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1 Inleiding 

In opdracht van gemeente Zuidhorn heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend 
(water)bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een deel van het boerderijperceel Rijksstraatweg 7 en 
een aantal agrarische percelen te Zuidhorn. Daarnaast is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van een binnen de onderzoekslocatie gelegen puinpad. 
 
Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot de uitvoering van het verkennend (water)bodemonderzoek is de voorgenomen 
eigendomsoverdracht van de onderzoekslocatie. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de grond, het grondwater en de waterbodem ter plaatse. Tevens is aan de 
hand van de analyseresultaten indicatief de toepasbaarheid van de grond bepaald. Doel van het 
asbestonderzoek is met een geringe onderzoeksinspanning bepalen of het puin een verontreiniging met 
asbest bevat.   
 
Kwaliteit 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) 
de eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het onderzoek. MUG Ingenieursbureau 
heeft het onderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van thans geldende BRL SIKB 2000 en de 
bijbehorende protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het 
procescertificaat ’Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ en staat geregistreerd als  
Kwalibo-erkend bedrijf (erkend bodemintermediair).  
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de 
resultaten te verbinden conclusies. 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Algemeen 

Met het vooronderzoek is volstaan met de door de opdrachtgever verstrekte gegevens vanuit het 
gemeentelijk bodeminformatiesysteem en bekende gegevens vanuit voorgaand onderzoek in de directe 
omgeving. Ter aanvulling hierop zijn de website www.watwaswaar.nl en historisch kaarten bestudeerd. 
Daarnaast zijn de kadastrale gegevens opgevraagd en is mondelinge informatie verkregen van de 
terreineigenaar/gebruiker. 
 

2.2 Locatiegegevens en huidig bodemgebruik 

De onderzoekslocatie betreft een deel van het boerderijperceel Rijksstraatweg 7 en een aantal 
bijbehorende agrarische percelen te Zuidhorn. Het boerderijperceel heeft een oppervlakte van circa 1 ha 
en is voor een groot deel verhard met beton. Op het perceel zijn diverse opstallen aanwezig. Het betreft 
hier een nieuwe en een oude ligboxenstal, een kapschuur, potstal en schuur met paardenboxen. 
Daarnaast zijn er twee tanklocaties op het terrein aanwezig. Eén ervan is op het buitenterrein gesitueerd 
en is niet meer in gebruik. Het betreft één dieseltank met een opvangbak en overkapping op een 
betonverharding. De andere tanklocatie betreft een tweetal dieseltanks in opvangbakken eveneens 
gesitueerd op een betonvloer. Deze tanks bevinden zich in de oude ligboxenstal. Verder zijn delen van 
het terrein in gebruik voor de opslag van ruwvoerders en is er een mestsilo aanwezig. Het 
boerderijperceel wordt voor een deel omringd door kavelsloten 
 
De agrarische percelen zijn allen in gebruik als grasland en worden doorsneden en omringd door 
kavelsloten. De totale lengte van de kavelsloten bedraagt circa 2.700 m

1
.De oppervlakte van de 

agrarische percelen bedraagt circa 15,5 ha. Verder is een betonpad (lengte circa 700 m
1
) en een puinpad 

(lengte circa 265 m
1
) aanwezig. Daarnaast zijn een aantal dammen aanwezig die verhard zijn met 

betonplaten. 
 
Kadastraal staat de onderzoekslocatie bekend als gemeente Zuidhorn, sectie A, met nummer 369, 370, 
374, 377 en 2556 (dls). De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de kadastrale gegevens 
blijkt dat de percelen in eigendom zijn van mevrouw Johanna de Groot. Bijlage 1 toont de topografische 
situering van de onderzoekslocatie en bijlage 2 een overzicht van de onderzoekslocatie.  
 

2.3 Historische gegevens en bodeminformatie 

Na bestudering van historisch kaartmateriaal blijkt dat zowel ter plaatse van het boerderijperceel als ter 
plaatse van de agrarische percelen enkele slootdempingen aanwezig zijn. Verder blijkt dat aan de 
westzijde van de locatie een boerderij aanwezig is geweest. Deze boerderij is in de periode tussen  
1982-1990 door brand verwoest. Volgens de terreingebruiker zouden de resten van de boerderij in de 
bodem zijn verwerkt. Verder heeft deze aangegeven dat zowel onder het betonpad als onder de 
betonplaten ter plaatse van de dammen geen fundatiemateriaal of puin aanwezig is. De locaties van de 
slootdempingen en het voormalige boerderijperceel zijn weergegeven op de in bijlage 2 bijgevoegde 
tekeningen. Historisch kaartmateriaal is bijgevoegd in bijlage 8. 
 
Voor zover bekend, is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder bodemonderzoek verricht. 
 

2.4 Toekomstig gebruik 

Mogelijk wordt de locatie in de toekomst ontwikkeld voor woningbouw. 
  

http://www.watwaswaar.nl/
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3 Uitvoering van het bodemonderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek ter plaatse van het boerderijperceel is uitgevoerd op basis van de onderzoeksstrategie voor 
een onverdachte locatie (ONV) zoals genoemd in NEN 5740. Met het plaatsen van de boringen en 
peilbuizen is rekening gehouden met de aanwezigheid van de tanklocaties en de slootdempingen. Als 
aanvulling op de gehanteerde onderzoeksstrategie zijn alle ondiepe boringen doorgezet tot 1,0 m-mv. 
Hiermee is een beter beeld verkregen van de plaatselijke bodemopbouw, is de trefkans van een 
verontreiniging en de monsterselectie vergroot. 
 
De agrarische percelen zijn onderzocht conform de onderzoeksstrategie ´grootschalig onverdacht  
(ONV-GR)’, volgens NEN 5740. Om een volledig beeld van de onderzoekslocatie te verkrijgen, zijn de 
boringen zoveel mogelijk gelijkmatig over de onderzoekslocatie verspreid. Met het plaatsen van de 
boringen en samenstellen van de mengmonsters is rekening gehouden met de aanwezigheid van het 
voormalige boerderijperceel en de slootdempingen. 
 
Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor ‘Overig water, 
lintvormig, normale onderzoeksinspanning’ (OLN), volgens NEN 5720. Met het indelen van de 
slibmonstervakken is onderscheidt gemaakt in de watergangen binnen de agrarische percelen die met 
elkaar in verbinding staan door middel van duikers en de watergangen rondom de boerderij. 
 
Het verkennend bodemonderzoek (asbest) is gebaseerd op NEN 5897 (Monsterneming en analyse van 
asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). De oppervlakte van het onderzochte 
puinpad bedraagt circa 800 m

2
. Het puinpad is niet ingedeeld in deellocaties en is daarom beschouwd als 

één ruimtelijke eenheid (RE) van 800 m
2
.  

 

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden en analyses 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 30 september en 1 oktober 2013 door de heren A.J. Kooistra, 
J. Veldkamp en E. Schellekens, alle voor protocol 2001 gecertificeerd medewerkers van 
MUG ingenieursbureau. De bemonstering van het slib is uitgevoerd door de heren J. Veldkamp en 
E. Schellekens, voor protocol 2003 gecertificeerde medewerkers. De grondwaterbemonstering is op 
8 oktober 2013 uitgevoerd door de heer J. Veldkamp (gecertificeerd medewerker voor protocol 2002). Het 
verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd op 9 oktober 2013 en is uitgevoerd door voor protocol 2018 
gekwalificeerde medewerker, de heer J. Veldkamp. 
 
Voorafgaand aan het verrichten van de boringen is de onderzoekslocatie visueel geïnspecteerd conform 
NEN 5740. Hierbij is eveneens gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen en de 
aanwezigheid van slootdempingen en/of ophogingen binnen het terrein. De uitgevoerde werkzaamheden 
en analyses zijn gebaseerd op de voornoemde onderzoekstrategieën.  
 
Van de waterbodem ter plaatse van de watergangen van de agrarische percelen zijn in totaal 20 steken 
(deelmonsters) verzameld. Hiervan is één slibmonster samengesteld ter analyse. Van de waterbodem ter 
plaatse van de watergangen van het boerderijperceel zijn in totaal 10 steken (deelmonsters) verzameld 
waarvan in het veld één mengmonster is samengesteld ter analyse. De steken zijn (indien mogelijk) 
doorgezet tot circa 0,5 m

1
 in de vaste bodem (onder de sliblaag). Alle deelmonsters zijn verzameld met 

behulp van een zuigerboor. 
 
Tabel 3.1 geeft een overzicht weer van de uitgevoerde werkzaamheden en analyses ten behoeve van het 
verkennend (water)bodemonderzoek. 
 
  



projectnummer 51185913 
16 oktober 2013 
pagina 4 van 12 

 

 

Tabel 3.1  Overzicht uitgevoerde werkzaamheden en analyses verkennend (water)bodemonderzoek 

Deellocatie Aantal boringen 
(excl. peilbuizen) 

Aantal 
slibsteken 

Aantal 
peilbuizen 

Analyses grond* Analyses 
grondwater* 

Analyse 
waterbodem* 

Boerderij-
perceel 

13 tot 0,5 m-mv  
5 tot 2,0 m-mv 

10 steken 2 tot ca. 
3,0 m-mv 

5 x NEN-pakket 
grond 

2 x NEN-pakket 
grondwater 

1 x wb 
regionaal 

Agrarisch 
percelen 

57 tot 0,5 m-mv  
9 tot 2,0 m-mv 

20 steken 16 tot ca. 
3,0 m-mv 

17 x NEN-pakket 
grond 

16 x NEN-pakket 
grondwater 

1 x wb 
regionaal 

NEN-pakket grond + wb regionaal:   zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM), PCB 
NEN-pakket grondwater:   zware metalen (9), minerale olie, vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen 
*:   voorbehandeling AS3000 

 
 
Voorafgaand aan het graven van de sleuven van het asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd 
conform NEN 5707. Hierbij is specifieke aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. Deze inspectie is uitgevoerd bij voldoende daglicht, minder dan 10 mm/uur regen en meer dan 
50 m zicht. Op basis van locatiespecifieke omstandigheden en het weer wordt de inspectie-efficiëntie op 
100% beschouwd.  
 
De sleuven zijn gegraven met behulp van een hydraulische midikraan. Alle ontgraven bodemlagen zijn op 
locatie voorbehandeld door ze te harken (20 mm) en de grond daarna te zeven (16 mm). Hiertoe is de 
ontgraven grond gelijkmatig verspreid met behulp van een hark. Vervolgens is het materiaal geïnspecteerd 
op het voorkomen van asbestverdachte materialen. De asbestverdachte materialen zijn op locatie geteld, 
gewogen en verzameld voor analyse. Door de voorbehandeling is de inspectie-efficiëntie van de ontgraven 
grond gesteld op 100%. Na voorbehandeling is de grond bemonsterd voor eventuele analyse op het 
gehalte aan asbest kleiner dan 16 mm. Hiertoe is per sleuf minimaal 50 kg materiaal gezeefd. De 
uitgevoerde werkzaamheden en analyses zijn weergegeven in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2  Uitgevoerde werkzaamheden en analyse verkennend asbestonderzoek 

RE Oppervlakte RE  
(m

2
) 

Datum uitvoering Sleuven graafmachine Analyse 

RE1 circa 900 09-10-2013 5 stuks 1 x asbest op plaatmat. 

 
 
Om de aanwezige betonverharding ter plaatse van het boerderijperceel te doorboren is gebruik gemaakt 
van een watergekoelde diamantkernboor. Na afloop van de werkzaamheden is de betonverharding 
hersteld met betonmortel of in het geval van een peilbuis met een waterkerende vloerpot.  
 

De locaties van de boringen, peilbuizen, slibsteken, slibmonstervakken en proefsleuven zijn weergegeven 
op de als bijlage 2a en 2b bijgevoegde overzichtstekeningen. 

 

3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem 
beoordeeld op kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per 
boring omschreven conform NEN 5104. Tevens zijn het maaiveld en de opgeboorde grond geïnspecteerd 
op het voorkomen van asbestverdachte materialen.  
 
Uit de boorprofielen blijkt dat de bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie als volgt kan worden 
beschreven: 
- 0,0-0,4 m-mv: matig humeus, matig zandige klei; 
- 0,4-3,0 m-mv: klei. 
 
De laagdikte van de humeuze toplaag verschilt plaatselijk. Verder blijkt dat aan de westzijde van de locatie 
leem en plaatselijk zandlagen in de ondergrond aanwezig zijn. Onder de aanwezige betonverhardingen ter 
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plaatse van het boerderijperceel is veelal matig fijn zand aanwezig. Hier zijn in de geroerde grondlagen 
plaatselijk lichte hoeveelheden baksteenpuin en grind aanwezig (0-5%). Onder de betonverharding ter 
plaatse van boring 103 is tot een diepte van 0,6 m-mv een puinlaag aanwezig. De bodem ter plaatse van 
boring 118 (slootdemping) is tot een diepte van 2,0 m-mv geroerd en bevat slibresten. Met behulp van de 
olie-watertest zijn geen oliereacties waargenomen. 
 
Uit de verrichte boringen ter plaatse van de slootdempingen blijkt dat het dempingsmateriaal geen 
noemenswaardige bijmengingen bevat. Verder zijn hier plaatselijk sliblagen (oude slootbodem) 
aangetroffen. Ter plaatse van de boringen 23, 35, 46 zijn lichte tot matige hoeveelheden (5-15%) 
baksteenpuin en/of koolresten in de bodem aanwezig. Deze boringen zijn gesitueerd ter plaatse of in de 
directe nabijheid van het voormalige boerderijperceel. De bodem is hier tot gemiddeld 1,0 m-mv geroerd. 
Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal ter plaatse van het boerderijperceel en de agrarische 
percelen zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. De zintuiglijk waarnemingen met betrekking 
tot het asbestonderzoek zijn beschreven in paragraaf 4.5. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de 
boorprofielen, die zijn opgenomen in bijlage 4. 
 

3.4 Waterbodemprofiel en zintuiglijke waarnemingen 

Aan de hand van de peilingen en de monsterneming blijkt dat de waterdieptes en slibdiktes ter plaatse van 
de bemonsterde kavelsloten sterk verschillen. Ter plaatse van de watergangen rondom de agrarische 
percelen varieert de waterdiepte van 5-70 cm. De slibdiktes variëren hier van 10-60 cm.  
 
In de watergang rondom de boerderij is nagenoeg geen water aanwezig. De slibdiktes variëren hier van 
20-195 cm. De ondergrond bestaat uit zwak zandige klei. In het waterbodemmateriaal, de onderliggende 
vaste bodem en in het water van de kavelsloot zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Wel 
bevat het slib ter plaatse van de watergang rondom de boerderij plaatselijk lichte hoeveelheden puin.  
 
Een gedetailleerde beschrijving van de waterdieptes en de waterbodemprofielen met zintuiglijke 
waarnemingen zijn opgenomen in bijlage 4. 
 

3.5 Veldmetingen grondwater 

De grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen (EGV) en de troebelheid 
(NTU) zijn tijdens de grondwatermonsterneming in het veld gemeten. De gegevens van de veldmetingen 
zijn opgenomen in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2  Veldmetingen grondwater 

Deellocatie Peilbuis Filterstelling  
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

Zuurgraad  
(pH) 

Ec  
(uS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Agrarische percelen 01 2,2 - 3,2 1,8 7,41 2250 9,8 
 07 2,2 - 3,2 1,9 7,08 1830 8,7 
 13 2,2 - 3,2 1,2 7,56 2640 11,7 
 18 2,2 - 3,2 1,4 7,25 2830 13,2 
 22 2,2 - 3,2 1,3 6,95 575 10,3 
 28 1,5 - 2,5 1,4 7,13 362 176,7 
 31 2,2 - 3,2 1,6 7,23 2870 24,2 
 35 2,2 - 3,2 1,3 6,88 572 37,4 
 39 2,2 - 3,2 1,0 7,23 944 15,7 
 43 1,2 - 2,2 1,1 6,21 397 203 
 49 2,2 - 3,2 1,4 6,74 882 9,6 
 54 2,2 - 3,2 1,5 6,7 1220 16,1 
 65 2,0 - 3,0 1,9 6,87 610 13,3 
 71 2,0 - 3,0 1,7 6,97 1810 11,2 
 76 2,1 - 3,1 1,7 7,01 2850 69,1 
 82 2,0 - 3,0 1,9 6,8 1260 19,2 
Boerderij 104 1,1 - 3,1 0,6 6,99 1050 242 
 116 2,1 - 3,1 0,8 6,87 708 23,7 
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Geen van de gemeten waarden wijkt significant af van de waarde die gezien de natuurlijke 
omstandigheden verwacht kan worden. De verschillen voor de gemeten waarden van de elektrische 
geleidbaarheid zijn vermoedelijk te verklaren door de verschillen in de bodemopbouw van de ondergrond 
(klei, leem of zand). 
 

3.6 Monsterneming en analyses, grond, grondwater, waterbodem en asbest 

De opgeboorde grond is bemonsterd per de te onderscheiden bodemlaag, in trajecten van maximaal 
0,5 m. Op basis van terreinindeling, de grondsoorten en zintuiglijke waarnemingen zijn monsters 
geselecteerd en samengesteld ter analyse. De mengmonsters van de grond zijn in het laboratorium 
samengesteld. De mengmonsters van de grond zijn geanalyseerd op het standaardpakket voor grond. Ter 
plaatse van de tanklocaties zijn separate grondmonster van de bovengrond ingezet op 
brandstofcomponenten. Deze grond is ongeroerd bemonsterd met behulp van steekbussen. De 
samenstelling van de mengmonsters is weergegeven op de analysecertificaten van de grond (bijlage 5). 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn de bodemlagen ter plaatse van de dempingen plaatselijk 
opgemengd met de grond van de boringen rondom deze dempingen. 
 
Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. De peilbuizen zijn één week na 
plaatsing bemonsterd. 
 
Van de verzamelde steken van de waterbodem zijn in het veld twee mengmonsters van het 
slib/waterbodemmateriaal samengesteld. Deze mengmonsters zijn geanalyseerd op het 
waterbodempakket regionaal. Voor de bemonstering van de waterbodem is gebruikgemaakt van een 
zuigerboor. 
 
Het aangetroffen asbestverdachte plaatmateriaal ter plaatse van sleuf 04 in het puinpad is onderzocht op 
de aanwezigheid van asbest. 
 
De grond-, grondwater- en waterbodemmonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de 
richtlijnen van AS3000. De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie 
geaccrediteerde Testlaboratorium Omegam te Amsterdam. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage 5. 
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4 Resultaten 

4.1 Toetswijze en terminologie grond en grondwater 

Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming is in 
deze rapportage de volgende terminologie gebruikt. 
 
Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. 
In verontreinigde bodems is dit het gehalte dat moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die 
de bodem voor mens, dier en plant heeft, volledig te herstellen. 
 
Streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om 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. Volgens de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging 
als meer dan 25 m

3
 bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is 

aangetoond. Voor grondwater geldt dat als in meer dan 100 m
3
 bodemvolume de interventiewaarde wordt 

overschreden, 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 zijn saneringsmaatregelen niet spoedeisend. 
 
Tussenwaarde 1/2(S + I): indien gehalten (grond) of concentraties (grondwater) worden gemeten die 
hoger zijn dan het gemiddelde van de achtergrond- en de interventiewaarde en/of van de streef- en de 
interventiewaarde is volgens de Wet bodembescherming een nader onderzoek noodzakelijk. 
 
Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond buiten de huidige 
onderzoekslocatie zijn de resultaten in deze rapportage tevens indicatief getoetst aan het  
Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Aangezien er geen partijkeuring conform het 
Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van deze toetsing niet dezelfde rechten 
worden ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd. 
 
Bij de tabellen in dit hoofdstuk geldt de volgende betekenis van de tekens en afkortingen:  
-  : kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW), streefwaarde (S) of detectielimiet; 
blanco : (tijdelijk) geen toetsnorm aanwezig; 
>AW : groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T); 
>S : groter dan de streefwaarde (S) en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T); 
>T : groter dan de tussenwaarde (T) en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I); 
>I : groter dan de interventiewaarde (I). 
 
Asbest 
De analyseresultaten van de asbestanalyse zijn getoetst aan de hergebruiksnorm. Voor de toetsing van het 
gehalte aan asbest zijn de streefwaarde en de interventiewaarde gelijkgesteld op 100 mg/kg totaal asbest 
ds gewogen (hergebruiksnorm). Het gehalte aan totaal asbest ds gewogen wordt bepaald door de amfibole 
concentratie (Amosiet en Crocidoliet) te vermenigvuldigen met een factor 10 en deze op te tellen bij de 
serpentijnconcentratie (Chrysotiel). 
 

4.2 Getoetste analyseresultaten grond en grondwater 

In tabel 4.1 is zijn de resultaten van de onderzochte grondmonsters weergegeven. Hierbij zijn enkel de 
monsters weergegeven waarbij één of meer gemeten gehalten de geldende achtergrond- of 
interventiewaarde overschrijdt. Daarnaast is de indicatieve toetsing aan het besluit bodemkwaliteit van 
deze monsters weergegeven.  
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In tabel 4.2 is zijn de resultaten van de onderzochte grondwatermonsters weergegeven. Hierbij zijn enkel 
de grondwatermonsters weergegeven waarbij één of meer gemeten concentraties de geldende streef- 
en/of interventiewaarde overschrijdt. 
 
In tabel 4.3 zijn de metingen van het grondwater weergegeven. 
 
De analysecertificaten zijn bijgevoegd als bijlage 5. De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in 
bijlage 6. 
 
Tabel 4.1  Overschrijdingstabel grondmonsters 

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Gehalten  
> AW 

Gehalten  
> T 

Gehalten  
> I 

Indicatieve classificatie BBK 

Boerderijperceel     
M1 (0,06-0,65) 0,06 - 0,65 Kobalt - - Altijd toepasbaar 
M2 (0,0-0,5) 0,00 - 0,50 Kobalt en nikkel - - Altijd toepasbaar 
M5 (0,7-2,0) 0,70 - 2,00 Minerale olie - - Industrie 
      
Agrarische percelen     
15 (1,0-1,5) 1,00 - 1,50 Minerale olie, zink en PAK - - Industrie 
M8 (0,0-0,9) 0,00 - 0,90 Lood en zink - - Altijd toepasbaar 
M10 (0,0-0,9) 0,00 - 0,90 Koper, kwik, lood, zink en PCB - - Industrie 
M19 (0,5-2,5) 0,50 - 2,50 Kobalt - - Altijd toepasbaar 

 
 
Uit tabel 4.1 blijkt dat in de geanalyseerde grondmonsters ter plaatse van het boerderijperceel plaatselijk 
licht verhoogde gehalten aan kobalt, nikkel en minerale olie zijn gemeten (boven de achtergrondwaarden).  
 
In het grondmonster van het dempingsmateriaal ter plaatse van boring 15 zijn licht verhoogde gehalten aan 
minerale olie, zink en PAK aangetoond. De bovengrond ter plaatse van boring 23 (M8, koolhoudende 
grond) bevat licht verhoogde gehalten aan lood en zink. De matig puinhoudende grond ter plaatse van de 
boringen 35 en 46 (M10) bevat licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood, zink en PCB. Verder is 
plaatselijk in de ondergrond een licht verhoogd gehalte aan kobalt gemeten. 
 
Tabel 4.2  Overschrijdingstabel grondwatermonsters 

Peilbuis Filterdiepte 
(m-mv) 

S T I 

Agrarische percelen    
01 2,20 - 3,20 Barium en xylenen (som) - - 
07 2,20 - 3,20 Barium - - 
13 2,20 - 3,20 Barium en nikkel - - 
18 2,20 - 3,20 Barium en nikkel - - 
22 2,20 - 3,20 Barium, nikkel en xylenen (som) - - 
28 1,50 - 2,50 Barium en xylenen (som) - - 
31 2,20 - 3,20 Barium - - 
35 2,20 - 3,20 Barium - - 
39 2,20 - 3,20 Barium - - 
43 1,20 - 2,20 Barium - - 
49 2,20 - 3,20 Barium en xylenen (som) - - 
54 2,20 - 3,20 Barium, nikkel en xylenen (som) - - 
65 2,00 - 3,00 Barium - - 
71 2,00 - 3,00 Barium - - 
76 2,10 - 3,10 Barium - - 
82 2,00 - 3,00 Barium - - 
     
Boerderijperceel    
104 1,10 - 3,10 Barium en molybdeen - - 
116 2,10 - 3,10 Barium - - 

 
 
In alle onderzochte grondwatermonsters is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetoond 
(boven de streefwaarde). Verder zijn in het grondwater ter plaatse van de agrarische percelen plaatselijk 
licht verhoogde concentraties aan xylenen (som) en nikkel gemeten. Ter plaatse van het boerderijperceel is 
een licht verhoogde concentratie aan molybdeen in het grondwater gemeten (peilbuis 104). 



projectnummer 51185913 
16 oktober 2013 
pagina 9 van 12 

 

 

 

4.3 Toetsingskader waterbodem 

Voor de verwerking van vrijkomende baggerspecie bij onderhoudswerkzaamheden bestaat er conform de 
Regeling bodemkwaliteit een viertal toetsingskaders. In de onderstaande figuur is de samenhang 
schematisch weergegeven. 
 

1. Toepassen van baggerspecie (na 
indrogen/rijpen) in een nuttige toepassing 
op landbodem, verspreiden van 
baggerspecie op het aangrenzende 
perceel; 

 
 
2. Toepassen van baggerspecie (na 

indrogen/rijpen) in een nuttige toepassing in 
oppervlaktewater, verspreiden van 
baggerspecie in oppervlaktewater; 

 
 
3. Verspreiden van baggerspecie op het 

aangrenzende perceel; 
 
 
 
4. Verspreiden van baggerspecie in 

oppervlaktewater. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indien de gemeten gehalten in de baggerspecie de achtergrondwaarden (AW2000) niet overschrijden, is 
de baggerspecie vrij verspreidbaar of toepasbaar in oppervlaktewater en altijd verspreidbaar of toepasbaar 
op landbodem. 
 
Indien één of meer stoffen de achtergrondwaarde (AW2000) overschrijden, dan worden de gehalten aan 
zware metalen (cadmium, barium, kobalt en molybdeen) en minerale olie alsmede de percentages aan 
metalen (< 50%) en organische stof (< 20%) beoordeeld met behulp van msPAF, om de verspreidbaarheid 
van de baggerspecie op het aangrenzende perceel te beoordelen. Indien de baggerspecie als 
verspreidbaar wordt beoordeeld, geldt voor de eigenaar van het aangrenzende perceel een 
ontvangstplicht. 
 
Voor het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater en het toepassen van baggerspecie in 
oppervlaktewater of op landbodem vormen de interventiewaarden voor waterbodem respectievelijk de 
interventiewaarden voor landbodem de bovengrens. Indien deze grens wordt overschreden, is verspreiding 
of toepassing niet mogelijk.  
 
Liggen alle gehalten tussen de AW2000 en de desbetreffende interventiewaarde, dan wordt voor 
toepassing in oppervlaktewater onderscheid gemaakt tussen klasse A en klasse B. Voor toepassing op 
landbodems wordt onderscheid gemaakt tussen klasse wonen en klasse industrie. Daarbij is ruimte gelaten 
voor lokale overheden (gemeenten en waterschappen) om lokale maximale waarden vast te stellen die 
afwijken van de klassegrenzen in het generieke kader. Deze mogen tevens de interventiewaarden 
overschrijden indien via een risicoafweging is vastgesteld dat het saneringscriterium niet wordt 
overschreden. Voor de toepassing van baggerspecie in grootschalige bodemtoepassingen geldt naast de 
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beoordeling aan de interventiewaarden voor waterbodem of landbodem tevens de toetsing aan de 
maximale emissiewaarden. 
 

4.4 Getoetste analyseresultaten waterbodem 

Conform het bovengenoemde toetsingskader zijn de analyseresultaten getoetst aan de normwaarden voor 
baggerspecie, conform bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. Hierbij is vastgesteld wat de 
mogelijkheden voor het vrijkomende baggerspecie zijn ten aanzien van: 
-  verspreiding op landbodem; 
- verspreiding in oppervlaktewater; 
- toepassing op landbodem; 
- toepassing in oppervlaktewater (waterbodem). 
 
In bijlage 7 zijn de getoetste analyseresultaten voor de genoemde toetsingskaders opgenomen. Tabel 4.4 
geeft een overzicht weer van de getoetste analyseresultaten. 
 
Tabel 4.4  Overzicht getoetste analyseresultaten  

Deellocatie Monster Verspreiden Toepassen 
Verspreiding op 
aangrenzend perceel 

Verspreiding in zoet 
oppervlaktewater 

Toepassing op 
landbodem 

Toepassing in 
oppervlaktewater 

Agrarische percelen Slib 01 Verspreidbaar Verspreidbaar Altijd toepasbaar Vrij toepasbaar 

Boerderijperceel Slib 02 Verspreidbaar Verspreidbaar Niet toepasbaar Klasse A 

 
 
Uit tabel 4.4 blijkt dat het slib ter plaatse van de bemonsterde kavelsloten zowel verspreidbaar is op het 
aangrenzend perceel als in zoet oppervlaktewater. Het slib ter plaatse van de agrarische percelen dient als 
kwaliteitsklasse altijd toepasbaar te worden beschouwd indien het op landbodem wordt toegepast, voor 
toepassing in oppervlaktewater geldt dat deze baggerspecie vrij toepasbaar is. Het slib rondom het 
boerderijperceel dient verder als kwaliteitsklasse niet toepasbaar te worden beschouwd indien het op 
landbodem wordt toegepast. Voor toepassing in oppervlaktewater geldt dat deze baggerspecie kan worden 
hergebruikt als klasse A. 
 

4.5 Resultaten asbestonderzoek 

Uit de maaiveldinspectie blijkt dat er op het maaiveld geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. 
Tijdens het graven van de proefsleuven is naar voren gekomen dat het zuidelijk deel van het puinpad 
recent is aangelegd. Hier is een laag menggranulaat op worteldoek aanwezig. De laagdikte bedraagt circa 
40 cm. 
 
Het overige deel van het puinpad bestaat uit een gemengde puinverharding met gebroken puin, bakstenen, 
freesasfalt, grind, stenen, betonbrokken, dakpanpuin en menggranulaat. De laagdikte varieert van  
0,2 m-mv (sleuf 03) tot 0,4 m-mv (sleuven 02 en 04). 
 
Tijdens de voorbehandeling is met het harken van het ontgraven materiaal van sleuf 04 één stukje 
asbestverdacht plaatmateriaal met een gewicht van 95 gram aangetroffen. Na analyse blijkt dit materiaal 
(Mat sl04) 2-5% crocidoliet en 10-15% chrysotiel te bevatten. Op basis van deze resultaten zijn geen puin- 
en/of grondmonsters geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. 
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5 Samenvatting en conclusies 

Algemeen 
In opdracht van gemeente Zuidhorn heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend (water)bodem 
uitgevoerd ter plaatse van een deel van het boerderijperceel Rijksstraatweg 7 en een aantal agrarische 
percelen te Zuidhorn. Daarnaast is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een 
binnen de onderzoekslocatie gelegen puinpad. 
 
Aanleiding tot de uitvoering van het verkennend (water)bodemonderzoek is de voorgenomen 
eigendomsoverdracht van de onderzoekslocatie. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de grond, het grondwater en de waterbodem ter plaatse. Tevens is aan de 
hand van de analyseresultaten indicatief de toepasbaarheid van de grond bepaald. Doel van het 
asbestonderzoek is met een geringe onderzoeksinspanning bepalen of het puin een verontreiniging met 
asbest bevat. 
 
Onderzoeksresultaten boerderijperceel 

Zintuiglijk 
In de geroerde grondlagen zijn plaatselijk lichte hoeveelheden baksteenpuin en grind aanwezig (0-5%). 
Onder de betonverharding ter plaatse van boring 103 is tot een diepte van 0,6 m-mv een puinlaag 
aanwezig. De bodem ter plaatse van boring 118 (slootdemping) is tot een diepte van 2,0 m-mv geroerd en 
bevat slibresten. Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Met behulp van de olie-watertest zijn geen oliereacties waargenomen. 
 
Analytisch grond 
In de geanalyseerde grondmonsters zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan kobalt, nikkel en minerale 
olie gemeten (boven de achtergrondwaarden).  
 
Analytisch grondwater 
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan molybdeen en/of barium gemeten (boven de 
streefwaarden). 
 
Analytisch waterbodem 
Het slib is zowel verspreidbaar op het aangrenzend perceel als in zoet oppervlaktewater. Het slib dient 
verder als kwaliteitsklasse niet toepasbaar te worden beschouwd indien het op landbodem wordt 
toegepast. Voor toepassing in oppervlaktewater geldt dat deze baggerspecie kan worden hergebruikt als 
zijnde klasse A. 
 
Onderzoeksresultaten agrarische percelen 

Zintuiglijk 
Ter plaatse van de slootdempingen blijkt dat het dempingsmateriaal geen noemenswaardige bijmengingen 
bevat. Wel zijn plaatselijk slibhoudende lagen (oude slootbodem) aangetroffen. Ter plaatse van 
boringen 23, 35, 46 zijn lichte tot matige hoeveelheden (5-15%) baksteenpuin en/of koolresten in de bodem 
aanwezig. De bodem is hier tot gemiddeld 1,0 m-mv geroerd. Op het maaiveld en in het opgeboorde 
materiaal zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Analytisch grond 
In het grondmonster van het dempingsmateriaal ter plaatse van boring 15 zijn licht verhoogde gehalten aan 
minerale olie, zink en PAK aangetoond. De bovengrond ter plaatse van boring 23 (M8, koolhoudende 
grond) bevat licht verhoogde gehalten aan lood en zink. De matig puinhoudende grond ter plaatse van 
boringen 35 en 46 (M10) bevat licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood, zink en PCB. Verder is 
plaatselijk in de ondergrond een licht verhoogd gehalte aan kobalt gemeten. 
 
Analytisch grondwater 
Het grondwater bevat een licht verhoogde concentratie aan barium. Verder zijn in het grondwater 
plaatselijk licht verhoogde concentraties aan xylenen (som) en nikkel gemeten.  
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Waterbodem 
Het slib ter plaatse van de bemonsterde kavelsloten is zowel verspreidbaar op het aangrenzend perceel als 
in zoet oppervlaktewater. Het slib ter plaatse van de agrarische percelen wordt als kwaliteitsklasse ‘altijd 
toepasbaar’ beschouwd indien het op landbodem wordt toegepast. Voor toepassing in oppervlaktewater 
geldt dat deze baggerspecie vrij toepasbaar is. 
 
Onderzoeksresultaten puinpad 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Met uitzondering van het zuidelijk 
deel bestaat het puinpad uit een gemengde puinverharding met gebroken puin, bakstenen, freesasfalt, 
grind, stenen, betonbrokken, dakpanpuin en menggranulaat. Ter plaatse van het zuidelijk deel is een 
verhardingslaag van menggranulaat recentelijk aangebracht. 
 
Tijdens de voorbehandeling is met het harken van het ontgraven materiaal van sleuf 04 één stukje 
asbestverdacht plaatmateriaal met een gewicht van 95 g aangetroffen. Na analyse blijkt dit materiaal 
(Mat sl04) 2-5% crocidoliet en 10-15% chrysotiel te bevatten. 
 
Conclusie 
De gemeten gehalten en concentraties in de grond, de waterbodem en het grondwater ter plaatse van 
zowel het boerderijperceel als de agrarisch percelen geven geen aanleiding tot de uitvoering van een 
nader bodemonderzoek en vormen geen gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu. 
 
Indien in de toekomst graafwerkzaamheden plaatsvinden waarbij grond vrijkomt, dient de ondergrond van 
de slootdemping op het boerderijperceel en de slibhoudende grond ter plaatse van boring 15 (agrarische 
percelen) als kwaliteitsklasse industrie te worden beschouwd. De puinhoudende grond ter plaatse van 
boringen 36 en 42 is eveneens als kwaliteitsklasse industrie beoordeeld. Alle overige onderzochte grond is 
indicatief beoordeeld als kwaliteitsklasse altijd toepasbaar. 
 
Grond met de kwaliteitsklasse industrie is op bepaalde voorwaarden herbruikbaar. Hiervoor gelden de 
beleidsregels van het bevoegd gezag (veelal de gemeente waarbinnen de grond wordt toegepast). Altijd 
toepasbare grond is multifunctioneel toepasbaar en mag als bodem worden toegepast. Daarnaast mag de 
grond met de kwaliteitsklasse industrie en altijd toepasbaar onbewerkt worden hergebruikt op de locatie/in het 
werk zelf (tijdelijke uitname en terugplaatsing). 
 
Indien grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit bodemkwaliteit van 
toepassing. Voor toepassing van de grond elders dient toestemming te worden verkregen van het bevoegd 
gezag en kan onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit gevraagd worden.  
 
Voor toepassing van vrijkomend slib in oppervlaktewater geldt veelal het desbetreffende waterschap of 
Rijkswaterstaat als het bevoegd gezag. Toepassing van grond en baggerspecie elders dient voorafgaand 
aan de toepassing via het Meldpunt bodemkwaliteit te worden gemeld bij het desbetreffende bevoegd 
gezag (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Ook tijdelijke opslag van grond en baggerspecie 
dient hier te worden gemeld. Voor verspreiding van baggerspecie over het aangrenzende perceel geldt 
voor deze melding een vrijstelling. 
 
Zeer plaatselijk is asbesthoudend plaatmateriaal in de puinverharding aanwezig. De hergebruiksnorm 
wordt niet overschreden. Het materiaal dient als licht asbesthoudend te worden beschouwd. Bij afvoer van 
dit materiaal dient rekening te worden gehouden met een passende bestemming. 
 
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 milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te houden 
met mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen, met name ter plaatse van de dempingen en 
het voormalige boerderijperceel. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 Situatietekening 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 Overzichtstekeningen 
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Bijlage 5 Analysecertificaten 
 































































































































































































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6 Getoetste analyseresultaten 
 







































































































































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 7 Toetsingswaarden waterbodem 
 

















 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 8 Historisch kaartmateriaal 
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