd, zie bijgevoegd bestand. Schoon
hemelwater ter plaatse van de noordelijke 6 kavels wordt afgevoerd naar de dobbe.
Oppervlakte plangebied: 12056 m2
Toename verharding in plangebied: circa 500 m2 m2
Kaartlagen geraakt: Ja

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

Aanvrager / initiatiefnemer:

Naam: P. Daggenvoorde
Organisatie: BJZ.nu
Postadres: Twentepoort Oost 16a
PC/plaats: 7609 RG Almelo
Telefoon: 0546 45 44 66
Fax:
E-mail: patrick@bjz.nu

Gemeente Leek

Contactpersoon: Team Ruimtelijke Ordening
Telefoon: 0594-551515
E-mail: info@leek.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 en in de Notitie Water en Ruimte
2013. De ruimtelijke zonering van de provincie heeft het waterschap vertaald naar een eigen zonering met water als
belangrijkste element. Het waterschap benadrukt in haar functiezonering de volgende aspecten: de hoogte van de waterpeilen
en het gewenste grondwaterregime (GGOR), een optimale wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit), de waterkwaliteit voor
verschillende functies en de inpassing van water in het landschap.

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

Geraakte kaarten in plangebied:

Ondiepe storende lagen

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

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

WATERADVIES Waterschap Noorderzijlvest

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

Gelijkblijvend/afname verhard oppervlak

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

Riolering

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

Vervuiling verhard oppervlak

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

Voorbeelden beperken gebruik uitlogende materialen

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

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

Nieuw stedelijk gebied

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

Bestaand stedelijk gebied



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

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

Grondwater

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

● Woningen met kruipruimte
1,30 meter

● Woningen zonder kruipruimte
1,00 meter

● Gebiedsontsluitingswegen
0,80 meter

● Erftoegangswegen
0,80 meter

● Groenstroken / ecologische zones
0,50 meter

Invloed op de waterhuishouding

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

Lozing op het oppervlaktewater

In het kader van de Waterwet is het verboden stoffen in een oppervlaktewaterlichaam te brengen tenzij hiervoor een
watervergunning of vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene regels. Veel activiteiten vallen onder algemene regels
waardoor geen watervergunning nodig is, en veelal met een melding kan worden volstaan. Het is verstandig hierover vooraf
contact met het waterschap op te nemen via vergunningen@noorderzijlvest.nl. Tevens kan een vergunningcheck worden
gedaan bij het Omgevingsloket Online: www.omgevingsloket.nl

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

BETROKKENHEID waterschap Noorderzijlvest

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

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



Mocht u aanvullende informatie hebben met betrekking tot deze watertoets (schetsontwerpen, relevante documentatie enz.),
raden wij u deze per e-mail op te sturen naar 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, tel. 
050-304 8337 (op donderdagen niet aanwezig) .

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

De WaterToets 2014
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