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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

De houten walbeschoeiing van de Sylsterryd tussen de Ooster- en Westerdiepswal dateert uit de zestiger 
jaren van de vorige eeuw. Het verkeert in slechte technische staat en is aan vervanging toe. De gemeente 
Kollumerland c.a. heeft besloten de bestaande walbeschoeiing te vervangen door nieuwe kademuren. Een 
grote renovatie en investering, waarbij de kans wordt aangegrepen tevens de vaarbereikbaarheid en 
doorvaart door het oude centrum van Kollum flink te verbeteren. Hiertoe wordt de vaart verbreed. Deze 
wijziging van het profiel past niet direct binnen het geldend juridisch-planologisch regime, zoals opgenomen 
het bestemmingsplan Kollum Centrum (vastgesteld op 12-12-2013). Om de ontwikkeling mogelijk te maken, 
wordt daarom een uitgebreide procedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) gevolgd. Voor deze uitgebreide procedure voor omgevingsvergunning is een ruimtelijke 
onderbouwing van het project nodig. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin. 

1.2  Projectgebied

Het projectgebied wordt gevormd door de Oosterdiepswal en Westerdiepswal in Kollum. Het betreft zowel 
de gracht (Sylsterry) als beide kaden. Het projectgebied begint noordelijk van de Willem Lodewijkstraat en 
loopt in zuidelijke richting door tot even voorbij de Voorstraat. In onderstaande figuren is het projectgebied 
weergegeven. 

Figuur 1. Luchtfoto omgeving projectgebied (Bron: Google Maps).
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Figuur 2. Ligging projectgebied

1.3  Leeswijzer

Na dit inleidend hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het project gegeven. In hoofdstuk 3 
worden vervolgens de relevante beleidskaders beschreven. De diverse omgevingsaspecten worden in 
hoofdstuk 4 getoetst. En ten slotte wordt in hoofdstuk 5 de economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het project besproken.
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Hoofdstuk 2  Projectbeschrijving

Het projectgebied bestaat in de huidige situatie uit twee straten, de Oosterdiepswal en de Westerdiepswal, 
die van noord naar zuid lopen in het centrum van Kollum, en de tussenliggende gracht de Sylsterryd. Aan de 
noordkant van het projectgebied is de Sylsterryd 10 m breed terwijl dit aan de zuidkant de Sylsterryd nog 
maar 4 m is. Vanwege deze versmalling, en de aanwezigheid van bruggen met een beperkte hoogte, is een 
doorvaart voor boten niet zonder meer mogelijk. De Oosterdiepswal en de Westerdiepswal hebben 
verschillende bestrating en bieden de mogelijkheid voor het parkeren van auto's aan de kaden. Vanwege de 
technische staat van de kaden is dit echter niet langer overal toegestaan.

Figuur 3. Luchtfoto projectgebied (bron: Google Maps).

Toekomstige inrichting

De noodzakelijke vervanging van de kaden wordt aangegrepen om tevens het hele projectgebied opnieuw 
in te richten.  In de toekomstige situatie verandert het uiterlijk van de Oosterdiepswal en de Westerdiepswal 
en de daartussen gelegen Sylsterryd. Om doorvaart door het oude centrum van Kollum mogelijk te maken 
wordt de Sylsterryd in de herinrichtingsplannen verbreed naar zijn historische loop. De twee wegen moet 
daarvoor versmald worden, hetgeen ertoe leidt dat parkeren in beide straten niet meer mogelijk is. De auto 
maakt dus plaats voor boten die weer door de Sylsterryd kunnen varen.

Voor de nieuwe kademuren van de Oosterdiepswal en de Westerdiepswal in Kollum wordt uitgegaan van 
een gemetselde kade. Dit past historisch gezien goed en het sluit aan bij de ambitie van Kollum zich als 
watersportdorp te profileren. Een natuurstenen sloof dekt de gemetselde kade af. Hierdoor ontstaat 
bovendien een duidelijke overgang tussen kade en kademuur. De kleur van het metselwerk is gezien de 
historische context geel. 

De kade is historisch gezien in een aantal zones verdeeld, die ook in de huidige situatie nog grotendeels 
aanwezig zijn. De verdeling was als volgt: een private grondstrook tegen de woningen, veelal gemetseld 
met geeltjes en omheind met een zwart stalen sierhekwerk geplaatst op natuursteen blokken, een looppad, 
de sljocht (stoep) van geeltjes en aansluitend de kade geplaveid met kinderkopjes. Voor de bestrating wordt 
in de herinrichtingsplannen uitgegaan van het zoveel mogelijk hergebruiken van de bestaande bestrating 
en de verdeling van de kade. De stoep wordt in oude geeltjes uitgevoerd om zo het contrast tussen oud en 
nieuw te versterken.

Verder verdwijnt de bestaande brug over de Sylsterryd aan de noordzijde van het projectgebied en komt er 
een nieuwe, hogere brug. Deze nieuwe brug komt ter hoogte van Willem Lodewijkstraat, hetgeen 
noordelijker is dan de bestaande brug.
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Figuren 4.  Impressie projectgebied bezien vanaf nieuwe brug  (bron: Farsk Architecten)

 

Figuren 5. Impressie projectgebied (bron: Farsk Architecten) 
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Figuren 6. Ontwerptekening projectgebied (bron: Farsk Architecten)

Parkeren 

Door de verbreding van de Sylsterryd worden de Oosterdiepswal en de Westerdiepswal smaller en blijft er, 
op twee parkeervakken na, geen ruimte meer over voor het parkeren van auto's aan de kaden. De meeste 
bewoners van de Oosterdiepswal en de Westerdiepswal zijn in het bezit van een private parkeervoorziening 
achter de woning en zijn niet aangewezen op het openbaar parkeren op de Oosterdiepswal en de 
Westerdiepswal. In de nabije omgeving zijn in een straal van honderd meter voldoende openbare 
parkeervoorzieningen aanwezig, waardoor ook voor bezoekers geen parkeerproblemen worden verwacht.
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

Op 13 maart 2012 is de 'Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte" (SVIR) van kracht geworden. In de SVIR is 
de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 
aangegeven. Dit betreft een nieuw, integraal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw rijksbeleid 
met ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een meer selectieve inzet van het rijksbeleid dan 
voorheen. Voor de periode tot 2028 zijn de ambities van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt:

Vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-economische structuur van 
Nederland.
Verbeteren van de bereikbaarheid.
Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Met bovengenoemde rijksdoelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in de SVIR verder 
gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. Buiten deze 
nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke 
ordening gekregen. Het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de hoogte zijn van de 
actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen 
afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn. Dat is ook het geval met voorliggend project, 
de aanpak van de kaden van de Ooster- en Westerdiepswal in Kollum valt niet direct onder één van de 
rijksdoelen. Het is de ruimtelijke uitwerking van een afweging naar actuele behoeften op gemeentelijk 
niveau.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011) 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de basis voor het stellen van algemene regels, op te nemen in een 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Die regels richten zich primair op gemeenten, die het 
eerstverantwoordelijke overheidsniveau zijn voor de inhoud van ruimtelijke plannen. In het 'Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening' (Barro, 7 december 2011), ook wel bekend onder de naam AMvB 
Ruimte, zijn de nationale belangen uit de SVIR voorzien van juridische kaders, waarmee de doorwerking van 
de nationale belangen op ruimtelijk gebied is geborgd. De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met de 
kaders die het Barro heeft gesteld.

Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. 
Per 1 oktober 2012 is deze Ladder als motiveringseis in artikel 3.1.6 tweede en derde lid van het Besluit 
ruimtelijke ordening opgenomen. Per 1 juli 2017 is de Ladder aangepast, waarbij een nieuwe  
vereenvoudigde laddersystematiek geldt. De Ladder is een instrument waarmee vraag en aanbod van 
stedelijke functies goed op elkaar afgestemd worden om zo de ruimte in stedelijke gebieden optimaal te 
benutten. 

De Ladder moet worden doorlopen als sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling die in het plan 
mogelijk wordt gemaakt. De aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving bepaalt of er 
sprake is van een (nieuwe) stedelijke ontwikkeling. Als een omgevingsvergunning een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, dan moet de daar bijbehorende ruimtelijke onderbouwing een beschrijving 
van de behoefte aan die ontwikkeling bevatten, en, indien de omgevingsvergunning die ontwikkeling 
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

Van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, zoals bedoeld in de Ladder, is bij dit project geen sprake. Artikel 
1.1.1, eerste lid, onder i van het Bro omschrijft dat sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling bij de 
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ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke ontwikkelingen. Op basis van vaste jurisprudentie en de 
parlementaire geschiedenis moet een 'andere stedelijke ontwikkeling' worden uitgelegd als 
accommodaties voor onderwijs, zorg, cultuur, bestuur en indoor sport en leisure. Het project voorziet in het 
wijzigen van al bestaande (water)wegen en kademuren. Deze activiteiten vallen dus niet onder een van de 
categorieën waarvoor de Ladder voor duurzame verstedelijking voor moet worden doorlopen.

3.2  Provinciaal beleid

Streekplan Fryslân 2007 

Op 13 december 2006 is door Provinciale Staten het 'Streekplan Fryslân 2007: Om de kwaliteit fan de 
romte" vastgesteld. Het streekplan geeft de visie van Provinciale Staten op het ruimtelijk beleid van de 
provincie weer. Centraal in het streekplan staat het begrip 'ruimtelijke kwaliteit'. Hiermee bedoelt de 
provincie dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in de uitvoering expliciet gebruikswaarde, 
belevingswaarde en toekomstwaarde worden toegevoegd aan de omgeving. Deze drie waarden 
waarborgen op de langere termijn een doelmatig gebruik en herkenbaarheid van de ruimte. Het betekent 
ook een ruimtelijke inrichting die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. De provincie wil deze doelstellingen 
koppelen aan een krachtige sociaaleconomische ontwikkeling in een leefbare omgeving.

Kollum wordt in het Streekplan aangemerkt als een 'regionaal centrum'. Voor zogeheten regionale centra 
zet de provincie op regionaal niveau in op bundeling en concentratie van wonen en werken en een robuust 
draagvlak voor voorzieningen. Tussen de regionale centra bestaan aanzienlijke verschillen wat betreft aard, 
schaal en potenties. De provincie biedt ruimte voor gemeentelijk maatwerk per kern, om de verschillende 
regionale potenties te benutten. In Noordoost-Fryslân worden de regionale centra Buitenpost en Kollum 
complementair aan elkaar ontwikkelt. Hierbij is het belangrijk dat de eigen identiteit behouden blijft. 

Met voorliggend project wordt de vervanging van de walbeschoeiing van de Sylsterryd aangegrepen om ter 
plaatse van de Ooster- en Westerdiepswal de cultuurhistorische waarden te herstellen en de dorpskern 
weer doorvaarbaar te maken. Er wordt gestreefd naar verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en de beleving 
daarvan. Deze ontwikkeling draagt bij aan de levendigheid van het regionale centrum en de positionering 
van Kollum als Watersportdorp. 

Het onderhavige project voldoet aan het gestelde in het Streekplan uit 2007.

Verordening Romte Fryslân 2014 

Door Provinciale Staten is d.d. 25 juni 2014 een herziene versie van de 'Verordening Romte Fryslân 2014" 
vastgesteld die per 1 augustus 2014 in werking is getreden. In de verordening zijn regels gesteld die ervoor 
moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. 
Als daaraan niet wordt voldaan, zal de provincie een zienswijze indienen en eventueel een aanwijzing geven 
als onvoldoende aan die zienswijze tegemoet wordt gekomen. Het streekplanbeleid is in het kader van de 
verordening voorzien van concrete beleidsregels. Deze beleidsregels zijn betrokken bij het opstellen van 
deze ruimtelijke onderbouwing. 

De verordening maakt onderscheid tussen de begrippen bestaand stedelijk gebied en landelijk gebied. Voor 
bestaand stedelijk gebied geldt dat een grotere mate van beleidsvrijheid wat betreft de ruimtelijke ordening 
bestaat dan in het landelijk gebied. Onder bestaand stedelijk gebied wordt verstaan: "Het gebied dat de 
bestaande of bij bestemmingsplan toegelaten en voorziene woon- of bedrijfsbebouwing waaronder mede 
begrepen de daarbij behorende openbare voorzieningen en verkeersinfrastructuur van een kern bevat, 
zoals begrensd op de van de verordening deel uitmakende kaarten Begrenzing bestaand stedelijk gebied". 
De definitie van landelijk gebied sluit daar op aan: "Het gebied buiten het bestaand stedelijk gebied". Het 
projectgebied van deze ruimtelijke onderbouwing ligt binnen het bestaand stedelijk gebied. De herinrichting 
van het projectgebied, waarbij de Sylsterryd wordt verbreedt en de walbeschoeiing wordt vervangen door 
kade muren, past daarmee binnen de beleidsregels uit de Verordening Romte van de provincie Fryslân. 
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3.3  Gemeentelijk beleid

Ambitiedocument Watersportdorp Kollum 2011 

In juli 2011 is het 'Ambitiedocument Watersportdorp Kollum 2011' door de gemeente Kollumerland c.a. 
opgesteld in nauw overleg met Plaatselijk Belang Kollum, Watersportvereniging Kollum, 
Ondernemersvereniging HIM en het Activiteiten Platform Kollum. Om meer werkgelegenheid te creëren en 
de leefomgeving voor de eigen bevolking te verbeteren heeft de gemeente, onder andere, dit 
ambitiedocument opgesteld. Met het ambitiedocument poogt de gemeente het imago van Kollum als 
watersportdorp te verbeteren maar ook de ambities af te bakenen, te omschrijven en te onderbouwen.  Het 
project 'Kollum Watersportdorp' is tevens één van de projecten die op de Agenda Netwerk Noordoost 
(ANNO) staat. 

Een van scenario's uit het ambitiedocument is het realiseren van een doorvaartmogelijkheid door Kollum en 
afmeermogelijkheden in het centrum. Aan de hand daarvan kunnen concrete projectvoorstellen worden 
opgenomen in een actieplan. 

Dit project voorziet in doelen die zijn uitgezet met het ambitiedocument. Dit project is dus een concrete 
uitwerking van de ambities uit het ambitiedocument. Door de Sylsterryd te verbreden wordt het weer 
mogelijk voor boten om elkaar te passeren. Voor de verbreding van de Sylsterryd moeten de twee 
bestaande wegen, de Oosterdiepswal en de Westerdiepswal, wel worden versmald en voorzien van nieuwe 
kademuren.
Het voorliggende plan voldoet aan de hierboven gestelde eisen uit het Ambitiedocument Watersportdorp 
Kollum 2011.

Bestemmingsplan Kollum Centrum 

Op 12 december 2013 stelde de gemeenteraad van Kollumerland c.a. het bestemmingsplan 'Kollum 
Centrum' vast. Dit bestemmingsplan regelt welke planologische mogelijkheden er zijn in het projectgebied 
van het bestemmingsplan. De gronden waar dit onderhavige project in voorziet, hebben op dit moment de 
bestemming 'Water' en 'Verkeer'. Tevens zijn hier de dubbelbestemmingen 'Waarde - Beschermd 
dorpsgezicht' en 'Waarde - Archeologie 1' aanwezig en is de gebiedsaanduiding "radar grondstation Burum 
van kracht. In de toekomstige situatie blijven deze bestemmingen behouden, het project voorziet enkel in 
het verbreden van de Sylsterryd (water), op gronden die zijn voorzien van de bestemming 'Verkeer'. 
Vanwege deze wijziging in het profiel past het project niet binnen het geldend bestemmingsplan. Om deze 
reden is een projectafwijking (uitgebreide Wabo-procedure) opgestart om de ontwikkeling mogelijk te 
maken. Daarnaast gaat het bij dit project ook om het aanpassen van de kademuren, straten en stoepen en 
wordt een brug vervangen. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Archeologie en cultuurhistorie

4.1.1  Archeologie

Wet- en regelgeving 

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 
naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 
over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2021 in werking treedt. Vooruitlopend op 
de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de 
Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. 

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De kern van deze 
wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in situ). 
Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). 
 
De Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) in de Cultuurhistorische Kaart Fryslân 2 (CHK2) 
van de provincie Friesland biedt voor de gehele provincie per locatie informatie over de bekende als wel de 
te verwachten archeologische waarden. Daarbij worden twee verschillende onderzoeksperioden 
onderscheiden, te weten Steentijd-Bronstijd en Ijzertijd-Middeleeuwen. Op de FAMKE wordt gezien de 
omvang en projectlocatie voor beide onderzoeksperiode het uitvoeren van archeologisch onderzoek 
geadviseerd. 

Onderzoek 

Ter plaatse van het project geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' uit het bestemmingsplan 
Kollum Centrum. Deze dubbelbestemming beschermd de in de bodem aanwezige archeologische waarden. 
Het graven van watergangen en bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 100 m2 zijn niet 
toegestaan zonder het doen van archeologisch onderzoek. In opdracht van de gemeente heeft een 
gespecialiseerd bureau derhalve een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 
Oosterdiepswal en de Westerdiepswal. Dit onderzoek wordt hieronder aangehaald en is als bijlage 1 
(Archeologisch onderzoek) bijgevoegd. 

Voor de aanpassing van de kademuren van de Oosterdiepswal en de Westerdiepswal, en mogelijk ook de 
riolering in het projectgebied, zijn bodemingrepen nodig die bedreigend kunnen zijn voor eventuele 
archeologische resten. Ten behoeve van de omgevingsvergunning is daarom op basis van de richtlijnen van 
de FAMKE een vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een bureauonderzoek en verkennend 
booronderzoek. De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het 
terrein. Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid ervan van belang. 

Uit het verrichte onderzoek volgt dat de top van de pleistocene ondergrond, en dan met name het dekzand, 
in zijn geheel is verdwenen. Deze ondergrond geldt als relevant voor de periode Steentijd - Bronstijd maar 
is dus in zijn geheel vergaan in de loop der tijd. Voor de periode Middeleeuwen - Nieuwe Tijd zijn wel resten 
waargenomen. Het gaat daarbij om de in die periode aangelegde kadebeschoeiingen. Wel is een deel van 
dit archeologisch niveau verstoord als gevolg van vervanging van de kadebeschoeiing rond 1973 en door de 
aanleg van kabels en leidingen. 

Deze bevindingen leiden ertoe dat de archeologische verwachting voor het projectgebied voor de periode 
Steentijd - Bronstijd kan worden bijgesteld naar laag. De archeologische verwachting voor latere perioden, 
en dan met name de periode Middeleeuwen - Nieuwe tijd, blijft onveranderd hoog. Ook zijn er aanwijzingen 
voor archeologische nederzettingen. Het gaat daarbij om de kadeconstructie, waarvan houten resten zijn 
waargenomen in een proefsleuf. 
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Conclusie 

Uit het archeologische vooronderzoek komt naar voren dat de geplande werkzaamheden aan de 
kadebeschoeiing, en de vermoedelijk te vervangen riolering, naar verwachting als gevolg hebben dat er 
aantasting van het bodemarchief plaatsvindt. Om aantasting van dit bodemarchief te voorkomen is 
archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk. Om praktische redenen wordt aanbevolen dit 
vervolgonderzoek gelijktijdig met de civiel-technische werkzaamheden te verrichten (archeologische 
begeleiding). Hieraan zal gevolg worden gegeven. Dit vormt verder geen belemmering voor de uitvoering 
van het project.

4.1.2  Cultuurhistorie

Wet- en regelgeving 

Als gevolg van het rijksbeleid ten aanzien van de monumentenzorg, is per 1 januari 2012 een wijziging van 
het Besluit ruimtelijke ordening van kracht. De wijziging betreft artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a, van 
het Bro als gevolg waarvan alle cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk dienen te worden mee gewogen bij 
het vaststellen van ruimtelijke plannen. Dit betekent dat in aanvulling op de archeologische aspecten nu ook 
de overige cultuurhistorische waarden moeten worden betrokken in het onderzoek. De rijksmonumenten 
worden beschermd door de erfgoedwet. Met monumenten worden alle onroerende zaken bedoeld. Tot die 
onroerende zaken horen gebouwen en objecten, zoals vaarten, bruggen, wegen, bomen en pleinen, die ten 
minste vijftig jaar oud zijn. Zij moeten van belang zijn door hun schoonheid, de wetenschappelijke en/of hun 
cultuurhistorische betekenis. Een monument kan worden aangewezen als rijksmonument wanneer het aan 
deze regels voldoet en als het een nationale, unieke waarde heeft. Naast rijksmonumenten worden op 
provinciaal niveau en gemeentelijk niveau monumenten aangewezen op grond van de respectievelijk 
provinciale- en gemeentelijke monumentenverordening.

Onderzoek 

Op de Cultuurhistorische Kaart Fryslân (CHK2) van de Provinsje Fryslân is informatie opgenomen over 
cultuurhistorische waarden. Voor het projectgebied is deze kaart geraadpleegd, hieronder is daarvan een 
uitsnede weergegeven in figuur 8.
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Figuur 8. Uitsnede Cultuurhistorische Kaart Fryslân

Uit de CHK2 volgt dat het projectgebied (de Oosterdiepswal en de Westerdiepswal) wordt aangeduid als 
beschermd stadsgezicht en het water, de Sylsterryd, als vaarweg. Voor de status beschermd stadsgezicht 
geldt dat het aanzicht van de omgeving met deze aanduiding bescherming genieten. Middels de 
dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' is dit ook in het bestemmingsplan verankerd. De als 
beschermd dorpsgezicht aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud, herstel en de 
versterking van de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarden en monumenten. 
Deze bescherming betekent echter geen bevriezing van de omgeving. Ruimtelijke ontwikkeling blijft 
mogelijk indien de karakteristieke waarde van Kollum behouden blijft. Met het project is sprake van het 
behoud van deze karakteristieke waarde. De Sylsterryd krijgt, als gevolg van een verbreding, haar 
historische loop terug. Daarnaast zal er als gevolg van de verbreding geen ruimte meer zijn voor het 
parkeren van auto's maar wel van vaartuigen. Hierdoor krijgt de Sylsterryd met de bijbehorende 
Oosterdiepswal en Westerdiepswal weer een aantrekkelijk en historisch aangezicht. Om ook het verblijven 
op de Oosterdiepswal en Westerdiepswal verder te stimuleren wordt er de mogelijkheid gecreëerd om op 
of rond de brug in de Voorstraat (welke in het zuiden van het projectgebied ligt) een terras te realiseren. 
Daarnaast wordt ook de fiets- en voetgangersbrug over de Sylsterryd verplaatst naar haar oorspronkelijke 
positie. Het project draagt dus met meerdere onderdelen bij aan de cultuurhistorische waarden van het 
gebied.

Voor wat betreft de Sylsterryd die als vaarwater wordt aangeduid, geldt dat deze een belangrijke categorie 
voor de economische en sociale ontwikkeling van de provincie Friesland vormen. Uit de CHK2 blijkt dat de 
vaarwegen gedeeltelijk een natuurlijke oorsprong hadden en werden verbeterd door kanalisatie, waarbij de 
waterloop werd rechtgetrokken en uitgediept. Anderzijds vond het transport plaats over geheel gegraven 
wateren, de kanalen. Door de Sylsterryd weer te verbreden wordt het mogelijk dat boten elkaar passeren 
en wordt een doorvaart weer mogelijk. Daarnaast krijgt, zoals reeds aangehaald, de Sylsterryd weer haar 
oorspronkelijke breedte terug en draagt dit project bij de cultuurhistorische waarde van het projectgebied.
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Conclusie 

Uitvoering van voorliggend project wordt niet door de eisen wat betreft cultuurhistorie belemmerd en kan 
zodoende voor dit aspect als uitvoerbaar worden geacht.

4.2  Bodem

Wet- en regelgeving 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in de toelichting op een ruimtelijk plan inzicht verkregen 
moet worden in de uitvoerbaarheid van het plan. Dit betekent dat er onder meer duidelijkheid over de 
noodzakelijke financiële investering in een (mogelijk noodzakelijke) bodemsanering moet bestaan. Een 
onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is daarom onderdeel van de 
onderzoeksverplichting bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Daarnaast geldt in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening in relatie tot de volksgezondheid dat het bestemmen van gronden met een 
bodem van onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming, zoals wonen, 
in beginsel moet worden voorkomen.

Onderzoek 

In opdracht van de gemeente heeft een gespecialiseerd bureau een verkennend en aanvullend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Oosterdiepswal en de Westerdiepswal. Dit onderzoek wordt 
hieronder aangehaald en is als bijlage 2 (Bodemonderzoek) bijgevoegd. 

Ter plaatse van de Westerdiepswal (lengte 150 m) zijn vijf boringen (nrs. 1 t/m 5) tot minimaal 2,0 m -mv 
verricht. Boring 3 is afgewerkt met een peilbuis. Ter plaatse van de Oosterdiepswal (lengte 170 m) zijn 
eveneens vijf boringen (nrs. 6 t/m 10) tot minimaal 2,0 m -mv verricht, waarbij boring 9 is afgewerkt met 
een peilbuis. Het maaiveld is volledig verhard met klinkers. De opgeboorde grond van iedere boring is 
zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van bodemvreemde en/of asbestverdachte materialen. Hierbij is 
ter plaatse van een achttal boringen in diverse bodemlagen bijmenging met puin en/of kool/avi-as 
aangetroffen. Verder zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Van zowel de Oosterdiepswal als de 
Westerdiepswal is van de boven- en ondergrond een mengmonster samengesteld (totaal vier 
mengmonsters). Van het grondwater zijn separaat monsters genomen. De monsters zijn geanalyseerd op 
de parameters uit het basispakket van de NEN 5740. Van de grondmonsters zijn tevens de lutumfracties en 
organische stofgehalten vastgesteld. 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek volgt dat ter plaatse van de Westerdiepwal in de 
bovengrond geen verhoogde gehalten zijn gemeten. In de ondergrond is voor lood een matig verhoogd 
gehalte gemeten en voor kwik en minerale olie een licht verhoogd gehalte gemeten. Voor het grondwater 
ter plaatse geldt dat voor de onderzochte parameters geen verhoogde concentraties zijn gemeten. 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek voor de Oosterdiepswal geldt dat in het 
mengmonster van de bovengrond er geen verhoogde parameters zijn gemeten. In het mengmonster van 
de ondergrond zijn voor kwik, lood en minerale olie licht verhoogde gehalten gemeten. Voor het grondwater 
ter plaatse van de Oosterdiepswal geldt dat er geen verhoogde concentraties zijn gemeten. 

Ter plaatse van de Westerdiepswal is ook aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. In de zeven monsters 
van de ondergrond zijn voor lood licht verhoogde gehalten gemeten. In een van de monsters van de 
ondergrond is voor lood geen verhoogd gehalte gemeten.

Conclusie 

Verspreid over de onderzoekslocatie is in de ondergrond (0,5-2,0 m -mv) bijmenging met puin aangetroffen. 
Omdat de herkomst van het puin onbekend is, dient dit als asbestverdacht te worden aangemerkt. 
Overwogen kan worden een onderzoek naar asbest in de bodem conform de NEN 5707 uit te voeren. 
Echter, gezien het feit de bijmenging met puin zich in de diepere bodemlagen bevind, bestaat het 
vermoeden dat deze al in de bodem aanwezig was voor de periode dat asbest grootschalig werd toegepast 
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(vanaf 1945). De licht verhoogde gehalten aan kwik, lood en minerale olie in de ondergrond bevestigen de 
onderzoekshypothese voor een verdachte locatie. Gezien het feit dat de onderzoekslocatie in de historische 
kern van Kollum is gelegen, is het aannemelijk dat verontreinigingen een historisch karakter hebben. De 
gemeten gehalten overschrijden, al dan niet na aanvullend onderzoek, maximaal de achtergrondwaarde. 

Gesteld wordt dat er op basis van de huidige onderzoeksresultaten geen milieuhygienische belemmeringen 
zijn voor de voorgenomen werkzaamheden in de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

4.3  Ecologie

Wet- en regelgeving 

In het kader van de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is het van belang om aandacht te besteden aan 
beschermde natuurwaarden. De effecten op natuurwaarden dienen te worden beoordeeld in relatie tot 
bestaande wet- en regelgeving op het gebied van soortenbescherming en gebiedsbescherming. De 
wettelijke grondslag hiervan ligt per 1 januari 2017 in de Wet natuurbescherming.

Onderzoek 

Het projectgebied is op het gebied van ecologie onderzocht door Ecobureau Merula voor een ecologische 
quickscan. Dit onderzoek wordt hieronder aangehaald en is als bijlage 3 (Ecologisch onderzoek) bijgevoegd. 
De doelstelling van het onderzoek was om te zoeken naar de al dan niet aanwezige beschermde flora en 
fauna in en rondom de Oosterdiepswal en de Westerdiepswal. Op die manier kan men bepalen met welke 
flora en fauna tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rekening dient te worden gehouden. Mocht 
blijken dat er sprake is van negatieve effecten op de beschermde soorten als gevolg van de 
werkzaamheden, dan moeten er mitigerende of compenserende maatregelen getroffen worden. 

De resultaten van het onderzoek zijn te verdelen in soortengroepen. Voor de soortengroep vogels geldt dat 
er geen nesten zijn aangetroffen van watervogels in de gracht. Wel zijn er in het onderzoeksgebied vogels, 
de Kwikstaart en de Huismus, waargenomen wat betekent dat vogels zich in de omgeving nestelen. 

Voor wat betreft vleermuizen geldt dat het projectgebied onderdeel kan zijn van foerageergebied, 
vliegroute en verblijfplaatsen van vleermuizen. Het projectgebied geldt echter niet als extra 
foerageergebied ten opzichte van de omgeving doordat er voldoende soortgelijk gebied in de omgeving 
aanwezig is. Van andere zoogdieren, anders dan vleermuizen, zijn geen waarnemingen gedaan. De 
aanwezigheid van deze overige soorten wordt op basis van de habitateisen uitgesloten. 

Tijdens het veldbezoek aan het projectgebied werd een dode kolblei gezien in de gracht. Verder zijn er geen 
beschermde vissoorten aangetroffen. 

Het veldonderzoek besteedde ook aandacht aan amfibieën en reptielen. Voor amfibieën geldt dat deze niet 
zijn aangetroffen in het projectgebied. De gracht vormt waarschijnlijk geen geschikt voortplantingswater 
voor de gewone pad en de kleine watersalamander omdat deze hun eitjes doorgaans in erg ondiep en 
visvrij water afzetten. Door de afwezigheid van natuurlijke oevers wordt de gracht niet geschikt bevonden 
als leefgebied voor amfibieën. Voor reptielen wordt verwacht dat deze niet worden aangetroffen in de 
omgeving van het projectgebied. Voor alle overige diersoorten geldt dat het projectgebied niet aan eisen 
voldoet die veel overige beschermde soorten aan hun leefgebied stellen. Daarom wordt de aanwezigheid 
van overige beschermde soorten uitgesloten. 

Tot slot is ook gekeken naar de al dan niet aanwezige flora. In het projectgebied zijn in de walbeschoeiing 
en in de gracht verschillende soorten planten aangetroffen. De meest bijzondere waarneming betreft de 
aanwezigheid van Tongvarens. Deze soort genoot tot en met 2016 een middelzware bescherming. Andere 
soorten planten die zijn aangetroffen in het projectgebied betreffen de Wolfspoot, Muurpeper, Gele plomp, 
Kluwenzuring, Pinksterbloem, Muurvaren en Klein hoefblad. Voor het gehele projectgebied geldt dat er 
geen beschermde planten zijn aangetroffen en dat deze ook niet verwacht worden.
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Conclusie 

Uit de ecologische quickscan die is uitgevoerd volgen geen beperkingen ten aanzien van het project en de 
uitvoering daarvan. Er zijn geen nesten aangetroffen in het onderzoeksgebied. Op enkele daken van 
panden grenzend aan het onderzoeksgebied zijn territoria van Witte kwikstaart en Huismus aangetroffen. 
Huismusnesten zijn jaarrond beschermd. Er wordt echter geen effect van de werkzaamheden op deze 
territoria verwacht. Ook zijn de doelsoorten van Natura 2000-gebied Lauwersmeer niet in of rond het 
onderzoeksgebied waargenomen tijdens het veldbezoek en worden hier ook niet verwacht. 

Uit de quickscan blijkt dat het onderzoeksgebied mogelijk deel uitmaakt van een vliegroute en 
foerageergebied van vleermuizen. Om verstoring te voorkomen, beveelt het ecologische onderzoek aan dat 
er gedurende de werkzaamheden geen extra licht op de gracht schijnt buiten daglichturen. Daarbij blijft 
altijd de zorgplicht gelden. Dit betekent dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten 
worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren.

4.4  Externe veiligheid

Wet- en regelgeving 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de woon- en leefomgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of LPG. Het aandachtsveld van externe 
veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het 
transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en door 
buisleidingen. Het beleid is erop gericht te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten 
met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dit is verankerd in diverse wet- en regelgeving, zoals het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Besluit externe 
veiligheid transportroutes en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit).

Onderzoek 

In het kader van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Op de 
risicokaart staan verschillende risico-ontvangers en risicobronnen aangegeven. De risicokaart voor het 
projectgebied is hieronder als figuur 9 weergegeven. De risicokaart leert dat in het noorden, op ongeveer 
200 tot 250 m afstand, een LPG-tankstation aanwezig is. Een LPG-tankstation betreft een risicobron, maar 
bevindt zich op voldoende afstand van het projectgebied. Verder zijn er in de omgeving een aantal 
risico-ontvangers aanwezig. Het gaat daarbij om publieksgebouwen. 

Omdat dit project niet voorziet in nieuwe functies of bebouwing, is er geen sprake van een wijziging in 
aandachtsvelden van externe veiligheid. Zodoende is verdere toetsing ten aanzien van hinder van 
inrichtingen niet noodzakelijk. 
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Figuur 9. Fragment risicokaart (bron: risicokaart.nl).

Conclusie 

Het project is op het gebied van externe veiligheid uitvoerbaar.

4.5  Geluid

Wet- en regelgeving 

De Wet geluidhinder (Wgh) is erop gericht om geluidhinder vanwege onder meer wegverkeerslawaai, 
spoorweglawaai en industrielawaai te voorkomen en te beperken. De Wgh bepaalt dat de 'geluidsbelasting' 
op gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan een in de wet 
bepaalde norm die als voorkeursgrenswaarde wordt aangeduid. Indien binnen een geluidzone nieuwe 
geluidgevoelige objecten, zoals woningen, worden gerealiseerd, moet door middel van akoestisch 
onderzoek worden vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wgh wordt voldaan.

Onderzoek 

Voor het project is nagegaan of toetsing aan de Wet geluidhinder nodig is. Industrielawaai en 
spoorweglawaai zijn in de omgeving van het projectgebied niet aan de orde. Ook ten aanzien van 
wegverkeerslawaai is op basis van de Wet geluidhinder formeel geen noodzaak tot het verrichten van een 
akoestisch onderzoek. De aangrenzende wegen zijn 30 km/uur-gebied. De lage gebruiksdruk en inrichting 
die een lage snelheid afdwingt zijn hiermee in overeenstemming. Voor 30 km/uur-wegen geldt geen 
geluidszone zoals bedoeld in de Wgh. Waardoor ook op dit punt geen akoestisch onderzoek nodig is.

Conclusie

De Wet geluidhinder verzet zich niet tegen de uitvoering van het project.
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4.6  Luchtkwaliteit

Wet- en regelgeving 

Projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) niet te worden getoetst aan de geldende grenswaarden. Grenswaarden ten 
aanzien van de jaargemiddelde concentratie betreffen 40 µg/m3 voor zowel NO2 als PM10 en 25 µg/m3 voor 
PM2,5. Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn onder meer 
projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor NO2 of PM10 bijdragen, wat 
overeenkomt met 1,2 µg/m3 vrijgesteld van toetsing. PM10 en PM2,5 zijn sterk gerelateerd, aangezien PM2,5 
onderdeel uitmaakt van de emissie van PM10. Als aan PM10 wordt voldaan, mag daarom worden 
aangenomen dat ook de grenswaarde van PM2,5 niet wordt overschreden. Van een dergelijke verslechtering 
van de luchtkwaliteit is sprake wanneer een ruimtelijk plan tot een toename van meer dan 1.610 
voertuigbewegingen van auto's dan wel 130 vrachtwagens per weekdagetmaal leidt (grenswaarde in 2018). 

Onderzoek 

Het project voorziet in het veranderen van openbaar toegankelijk gebied. De huidige walbeschoeiing van de 
Sylsterryd wordt vervangen. Hierbij wordt de Sylsterryd ter plaatse verbreed en de bestrating van de 
Oosterdiepwal en de Westerdiepswal vernieuwd. De wijzigingen zullen geen invloed op het verkeer hebben. 
Doordat er geen sprake is van een verkeersaantrekkende werking, is er ook geen sprake van een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Het plan leidt immers niet tot een toename van het aantal 
voertuigbewegingen met meer dan 1.610 auto's dan wel 130 vrachtwagens. Daarom is het plan te 
beschouwen als een nibm-plan.

Conclusie 

Uitvoering van voorliggend project wordt niet door de wettelijke eisen wat betreft luchtkwaliteit belemmerd 
en kan zodoende voor dit aspect als uitvoerbaar worden geacht. 

4.7  Milieuzonering

Wet- en regelgeving 

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen voor de exploitatie verplicht te voldoen aan 
de eisen van het Activiteitenbesluit, waarbij onder andere rekening gehouden dient te worden met de 
omliggende woonbebouwing. Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling moet men aantonen dat een project 
buiten de invloedssfeer van eventuele hinderlijke activiteiten in de omgeving valt en daarnaast geen 
belemmeringen oplevert voor nabijgelegen functies. 

Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de 
VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand 
waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten (betreffende geluid, geur, stof en 
gevaar) redelijkerwijs kan worden uitgesloten. De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn 
richtinggevend, maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken.

Onderzoek 

Het project voorziet niet in activiteiten die belemmeringen opleveren voor nabijgelegen functies. Ook ligt 
het niet in de invloedssfeer van andere eventuele hinderlijke activiteiten. Het project voorziet in het 
aanpassen van de openbare ruimte aan de Oosterdiepswal en de Westerdiepswal. Hierbij is geen sprake 
van voor hinder gevoelige functies. Zodoende is verdere toetsing ten aanzien van hinder van inrichtingen 
niet noodzakelijk.

Conclusie 

Op grond van het aspect milieuzonering zijn er voor deze ontwikkeling dus geen belemmeringen te 
verwachten.
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4.8  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Wet- en regelgeving 

Een plan-m.e.r. is een in de Wet milieubeheer (Wm) vastgelegde procedure waarmee voor de 
m.e.r.-(beoordelings)plichtige onderdelen van een ruimtelijk plan de milieugevolgen op basis van een 
zekere bandbreedte worden beoordeeld. Op die manier krijgt milieu een volwaardige rol in de afweging van 
belangen. De drempelwaarden waarbij deze verplichting aan de orde is, zijn vastgelegd in de D-lijst van het 
Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). 

Onderzoek 

Voorliggend plan voorziet in het wijzigen van de publieke ruimte. De Oosterdiepswal en de Westerdiepswal 
worden voorzien van nieuwe bestrating en kaden en de Sylsterryd wordt breder. Deze activiteiten vallen 
onder de categorie 'stedelijk ontwikkelingsproject'. Hiervoor is de volgende drempelwaarde van belang: 

D 11.2 
De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of parkeerterreinen.
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:
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. 

Met de ontwikkeling wordt deze drempelwaarde niet overschreden. Er geldt om die reden een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling. Op grond van artikel 2, vijfde lid van het besluit m.e.r. dient de initiatiefnemer in het 
kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling een aanmeldnotitie op te stellen en in te dienen bij het bevoegd 
gezag. Indien de gemeente initiatiefnemer is, hoeft deze geen aanmeldnotitie op te stellen. Aangezien de 
gemeente Kollumerland c.a. initiatiefnemer is van dit project is geen aanmeldnotitie opgesteld. 

In dit kader kan worden aangegeven dat de kenmerken, plaats en milieueffecten van de voorgenomen 
ontwikkeling in voorgaande paragrafen reeds zijn onderzocht. Op basis hiervan mag worden aangenomen 
dat de toekomstige activiteiten in het projectgebied geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
zullen hebben. Naar alle Europese criteria voor de afweging hieromtrent is gekeken.

Conclusie 

Dit project geeft geen aanleiding voor een vervolgonderzoek in het kader van het Besluit m.e.r.

4.9  Water

Wet- en regelgeving 

Bij ruimtelijke plannen moet worden beoordeeld of en in welke mate het plan gevolgen heeft voor de 
waterhuishouding. Door middel van een watertoets wordt het planvoornemen in een vroegtijdig stadium ter 
beoordeling aan het waterschap voorgelegd. Voorliggend projectgebied valt binnen het beheersgebied van 
Wetterskip Fryslân. Een watertoetsprocedure hoeft niet te worden doorlopen indien er bij het bevoegde 
waterschap een watervergunning is aangevraagd.

Onderzoek

Op 23 januari 2018 heeft het Wetterskip Fryslân een watervergunning verleend voor het verrichten van 
handelingen in een watersysteem: het vervangen van kademuren en beschoeiing langs de Oosterdiepswal 
en de Westerdiepswal en het verplaatsen van twee bruggen te Kollum. Dit zijn aanpassingen in het 
watersysteem waarvoor op grond van de Keur Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist. De verleende 
vergunning laat het verwijderen en plaatsen van kademuren langs de Oosterdiepswal en de 
Westerdiepswal te Kollum toe zoals nader staat aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekeningen 
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en rapporten.

Conclusie

Voor het project is een watervergunning verleend. Aan alle gestelde regels omtrent waterhuishouding 
wordt voldaan en de plannen zijn goedgekeurd door het Wetterskip Fryslân. Het project is ten aanzien van 
het aspect water uitvoerbaar. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

Grondexploitatie 

Op grond van artikel 6.12 van de Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop 
een bouwplan is voorgenomen. Wat onder een bouwplan moet worden verstaan, is in artikel 6.2.1 van het 
Bro aangegeven. Dit project betreft de vervanging van de bestaande kademuren aan de Ooster- en 
Westerdiepswal en betreft daarmee geen bouwplan op grond van artikel 6.2.1 van het Bro. Een 
exploitatieplan is voor dit project niet aan de orde.

Onderzoeks- en plankosten 

De gemeente Kollumerland c.a. is zelf initiatiefnemer voor deze ruimtelijke onderbouwing. De kosten voor 
het verrichten van de noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van de planvorming vanwege deze 
onderbouwing worden dan ook door de gemeente gedragen. Dit geldt eveneens voor de gebruikelijke 
kosten voor de ambtelijke planbegeleiding. 

Realisatiekosten en financiële uitvoerbaarheid 

Voor de ontwikkeling van het project is samenwerking met een private partij gezocht, die in opdracht van de 
gemeente het project realiseert. De kosten voor de realisatie komen voor rekening van de gemeente. De 
gemeente heeft hiertoe budget gereserveerd. Op grond hiervan mag in redelijkheid worden aangenomen 
dat de beoogde ontwikkeling binnen de planperiode van in beginsel 10 jaar wordt uitgevoerd. 

Planschade

Door het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is er de kans dat door eigenaren van 
gronden in de directe omgeving van het projectgebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1 van de Wro 
een verzoek tot tegemoetkoming in planschade wordt ingediend. Diegenen die schade lijden door de 
afwijking van het bestemmingsplan, omdat hun onroerend goed in waarde vermindert, kunnen de schade 
verhalen (voor zover deze redelijkerwijs niet voor de aanvrager behoort te blijven) wanneer dit boven de 2% 
van de waarde van het onroerend goed uitkomt.

Conclusie 

Het kostenverhaal, evenals de afwenteling van de planschade, wordt gedragen door de gemeente. De 
gemeente heeft hiervoor budget gereserveerd in haar begroting. Op basis van deze overweging moet het 
project economisch uitvoerbaar worden geacht. De exploitatiekosten zijn derhalve anderszins verzekerd. 
Een exploitatieplan op grond van de Grondexploitatiewet is niet noodzakelijk. Voorgaande betekent dat dit 
project niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd.

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Informatieavond 

Voorafgaand aan de formele besluitvorming zijn reeds informatieavonden georganiseerd. Op 6 maart 2017 
en 13 november 2017 was het voor belangstellenden mogelijk om zich te laten informeren en zich te laten 
horen aangaande de plannen. Tijdens deze avonden waren projectleiders van de gemeente aanwezig, de 
verantwoordelijke wethouder en betrokkenen vanuit de uitvoering. Tijdens deze avond is aangegeven wat 
de plannen zijn, hoe het proces zal gaan verlopen en was er ruimte voor belanghebbenden om invloed uit te 
oefenen op het project. Van deze avonden is door dertig tot veertig belangstellenden gebruik gemaakt.

Overleg 

De ontwerp-omgevingsvergunning zal in het kader van het op grond van artikel 6.18 van het Bor en artikel 
3.1.1 van het Bro voorgeschreven overleg aan een aantal instanties worden toegezonden. Dit overleg is 
vormvrij en de betreffende instanties kunnen ook aangeven wanneer verder overleg niet nodig is. 
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Inspraak 

Burgers en maatschappelijke instanties worden in de gelegenheid gesteld in het kader van de 
tervisielegging van het ontwerpbesluit hun zienswijze kenbaar te maken. Aan de hand van de ingekomen 
zienswijzen kan het plan eventueel worden aangepast. De indieners van de zienswijzen worden hiervan op 
de hoogte gehouden. Tegen de omgevingsvergunning is beroep mogelijk bij de rechtbank en hoger beroep 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Archeologisch onderzoek
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1 Inleiding 

1.1 Administratieve gegevens 

 type onderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek  

 bevoegde overheid: gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 

 onderzoekskader: omgevingsvergunningsaanvraag  

 datum veldonderzoek: 21-02-2017 

 locatie (zie figuur 1): 

- naam: Plangebied Ooster- en Westerdiepswal 

- plaats: Kollum 

- gemeente: Kollumerland en Nieuwkruisland  

- provincie: Fryslân 

- lengte tracé: ca. 150 m 

- kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 6E 

- centrumcoördinaten (X/Y): 205.970 / 588.550 

 afbakening onderzoekszone: straal van 300 m rondom het plangebied  

 ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 4035463100 

 documentatie: De documentatie van het project wordt bij RAAP bewaard onder de projectcode  

KOWE en wordt met eventuele vondsten binnen een termijn van 2 jaar overgedragen aan het 

Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. 

 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

Voor de aanpassing van de kademuren en mogelijk ook de riolering in het plangebied zijn bode-

mingrepen gepland die bedreigend kunnen zijn voor eventuele archeologische resten. Ten be-

hoeve van de omgevingsvergunning is daarom op basis van de richtlijnen van de FAMKE een 

bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd. 

De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het ter-

rein. Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid ervan van belang.  

 

1.3 Onderzoeksvragen 

1. Zijn de archeologisch relevante niveaus intact? 

2. Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting? 

3. Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen? 

4. Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (gearceerd).  

 

1.4 Randvoorwaarden 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeol o-

gie (KNA), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 

http://www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergun-

ning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Figuur 1. Ligging van het plangebied (gearceerd).  
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Archeologische perioden

P
re

h
is

to
ri

e

Tijdperk Datering

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

-6450

- 8640

- 9700

- 35.000

-12.500

- 250.000

-16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient om op basis van verschillende bronnen inzicht te krijgen in de gene-

se van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop der 

tijd heeft achter gelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeol o-

gische verwachting opgesteld.  

Voor de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst, daarnaast is gebruik ge-

maakt van http://www.hisgis.nl/, http://topotijdreis.nl/ en http://kaarten.tresoar.nl/. Zie tabel 1 

voor de dateringen van de in deze notitie genoemde archeologische perioden. 
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2.2 Geomorfologie en bodem 

 bodem ontleend aan ARCHIS3: niet gekarteerd (bebouwde kom)  

 geomorfologie ontleend aan ARCHIS3: niet gekarteerd (bebouwde kom). Grote delen van de 

omgeving, zo ook direct ten noordoosten van het plangebied, zijn gekarteerd als vlakte van 

ten dele verspoelde dekzanden, relatief laaggelegen (code 2M10)  

 pleistocene ondergrond (ontleend aan Regis2): in de omgeving van het plangebied ligt het 

pleistocene oppervlak aan of nabij het maaiveld, ten dele tot enige diepte geërodeerd door 

een geul. 

 

2.3 Archeologische gegevens 

 bekende archeologische vindplaatsen volgens het ARCHeologisch Informatie Systeem (AR-

CHIS3) in een straal van 300 m rond het plangebied: het plangebied ligt binnen AMK-terrein 

15041: de oude bebouwingskern van Kollum, aangemerkt als een terrein van hoge archeolo-

gische waarde. Binnen het plangebied zelf heeft nog geen eerder archeologisch onderzoek 

plaatsgevonden, maar enkele onderzoeken in de omgeving hebben hebben met name resten 

uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd opgeleverd (ARCHIS3-zaaknrs. 238798100, 

2464574100, 2475299100, 2869989100 en 3993636100). Daarnaast zijn er aanwijzingen ge-

vonden voor de aanwezigheid van een vuursteenvindplaats, mogelijk gelegen naast een 

pingoruïne (zie ARCHIS3-zaaknr. 3993636100). 

 

2.4 Historische situatie 

Voor het onderzoek naar de historische situatie is gebruik gemaakt van de Kadastrale Minuut uit 

het begin van de 19e eeuw (beeldcollectie RCE) en diverse historische kaarten. 

 historisch gebruik: op de (zeer schematische) kaart van Schotanus à Sterringa (1718; de kar-

tering vond plaats aan het eind van de 18e eeuw) staat de vaart die via het Kollumer Zijl in het 

Dokkumer Diep ontwatert, al aangegeven. Het is niet bekend in hoeverre de oude situatie is 

aangetast tijdens het Kollumer Oproer van 1797,  waarbij volgens sommigen de helft der hui-

zen van Kollum zouden zijn verbrand (Van der Aa, 1845). Op de kadastrale minuutplan uit het 

begin van de 19e eeuw is de topografische situatie relatief gedetailleerd weergegeven, waar-

van het beeld tot op heden zo goed als ongewijzigd is gebleven. De oude gemetselde kade-

muren zijn rond 1973 verwijderd (mond. meded. dhr. W. Dijkstra) en vervangen voor houten 

beschoeiingen. Onder de naastgelegen bestratingen bevindt zich een groot aantal kabels en 

leidingen. 

 consequentie voor de archeologie: in het plangebied kunnen resten worden verwacht vanaf de 

Steentijd (in de top van de pleistocene afzettingen), en uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd . 

Deze zullen ten dele zijn verstoord door de verwijdering van de oude kademuren rond 1973, 

en tijdens het leggen van kabels en leidingen onder de Ooster - en Westerdiepswal. 
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2.5 Huidige en toekomstige situatie 

 huidig gebruik: beschoeide kades (hout en doek) en straten 

 toekomstig gebruik: gemetselde kadebeschoeiing, mogelijk ook vervanging riolen 

 consequentie voor de archeologie: de voorgenomen werkzaamheden zullen tot bodemversto-

ringen leiden die eventueel aanwezige archeologische waarden aantasten.  

 

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting/advies 

 archeologische verwachting: in het plangebied kunnen in de ongestoorde top van de pleisto-

cene ondergrond resten worden verwacht uit de periode Steentijd - Bronstijd. Tevens bevindt 

het plangebied zich in de oude bebouwingskern van Kollum, met een hoge archeologische 

verwachting die met name geldt voor de periode Late Middeleeuwen tot en met Nieuwe Tijd. 

 archeologisch advies: volgens de FAMKE (Friese Archeologische MonumentenKaart Extra; 

http://www.fryslan.nl/famke) is voor het plangebied voor de periode Steentijd  - Bronstijd een 

'karterend onderzoek 2' noodzakelijk (6 boringen per hectare, met een minimum van 6 borin-

gen per plan). Voor de periode IJzertijd-Middeleeuwen geldt het advies 'streven naar behoud'. 
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3 Veldonderzoek 

Figuur 2. Boorpuntenkaart. 

 

3.1 Methode 

 positie boringen: aan weerszijden van de vaart, waar mogelijk om de 50 m  

 gebruikt boormateriaal: edelmanboor (diameter 7 cm) en gutsboor (diameter 3 cm) 

 totaal aantal boringen: 7 

 minimaal geboorde diepte: 0,9 m -Mv 

 maximaal geboorde diepte: 3,6 m -Mv 
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 boorbeschrijvingen: lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). 

De uitgebreide boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) zijn opgenomen in bijlage 1.  

 X-/Y- & Z-coördinaten boringen gemeten met: RTK-GPS 

 

3.2 Resultaten 

Het tracé van de geplande werkzaamheden ligt in bestaande straten, waarvan op iedere boorlo-

catie de verharding (klinkers, keien) tijdelijk is verwijderd. Boring 1 wijkt hiervan af: deze is gezet 

in een gelijktijdig met het booronderzoek door derden gegraven proefsleuf. De eerste meter van 

de boorbeschrijving in bijlage 1 is gebaseerd op een profielbeschrijving van deze proefsleuf. In 

deze proefsleuf kon, op een diepte van ca. 1,0 m beneden maaiveld, een liggende paal of balk 

worden waargenomen, parallel liggend aan de kade. Mogelijk betreft dit een houten onderdeel 

van een eerdere kadeconstructie (de personen die deze proefsleuf groeven meldden dat in de 

daags tevoren gegraven proefsleuf, in het zuidelijke deel van de Westerdiepswal waar in de na-

bijheid vervolgens boring 3 is gezet, een vergelijkbare situatie is waargenomen).  

 

Figuur 3. Bovenaanzicht van een houten paal of balk, aangetroffen in een proefsleuf.  

 

De laagopeenvolging in de boringen bestaat doorgaans uit wegverharding (klinkers, keien) o p 

een ca. 0,2 m dik zandbed (lokaal tot ca. 0,9 m dik). Daaronder bevindt zich een grijze tot do n-

kerbruingrijze, al dan niet humeuze, matig siltige zandlaag, met een zeer gevarieerde bijmenging 

van klei- en/of veenbrokken. Kenmerkend voor deze laag is de aanwezigheid van veel fragmen-

ten bouwpuin. Op grond van deze kenmerken wordt deze laag geïnterpreteerd als dempingsm a-

teriaal, waarschijnlijk aangebracht na de aanbrenging van een van de fasen van kadebeschoei-
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ingen. Van de top van deze laag kon slechts in enkele boringen duidelijk worden vastgesteld dat 

deze in recente tijd was omgezet (wellicht bij het vervangen van de kadebeschoeiing, of bij de 

aanleg van kabels en leidingen) maar omdat het daarbij om teruggestort materiaal gaat met d e-

zelfde kenmerken als het onderliggende niet-omgezette deel van de laag, was het lang niet altijd 

mogelijk een grens waar te nemen. De basis van deze dempingslaag is aangetroffen tussen 0,5 

en 2,35 m beneden maaiveld (ca. 0,2 tot 2,7 m -NAP). In boringen 2, 3 en 4 is de basis niet aan-

getroffen; hier konden herhaalde pogingen (binnen een straal van 2 meter tot de oorspronkelijke 

boorlocatie) niet tot op diepte worden doorgezet vanwege ondoordringbaar puin. 

In boringen 1, 6 en 7 zijn onder deze dempingslaag geulafzettingen aangetroffen, afwisselend 

bestaande uit zand-, klei- en detrituslagen. 

In de boringen aan de Westerdiepswal is de basis van de geulafzettingen niet aangetroffen. In 

boringen 5, 6 en 7 aan de Oosterdiepswal is dit grensvlak waargenomen op diepten tussen 1,05 

en 3,05 m beneden maaiveld (ca. 0,7 tot 2,7 m -NAP). Het eventueel ooit aanwezige dekzand 

blijkt geheel te zijn weggeërodeerd. In boring 7 bevindt zich tussen onder de geulafzettingen nog 

een keileemrestant (lichtblauwgrijze, sterk zandige en zwak grindige leem).  De basis van de 

laagopeenvolging bestaat uit lichtgrijs, zwak siltig, zeer fijn zand, dat toe te schrijven is aan de 

Formatie van Peelo, waarschijnlijk de eerste zandige eenheid daarvan (TNO, 2013).  
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4 Samenvatting 

4.1 Conclusies 

In deze paragraaf worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd in de vorm van b e-

antwoording van de onderzoeksvragen. 

 

1. Zijn de archeologisch relevante niveaus intact? 

Als archeologisch relevant niveau voor de periode Steentijd - Bronstijd geldt de top van de 

pleistocene ondergrond, en dan met name het dekzand; dit niveau is door jongere geulerosie 

geheel verdwenen. Voor de periode Middeleeuwen - Nieuwe tijd bestaat het archeologisch 

relevante niveau uit de antropogene geulopvulling (relatief rijk aan puinfragmenten, en waar-

schijnlijk ook ander vondstmateriaal), als ook de daarin aangelegde kadebeschoeiingen, 

waarvan resten zijn waargenomen. De top van dit niveau is gedeeltelijk, en tot variabele 

diepte, verstoord door vervanging van de kadebeschoeiing rond 1973 en door de aanleg van 

kabels en leidingen. 

2. Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting? 

De archeologische verwachting voor het plangebied voor de periode Steentijd - Bronstijd kan 

worden bijgesteld naar laag. De archeologische verwachting voor latere perioden, en dan 

met name de periode Middeleeuwen - Nieuwe tijd, blijft onveranderd hoog. 

3. Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen?  

De kadeconstructie, waarvan houten resten zijn waargenomen in een proefsleuf, maken on-

derdeel uit van een grotere nederzetting (de bebouwingskern van Kollum).  

4. Is archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? 

De geplande werkzaamheden aan de kadebeschoeiingen, en de vermoedelijk te vervangen 

riolering, zullen naar verwachting leiden tot aantasting van het bodemarchief; archeologisch 

vervolgonderzoek is om die reden noodzakelijk.  

 

4.2 Aanbevelingen 

Het onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van archeologische resten, 

en daarmee van een archeologische vindplaats. Deze zal bij ingrepen die dieper reiken dan 0,5 

m beneden maaiveld worden aangetast. Daarom wordt archeologisch vervolgonderzoek aanbe-

volen. Om praktische redenen (het plangebied bestaat uit een watergang met aan weerszijden in 

gebruik zijnde straten) strekt het tot aanbeveling dit vervolgonderzoek gelijktijdig met de civie l-

technische werkzaamheden te verrichten (archeologische begeleiding), waarbij de maximale 

diepte van het archeologisch onderzoek gerelateerd is aan de diepte van de maximale ontgra-

vingsdiepte ten behoeve van rioleringen. Het geadviseerde archeologische vervolgonderzoek 

moet worden uitgevoerd conform een vooraf opgesteld, door de bevoegde overheid goed ge-

keurd, Programma van Eisen (PvE).   
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Locatie van het plangebied (gearceerd). 

Figuur 2. Boorpuntenkaart. 

Figuur 3. Bovenaanzicht van een houten paal of balk, aangetroffen in een proefsleuf.  

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 
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boring: KOWE-1
beschrijver: PK, datum: 22-2-2017, X: 205.957,96, Y: 588.589,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6E, hoogte: 0,29, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Kollumerland en Nieuwkruisland, plaatsnaam: Kollum, opdrachtgever: DDFK, uitvoerder: 
RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: klinkerverharding

9 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vulzand

24 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

105 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: dempingsmateriaal

235 cm -Mv / 2,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, detritus-gyttja
Opmerking: geulvulling

260 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dikke kleilagen, zeer fijn
Opmerking: geulvulling

330 cm -Mv / 3,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, detritus
Opmerking: geulvulling

 Einde boring op 335 cm -Mv / 3,06 m -NAP

boring: KOWE-2
beschrijver: PK, datum: 22-2-2017, X: 205.964,87, Y: 588.551,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6E, hoogte: 0,37, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Kollumerland en Nieuwkruisland, plaatsnaam: Kollum, opdrachtgever: DDFK, uitvoerder: 
RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: straatkeien

8 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vulzand

40 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ondoordringbaar op 1,60 m -Mv

 Einde boring op 160 cm -Mv / 1,23 m -NAP
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boring: KOWE-3
beschrijver: PK, datum: 22-2-2017, X: 205.971,86, Y: 588.505,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6E, hoogte: 0,47, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Kollumerland en Nieuwkruisland, plaatsnaam: Kollum, opdrachtgever: DDFK, uitvoerder: 
RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: straatkeien

9 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vulzand

25 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: recent teruggestort, proefsleuf aannemer

70 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veen- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ondoordringbaar op 0,90 m -Mv

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,43 m -NAP

boring: KOWE-4
beschrijver: PK, datum: 22-2-2017, X: 205.980,93, Y: 588.489,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6E, hoogte: 0,90, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Kollumerland en Nieuwkruisland, plaatsnaam: Kollum, opdrachtgever: DDFK, uitvoerder: 
RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vulzand

105 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, veen- en kleibrokken, matig fijn
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ondoordringbaar op 1,8 m -Mv

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,90 m -NAP
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boring: KOWE-5
beschrijver: PK, datum: 22-2-2017, X: 205.977,18, Y: 588.527,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6E, hoogte: 0,36, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Kollumerland en Nieuwkruisland, plaatsnaam: Kollum, opdrachtgever: DDFK, uitvoerder: 
RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: klinkerverharding

9 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vulzand

70 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: dempingsmateriaal, recent omgezet

160 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: dempingsmateriaal

305 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Opmerking: waarschijnlijk Formatie van Peelo (eerste zandige eenheid)

 Einde boring op 360 cm -Mv / 3,24 m -NAP

boring: KOWE-6
beschrijver: PK, datum: 22-2-2017, X: 205.971,30, Y: 588.575,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6E, hoogte: 0,31, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Kollumerland en Nieuwkruisland, plaatsnaam: Kollum, opdrachtgever: DDFK, uitvoerder: 
RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: klinkerverharding

9 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vulzand

25 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: dempingsmateriaal

160 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, sterk humeus, grijsbruin, veel dikke detritus- en kleilagen, zeer fijn
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: geulvulling

225 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Opmerking: waarschijnlijk Formatie van Peelo (eerste zandige eenheid)

 Einde boring op 270 cm -Mv / 2,39 m -NAP
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boring: KOWE-7
beschrijver: PK, datum: 22-2-2017, X: 205.959,06, Y: 588.631,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 6E, hoogte: 0,32, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Fryslân, gemeente: Kollumerland en Nieuwkruisland, plaatsnaam: Kollum, opdrachtgever: DDFK, uitvoerder: 
RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: opgebracht zand

50 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: dempingsmateriaal

85 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs
Opmerking: geulvulling

105 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, zwak grindig, lichtblauwgrijs, interpretatie: keileem, grondmorene
Litho-stratigrafie: Formatie van Drente, Laagpakket van Gieten

155 cm -Mv / 1,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Peelo
Opmerking: waarschijnlijk Formatie van Peelo (eerste zandige eenheid)

 Einde boring op 275 cm -Mv / 2,43 m -NAP
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Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Wester- en Oosterdiepswal, Kollum WMR Rinsumageest bv 

1  INLEIDING 

1.1  Algemeen 

In opdracht van DDFK gemeenten heeft WMR Rinsumageest bv (WMR) een verkennend en aanvullend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Westerdiepswal en de Oosterdiepswal in Kollum. 

 

In bijlage 1 is de regionale ligging weergegeven. Tevens is in bijlage 1 een kadastrale kaart opgenomen, waarop de 

onderzoekslocatie is weergegeven. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek) en NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond).  

1.2 Kwaliteitswaarborg 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de protocollen 2001 en 2002, zoals opgesteld door het SIKB (Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer). De analyses zijn uitgevoerd conform AS3000 in het erkende 

laboratorium van Eurofins Analytico. WMR Rinsumageest bv is voor het uitvoeren van de veldwerkzaamheden bij 

(water)bodemonderzoek volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd door het KIWA (certificaatnummer K9198/09). 

 

Het procescertificaat van WMR Rinsumageest bv en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing 

op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 

veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. 

 

WMR is op geen enkele wijze gelieerd of gekoppeld aan de opdrachtgever. Ook bestaan er geen 

eigendomsverhoudingen met betrekking tot het te onderzoeken perceel. Hiermee wordt voldaan aan de 

onafhankelijkheidseisen uit de BRL 2000. 

1.3  Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 

Aanleiding van het verkennend bodemonderzoek zijn de voorgenomen herstelwerkzaamheden aan de kaden ter 

plaatse van de onderzoekslocatie. Hiertoe is het wenselijk dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse 

wordt vastgesteld. 

1.4  Opbouw van het rapport 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• De resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• De uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3); 

• De resultaten van het veldwerk (hoofdstuk 4); 

• Het toetsingskader (hoofdstuk 5); 

• De analyseresultaten en de toetsing van het verkennend onderzoek (hoofdstuk 6); 

• De analyseresultaten en toetsing van het aanvullend onderzoek (hoofdstuk 7); 

• Een samenvatting van het onderzoek, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8). 

 

De bijbehorende tekening, foto’s, boorprofielen en analysecertificaten zijn als bijlage opgenomen. 
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2  VOORONDERZOEK 

2.1  Algemeen 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725 (type: standaard vooronderzoek). Het vooronderzoek 

heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de directe omgeving (straal 25 meter). 

2.2  Algemene locatiegegevens 

In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat. 

 
Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens 

Adres locatie Westerdiepswal en Oosterdiepswal, Kollum 

Kadastrale gegevens Gemeente KOLLUM: sectie A, nummer 1753 (Westerdiepswal) 

                                    : sectie B, nummer 1957 (Oosterdiepswal) 

Lengte onderzoekslocatie  - 150 m
1
 (Westerdiepswal) 

- 170 m
1 

(Oosterdiepswal) 

Huidige bestemming Infrastructuur 

Huidig gebruik Openbare weg met kaden 

Verhardingen Klinkers 

2.3  Geraadpleegde bronnen 

Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• Opdrachtgever 

• Locatie-inspectie (gecombineerd met veldwerk op 23 februari 2017) 

• Bodeminformatiesysteem Nazca-i 

• TNO-DGV, Grondwaterkaart van Nederland 

• Google Earth/Maps/Streetview 

• Kadaster (www.kadaster.nl) 

2.4  Actuele situatie, historische en toekomstige situatie 

De onderzoekslocatie is gelegen in de kern van Kollum. Het betreft de Westerdiepswal en de Oosterdiepswal langs 

de west- en oostzijde van de vaart ‘De Rijd’. De gehele onderzoekslocatie is in gebruik als openbare weg en 

zodoende lijnvormig. Langs de oever van De Rijd zijn houten kademuren aanwezig. Langs de overige zijden van de 

onderzoekslocatie zijn woningen gesitueerd. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn de kademuren te 

renoveren.  

 

Bodembedreigende activiteiten 

Van de onderzoekslocatie is bekend dat deze in een historische kern is gesitueerd, waar vaak heterogene 

verontreinigingen aan met name zware metalen in de bodem aanwezig zijn. Echter is van specifieke 

bodembedreigende activiteiten tot dusver niets bekend.  

2.5  Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geohydrologische bodemopbouw in de omgeving van de onderzoekslocatie is afgeleid uit de 

Grondwaterkaart van Nederland (6 oost en 7 west; Leeuwarden/Groningen) en in tabel 2.2 weergegeven. 
 

Tabel 2.2 Bodemopbouw en geohydrologie omgeving onderzoekslocatie 
 
Diepte (m -mv) 

 
Samenstelling 

 
Geohydrologische eenheid 

0 - 1 klei deklaag 

1,5 - 3 veen deklaag 

3 - 10 klei tweede scheidende laag 

10 - 22 uiterst fijn t/m zeer fijn zand derde watervoerend pakket 

 

De deklaag in de omgeving van de onderzoekslocatie bestaat voornamelijk uit klei en veen en heeft een dikte van 

circa 3 meter. Aansluitend is de tweede scheidende laag te onderscheiden (het eerste watervoerend pakket en de 

eerste scheidende laag ontbreken in de omgeving van de onderzoekslocatie). Het derde watervoerend pakket 

begint op circa 10 m -mv en bestaat tot circa 22 meter diepte uit uiterst fijn t/m zeer fijn slibhoudend zand. 
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De gemiddelde maaiveldshoogte bevindt zich op circa 0,1 m +NAP. Uit het grondwaterbeschermingsplan van de 

Provincie Fryslân blijkt dat de locatie niet in een grondwaterbeschermingsgebied ligt. 

2.6  Resultaten voorgaande bodemonderzoeken 

In het bodeminformatiesysteem Nazca-i zijn van de onderzoekslocatie en de directe omgeving (straal 25 meter) 

diverse bodemonderzoeken en saneringen bekend. Hieronder is een selectie weergegeven van de meest relevante 

onderzoeken met betrekking tot de huidige onderzoekslocatie: 

 

Voorstraat 59-61 

- saneringsonderzoek, Amerika Milieutechniek, rapportnr. 581/MD/AM, d.d. 1 september 1991 

- eindsituatieonderzoek, Oranjewoud, rapportnr. 16546-78636, d.d. 21 februari 1997 

 

De onderzoeken hebben zich met name op de omgeving ten westen van de Westerdiepswal gericht  

(Voorstraat 61), waar ernstige bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten is aangetroffen.  

In de directe omgeving van de huidige onderzoekslocatie zijn maximaal matig verhoogde concentraties gemeten. 

Ter plaatse van het huidige onderzoekstraject zijn voor zover bekend geen noemenswaardige verontreinigingen 

aangetroffen. 

 

Oosterdiepswal 11 

- indicatief onderzoek, Oranjewoud, rapportnr. 89-03100-6, d.d. 1 juni 1987 

- oriënterend bodemonderzoek, Oranjewoud, rapportnr. 89-03831, d.d. 1 maart 1989 

- nader bodemonderzoek, Oranjewoud, rapportnr. 14207-59262, 1 mei 1994 

 

De onderzoeken hebben zich op het gehele perceel aan de Oosterdiepswal 11 gericht. Op het oostelijke deel van 

het perceel is bodemverontreiniging met lood geconstateerd. In de directe omgeving van de huidige 

onderzoekslocatie zijn geen noemenswaarde verontreinigingen aangetroffen.  

 

Oosterdiepswal 13 

- indicatief onderzoek, Oranjewoud, rapportnr. 89-03100-6, d.d. 1 juni 1987 

- nader- en saneringsonderzoek, Oranjewoud, rapportnr. 89-55159, d.d. 1 juni 1989 

 

De onderzoeken hebben zich op het gehele perceel aan de Oosterdiepswal 13 gericht. Ter plaatse is 

bodemverontreiniging met lood aangetroffen. De locatie is in 1992 gesaneerd (geen evaluatierapport in Nazca-i 

bekend). Aangenomen wordt dat het perceel voldoende onderzocht en gesaneerd is. 

2.7  Conclusie vooronderzoek 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken en saneringen 

uitgevoerd. Echter zijn er geen aanwijzingen voor dat de hierbij aangetroffen verontreinigingen de 

bodemgesteldheid ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie nadelig hebben beïnvloed. De locatie is gelegen in 

een historische kern, waarvan bekend is dat ter plaatse vaak heterogene verontreinigingen aan met name zware 

metalen in de bodem voorkomen. Op basis van dit gegeven dient daarom rekening te worden gehouden met lichte 

bodemverontreiniging.  

2.8  Opstelling onderzoekshypothese  

Conform de NEN 5740 is voor de onderzoekslocatie een onderzoekshypothese met een onderzoeksstrategie 

opgesteld welke in tabel 2.3 zijn weergegeven. 

 
Tabel 2.3: Onderzoekslocatie met onderzoeksstrategie 

(Deel-)locatie Lengte (in m
1
) Verdacht/onverdacht Aard verwachte stoffen Onderzoeksstrategie 

Westerdiepswal 150
 

verdacht zware metalen VED-HE-L 

Oosterdiepswal 170 verdacht zware metalen VED-HE-L 

VED-HE-L  verdachte lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting en heterogeen verdeelde verontreinigende stof 

 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde 

verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de concentraties van de 

vermoede verontreinigende stof in de grond boven de achtergrondwaarde worden aangetroffen. 
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Asbest 

Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategieën (NEN 5740) niet geschikt zijn om de eventuele 

aanwezigheid van asbest in de bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest dient plaats te vinden conform de NEN 

5707. Vooralsnog is er geen aanleiding voor het uitvoeren van een onderzoek naar asbest in de bodem. Bij de 

uitvoering van het veldwerk dient aandacht te worden besteed aan het eventueel zintuiglijk voorkomen van asbest 

of asbestverdachte materialen (puin) op en in de bodem. Indien dit het geval is wordt een verkennend 

bodemonderzoek naar asbest in bodem conform NEN 5707 noodzakelijk geacht.  
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3  VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer S. Sonnema (erkend monsternemer) conform SIKB-

protocollen 2001 en 2002. 

 

Het verrichten van de handboringen en het plaatsen van de peilbuizen is uitgevoerd op 23 februari 2017.  

De boringen zijn uitgevoerd met een edelmanboor. De grond van de boringen is per bodemlaag bemonsterd met 

een maximaal bemonsteringstraject van 0,5 meter. De peilbuizen zijn op 7 maart 2017, na voldoende doorpompen 

en een minimale standtijd van een week, bemonsterd met behulp van een slangenpomp. 

 

In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde veldwerkzaamheden. 

 
Tabel 3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

 

 

 

 

 

 

 

De situering van de boringen en een aantal foto’s van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in bijlage 2. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

De chemische analyses van de grond en het grondwater zijn uitgevoerd conform AS3000 in het geaccrediteerde 

laboratorium van Analytico Milieu bv in Barneveld. 

 

De samenstelling van de te analyseren monsters heeft plaatsgevonden op basis van de resultaten van het 

veldonderzoek (zie hoofdstuk 4). De monsters zijn dusdanig geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een zo 

representatief mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Hierbij is 

afgeweken van de NEN 5740, en zijn meer deelmonsters in de mengmonsters verwerkt dan in de norm wordt 

voorgeschreven (maximaal 4 deelmonsters per mengmonster). In tabel 3.2 is de samenstelling van de 

(meng)monsters en de analysepakketten weergegeven. 

 
Tabel 3.2: Samenstelling (meng)monsters en analyses 

Deellocatie Codering monster 

(bodemlaag) 

Deelmonsters/boringen en  

monstertraject (m -mv) 

Analysepakket 

Westerdiepswal MMbg1 (bovengrond) 1 (0,1-0,5)+2 (0,1-0,5)+3 (0,1-0,5)+4 (0,1-0,5)+5 (0,1-0,5) NEN 5740 basispakket grond 

 MMog1 (ondergrond) 1 (0,5-0,8)+2 (1,3-2,0)+4 (0,5-2,0)+5 (1,0-2,0) NEN 5740 basispakket grond 

 peilbuis 3 (grondwater) peilbuis 3 (filterstelling: 1,4-2,4) NEN 5740 basispakket grondwater 

Oosterdiepswal MMbg2 (bovengrond) 6 (0,1-0,5)+7 (0,1-0,5)+8 (0,1-0,5)+9 (0,1-0,5)+10 (0,1-0,5) NEN 5740 basispakketgrond 

 MMog2 (ondergrond) 7 (0,5-1,5)+8 (1,0-1,8)+9 (1,0-2,0)+10 (0,5-0,7) NEN 5740 basispakket grond 

 peilbuis 9 (grondwater) peilbuis 9 (filterstelling: 1,5-2,5) NEN 5740 basispakket grondwater 

 

De analysepakketten omvatten de volgende parameters: 
NEN 5740 basispakket grond droge stof, zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn),  minerale olie, PAK-10, PCB, organisch stofgehalte 

en lutum 

NEN 5740 basispakket grondwater zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), minerale olie, aromatische en chloorhoudende 

verbindingen, zuurgraad en geleiding 

 

  

(Deel-)locatie (lengte) Veldwerkzaamheden 

Uitvoering aantal codering boring / peilbuis 

Westerdiepswal (150 m
1
) boring met peilbuis 

boring tot 2,0 m -mv 

1 

4 

nr. 3 

nrs. 1, 2, 4, 5 

Oosterdiepswal (170 m
1
) boring met peilbuis 

boring tot 2,0 m -mv 

1 

4 

nr. 9 

nrs. 6, 7, 8, 10 
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4  RESULTATEN VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 Bodemopbouw en grondwatergegevens 

De bodemopbouw ter plaatse is heterogeen wat textuur betreft en bestaat tot circa 2,0 meter beneden maaiveld 

afwisselend uit zand en klei. De volledige bodemkundige beoordeling van de boringen is weergegeven op de 

boorprofielen in bijlage 3.  

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater op 7 maart 2017 weergegeven. 
 

Tabel 4.1: Resultaten veldmetingen grondwater 

 
 

 
 

 

De gemeten waarden voor de zuurgraad en geleiding zijn normaal voor de omgeving waarin de onderzoekslocatie 

zich bevindt. De troebelheid van de grondwatermonsters voldoet niet aan de verwachte natuurlijke waarde (0-10 

FTU). Het meten van een verhoogde troebelheid is overigens niet bezwaarlijk maar kan eventueel gebruikt worden 

bij de interpretatie van de analyseresultaten. 

4.2 Zintuiglijke waarnemingen  

Het maaiveld is volledig verhard met klinkers. De opgeboorde grond van iedere boring is zintuiglijk beoordeeld op 

het voorkomen van bodemvreemde en/of asbestverdachte materialen. De hierbij aangetroffen bijzonderheden zijn 

weergegeven in tabel 4.2.  

 
Tabel 4.2: Resultaten zintuiglijke waarnemingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zintuiglijk zijn op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen asbesthoudende (plaat)materialen aangetroffen. 

De aangetroffen bijzonderheden zijn tevens weergeven op de boorprofielen in bijlage 3. 

  

Peilbuis   Filterstelling (m -mv) Grondwaterstand (m -mv) pH (-) Ec (µS/cm) Troebelheid (FTU) 

3 1,4-2,4 0,98 7,46 1.380 19 

9 1,5-2,5 1,04 7,12 2.120 78 

Boringnr. Boortraject (m -mv) Grondsoort Afwijkingen 

1 0,5-0,8 zand, zwak siltig puin (zwak) 

 0,8-1,1 klei, sterk siltig kool/avi-as (zwak) 

2 1,3-1,5 zand, matig siltig, zwak humeus puin (zwak) 

 1,5-2,0 zand, matig siltig puin (zwak) 

4 1,0-1,5 zand, matig siltig puin (zwak) 

 1,5-2,0 zand, matig siltig houtskool (zwak) 

5 1,0-1,5 zand, matig siltig, zwak humeus puin (matig) 

 1,5-2,0 zand, sterk siltig, zwak humeus puin (zwak) 

6 1,0-1,5 zand, zwak siltig, zwak humeus puin (zwak) 

7 0,8-1,5 zand, zwak siltig, zwak humeus puin (zwak) 

8 1,0-1,5 zand, kleiig puin (zwak) 

 1,5-1,8 klei, sterk zandig puin (zwak) 

9 1,0-2,0 klei, sterk zandig, zwak humeus puin (zwak) 
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5  TOETSINGSKADER 

 

De gemeten gehalten en/of concentraties aan verontreinigende stoffen in de grond en het grondwater worden 

beoordeeld op basis van “AW 2000” (TNO-rapport 2006-U-R0044/A; maart 2006) en de “Circulaire Bodemsanering 

2013” (Staatscourant, nummer 16675, 27 juni 2013). In deze stukken zijn regels aangegeven voor het vaststellen 

van bodemvervuiling aan de hand van achtergrond-, tussen- en interventiewaarden. Voor het grondwater wordt in 

plaats van de achtergrondwaarde, de streefwaarde gebruikt als toetsingscriterium. 

 

Barium 

De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het 

gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van 

de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van 

de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s.  

 

Het beoordelingsniveau van de achtergrond-, tussen- en interventiewaarden, waaraan verontreinigende stoffen 

worden getoetst, is in onderstaande tabel weergegeven: 

 
Tabel 5.1: Interpretatie van de achtergrond-, tussen- en interventiewaarden (Wbb) 

Beoordelingsniveau verontreinigende stof  Waardering Weergave in toetsingstabellen 

≤ Achtergrond-/streefwaarde (of detectiegrens) niet verontreinigd - 

> Achtergrond-/streefwaarde ≤ Tussenwaarde licht verhoogd > AW/S  of  + 

> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde matig verhoogd > T  of  ++ 

> Interventiewaarde sterk verhoogd > I  of  +++ 

 

- Achtergrond-/streefwaarde (A/S) :  De achtergrond-/streefwaarde geeft het uiteindelijk te bereiken 

    kwaliteitsniveau van de bodem aan waarbij de functionele eigenschappen 

die de bodem voor mens, dier en plant heeft volledig hersteld zijn. 

 

- Tussenwaarde (T):   Naast de streef-/achtergrond- en interventiewaarden worden de gemeten 

waarden getoetst aan het criterium (A/S+I)/2. Bij overschrijding van het 

criterium (A/S+I)/2 bestaat er een vermoeden van een ernstige 

bodemverontreiniging en wordt nader onderzoek noodzakelijk geacht. 

 

- Interventiewaarde (I):   De interventiewaarde geeft het niveau aan waarbij verontreinigingen in de 

bodem zodanig zijn dat er een ernstige of dreigende vermindering optreedt 

van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, dier en plant. 

Bij gehalten boven de interventiewaarde en een bepaalde hoeveelheid 

verontreinigde grond/sediment (≥25 m
3
) of grondwater (≥100 m

3
), is er 

sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Bodemtypecorrectie 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie 

omgerekend naar standaardbodem. De wijze van omrekening is beschreven in bijlage G, onderdeel III van de 

Regeling Bodemkwaliteit. 

 

Besluit Bodemkwaliteit 

De regels voor de afvoer van grond zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit. De analyseresultaten zijn 

indicatief getoetst aan de achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie zoals deze zijn 

opgenomen in de “Regeling bodemkwaliteit” (bijlage B, tabel 1). Opgemerkt dient te worden dat de 

veldwerkzaamheden en chemische analyses niet conform de AP-04 richtlijnen zijn uitgevoerd. Aan de resultaten 

van dit onderzoeksrapport kunnen daarom niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die 

conform Besluit Bodemkwaliteit is uitgevoerd. 
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6  ANALYSERESULTATEN EN TOETSING 

6.1 Grond 

In tabel 6.1 is de interpretatie van de analyseresultaten van de grond weergegeven. 

 
Tabel 6.1: Interpretatie analyseresultaten grond 

Deellocatie Mengmonster 

(bodemlaag) 

Monstertraject  

(m -mv) 

Boringnrs.  Mate van verontreiniging Toetsing Bbk* 

> AW > T > I  

Westerdiepswal MMbg1 (bovengrond) 0,1-0,5 1, 2, 3, 4, 5 - - - AW2000 

 MMog2 (ondergrond) 0,5-2,0 1, 2, 4, 5 Hg, M.O. Pb - Industrie 

Oosterdiepswal MMbg2 (bovengrond) 0,1-0,5 6, 7, 8, 9, 10 - - - AW2000 

 MMog2 (ondergrond) 0,5-2,0 7, 8, 9, 10 Hg, M.O, Pb - - Industrie 

*   : indicatieve toetsing aan normen Besluit bodemkwaliteit 

-  : geen overschrijding 

>AW : overschrijding van de achtergrondwaarde 

> T  : overschrijding van de tussenwaarde 

> I  : overschrijding van de interventiewaarde 

 

Uit tabel 6.1 blijkt dat ter plaatse van de Westerdiepswal in het mengmonster van de ondergrond (MMog1) voor 

lood (Pb) een matig verhoogd gehalte is gemeten. Tevens zijn in hetzelfde mengmonster voor kwik (Hg) en 

minerale olie (M.O.) licht verhoogde gehalten gemeten. In het mengmonster van de bovengrond (MMbg1) zijn voor 

de geanalyseerde parameters geen verhoogde gehalten gemeten. Het matig verhoogd gehalte aan lood in de 

ondergrond geeft aanleiding voor het uitvoeren van een aanvullend onderzoek naar deze parameter. 

 

Ter plaatse van de Oosterdiepswal zijn in het mengmonster van de ondergrond (MMog2) voor kwik, lood en 

minerale olie licht verhoogde gehalten gemeten. In het mengmonster van de bovengrond (MMbg2) zijn voor de 

geanalyseerde parameters geen verhoogde gehalten gemeten.  

 

Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit 

De analyseresultaten zijn indicatief getoetst aan de normen van het besluit bodemkwaliteit. Het mengmonster van 

de bovengrond van zowel de Westerdiepswal (MMbg1) als de Oosterdiepswal (MMbg2) wordt beoordeeld als 

bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde (AW2000). Het mengmonster van de ondergrond van zowel de 

Westerdiepswal (MMog1) als de Oosterdiepswal (MMog2) wordt beoordeeld als bodemkwaliteitsklasse Industrie. 

6.2 Grondwater 

De interpretatie van de analyseresultaten van het grondwater is weergegeven in tabel 6.2.  
 

Tabel 6.2: Interpretatie analyseresultaten grondwater 

Deellocatie Peilbuisnr. Filtertraject (m -mv) Mate van verontreiniging 

> S > T > I 

Westerdiepswal 3 1,4-2,4 - - - 

Oosterdiepswal 9 1,5-2,5 - - - 

-  : geen overschrijding 

>S  : overschrijding van de streefwaarde 

> T  : overschrijding van de tussenwaarde 

> I  : overschrijding van de interventiewaarde 

 

Uit tabel 6.2 blijkt dat in het grondwater ter plaatse van zowel de Westerdiepswal (peilbuis 3) als de 

Oosterdiepswal (peilbuis 9) voor de geanalyseerde parameters geen verhoogde concentraties (t.o.v. de 

streefwaarde of detectiegrens) zijn gemeten. 

 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. 
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7  AANVULLEND ONDERZOEK 

 

In verband met een matig verhoogd gehalte aan lood in het mengmonster van de ondergrond van de 

Westerdiepswal (MMog1), is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van deze parameter. 

Aanvullend onderzoek geschiedt door het betreffende mengmonster uit te splitsen in de deelmonsters waaruit het 

is samengesteld. De acht deelmonsters (boringnrs. 1, 2, 4 en 5) zijn allen separaat geanalyseerd op lood. Op deze 

wijze kan een beeld worden verschaft van de mate van verontreiniging en de globale omvang van de 

verontreiniging met lood in de ondergrond ter plaatse. 

 

De analyseresultaten en interpretatie van het aanvullend onderzoek zijn weergegeven in tabel 7.1. 

 
Tabel 7.1: Interpretatie analyseresultaten lood ondergrond 

Monsternummer; traject Loodgehalte* 

(mg/kg.ds) 

Interpretatie A 

waarde 

T 

Waarde 

I  

waarde 

M1-02; 0,5-0,8 m -mv 231 + 50 290 530 

M2-04; 1,3-1,5 m -mv 105 + 50 290 530 

M2-05; 1,5-2,0 m -mv 135 + 50 290 530 

M4-02; 0,5-1,0 m -mv 10 - 50 290 530 

M4-03; 1,0-1,5 m -mv 144 + 50 290 530 

M4-04; 1,5-2,0 m -mv 89 + 50 290 530 

M5-03; 1,0-1,5 m -mv 173 + 50 290 530 

M5-04; 1,5-2,0 m -mv 245 + 50 290 530 

* : ten behoeve van de bodemtypecorrectie is het lutum- en organisch stofgehalte van het mengmonster toegepast 

-  : geen overschrijding 

+  : overschrijding van de achtergrondwaarde 

++  : overschrijding van de tussenwaarde  

+++  : overschrijding van de interventiewaarde 

 

Uit tabel 7.1 blijkt dat in zeven monsters van de ondergrond voor lood licht verhoogde gehalten zijn gemeten.  

In één monster (M4-02; 0,5-1,0 m -mv) is voor lood geen verhoogd gehalte gemeten. Het matig verhoogd gehalte 

aan lood in het mengmonster is zodoende niet opnieuw gemeten. 

 

Het analysecertificaten is opgenomen in bijlage 4.  

De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 6. 
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8  SAMENVATTING EN CONCLUSIE  

8.1 Samenvatting 

In opdracht van DDFK gemeenten heeft WMR Rinsumageest bv een verkennend en aanvullend bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van de Westerdiepswal en de Oosterdiepswal in Kollum. 

 

Aanleiding van het verkennend bodemonderzoek zijn de voorgenomen herstelwerkzaamheden aan de kaden ter 

plaatse van de onderzoekslocatie. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5740 en NEN 5725 volgens de 

onderzoeksstrategie voor een verdachte lijnvormige locatie met een diffuse bodembelasting en een heterogeen 

verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-L). 

 

Ter plaatse van de Westerdiepswal (lengte 150 meter) zijn vijf boringen (nrs. 1 t/m 5) tot minimaal 2,0 m -mv 

verricht. Boring 3 is afgewekt met een peilbuis. Ter plaatse van de Oosterdiepswal (lengte 170 meter) zijn eveneens 

vijf boringen (nrs. 6 t/m 10) tot minimaal 2,0 m -mv verricht, waarbij boring 9 is afgewerkt met een peilbuis. 

 

Het maaiveld is volledig verhard met klinkers. De opgeboorde grond van iedere boring is zintuiglijk beoordeeld op 

het voorkomen van bodemvreemde en/of asbestverdachte materialen. Hierbij is ter plaatse van een achttal 

boringen in diverse bodemlagen bijmenging met puin en/of kool/avi-as aangetroffen. Verder zijn geen 

bijzonderheden geconstateerd. 

 

Van zowel de Westerdiepswal als de Oosterdiepswal is van de boven- en ondergrond een mengmonster 

samengesteld (totaal vier mengmonsters). Van het grondwater zijn separaat monsters genomen. De monsters zijn 

geanalyseerd op de parameters uit het basispakket van de NEN 5740. Van de grondmonsters zijn tevens de 

lutumfracties en organische stofgehalten vastgesteld. 

 

De analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn als volgt: 
 

Westerdiepswal 

- in het mengmonster van de bovengrond (MMbg1) zijn voor de geanalyseerde parameters geen verhoogde 

gehalten gemeten;  

- in het mengmonster van de ondergrond (MMog1) is voor lood een matig verhoogd gehalte gemeten; 

- in hetzelfde mengmonster zijn voor kwik en minerale olie licht verhoogde gehalten gemeten; 

- in het grondwater (peilbuis 3) zijn voor de geanalyseerde parameters geen verhoogde concentraties gemeten. 

 

Oosterdiepswal 

- in het mengmonster van de bovengrond (MMbg2) zijn voor de geanalyseerde parameters geen verhoogde 

gehalten gemeten;  

- in het mengmonster de ondergrond (MMog2) zijn voor kwik, lood en minerale olie licht verhoogde gehalten 

gemeten; 

- in het grondwater (peilbuis 9) zijn voor de geanalyseerde parameters geen verhoogde concentraties gemeten. 

 

Naar aanleiding van het matig verhoogd gehalte aan lood in het mengmonster van de ondergrond ter plaatse van 

de Westerdiepswal, is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar deze parameter. De analyseresultaten van het 

aanvullend onderzoek zijn als volgt: 

 

Aanvullend onderzoek Westerdiepswal 

- in zeven monsters van de ondergrond (B1, B2, B4, en B5; diverse diepten) zijn voor lood licht verhoogde 

gehalten gemeten; 

- in één monster van de ondergrond (B4, M4-04; 0,5-1,0 m -mv) is voor lood geen verhoogd gehalte gemeten. 
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8.2 Evaluatie onderzoeksresultaten 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de ondergrond ter plaatse van de Westerdiepswal een in eerste instantie 

matig verhoogd gehalte aan lood, na individuele analyses van de betreffende deelmonsters (aanvullend 

onderzoek), maximaal slechts licht verhoogd is teruggemeten. Omdat individuele analyses een duidelijker beeld 

van de verontreinigingssituatie verschaffen, mogen de resultaten van het aanvullend onderzoek als meest 

betrouwbaar worden beschouwd. Daarnaast zijn ter plaatse in de ondergrond voor kwik en minerale olie licht 

verhoogde gehalten gemeten. Tevens zijn in de ondergrond van de Oosterdiepswal voor kwik, lood en minerale olie 

licht verhoogde gehalten gemeten. De lichte verontreinigingen met lood worden toegeschreven aan de bijmening 

met puin in de grond en voor de verontreinigingen met kwik is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Het licht 

verhoogd gehalten aan minerale olie ter plaatse van de Westerdiepswal houdt mogelijk een verband met de 

verontreinigingen welke in het verleden ter plaatse van de Voorstaat 59-61 zijn aangetroffen. Voor de lichte 

verontreiniging met minerale olie ter plaatse van de Oosterdiepswal echter is geen duidelijke oorzaak aan te 

wijzen. 

8.3 Conclusies 

Verspreid over de onderzoekslocatie is in de ondergrond (0,5-2,0 m -mv) bijmenging met puin aangetroffen. Omdat 

de herkomst van het puin onbekend is, dient dit als asbestverdacht te worden aangemerkt. Gezien het feit de 

bijmenging met puin zich in de diepere bodemlagen bevind, bestaat het vermoeden dat deze al in de bodem 

aanwezig was voor de periode dat asbest grootschalig werd toegepast (vanaf 1945). 

 

De licht verhoogde gehalten aan kwik, lood en minerale olie in de ondergrond bevestigen de onderzoekshypothese 

voor een verdachte locatie. 

 

Gezien het feit de onderzoekslocatie in een historische kern is gelegen, is het aannemelijk dat verontreinigingen 

een historisch karakter hebben. De gemeten gehalten overschrijden, al dan niet na aanvullend onderzoek, 

maximaal de achtergrondwaarde. Hiertoe zijn de verhoogde parameters ons inziens voldoende onderzocht 

 

Gesteld wordt dat er op basis van de huidige onderzoeksresultaten geen milieuhygiënische belemmeringen zijn 

voor de voorgenomen werkzaamheden in de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

8.4 Aanbevelingen 

Asbest 

Overwogen kan worden een onderzoek naar asbest in bodem conform de NEN 5707 uit te voeren.  

 

Besluit bodemkwaliteit 

Wanneer grond wordt afgevoerd voor toepassing elders, gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit.  

De analyseresultaten zijn indicatief getoetst aan de normen van het Besluit bodemkwaliteit. Het mengmonster van 

de bovengrond van zowel de Westerdiepswal (MMbg1) als de Oosterdiepswal (MMbg2) wordt beoordeeld als 

bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde (AW2000). Grond die voldoet aan Achtergrondwaarde is altijd 

toepasbaar. Het mengmonster van de ondergrond van zowel de Westerdiepswal (MMog1) als de Oosterdiepswal 

(MMog2) wordt beoordeeld als bodemkwaliteitsklasse Industrie. Grond die voldoet aan Industrie is zeer beperkt 

toepasbaar. Nogmaals dient opgemerkt te worden dat de veldwerkzaamheden en chemische analyses niet conform 

de AP-04 richtlijnen zijn uitgevoerd. Aan de resultaten van dit onderzoeksrapport kunnen daarom niet dezelfde 

rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die conform Besluit Bodemkwaliteit is uitgevoerd. 

 

Veiligheid CROW publicatie 132 

Op basis van de gemeten gehalten in de ondergrond ter plaatse van zowel de Westerdiepswal als de 

Oosterdiepswal, dient tijdens werkzaamheden in deze grond rekening te worden gehouden met het in acht nemen 

van veiligheidmaatregelen behorende bij CROW publicatie 132. Door toetsing van de analyseresultaten in de 

‘Rekentool veiligheidsklassen werken met verontreinigde grond’, versie 4.0’, kan de eventuele veiligheidsklasse 

worden vastgesteld welke gehanteerd dient te worden tijdens de werkzaamheden. 

 

Slotopmerking  

Benadrukt moet worden dat het onderzoek een verkennend karakter heeft en de mogelijkheid bestaat dat lokale 

afwijkingen in bodemsamenstelling en/of bodemkwaliteit binnen de onderzoekslocatie aanwezig kunnen zijn. 

Tijdens de uitvoering van grondwerkzaamheden dient men hier alert op te zijn. 
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Omgevingskaart Klantreferentie: WMR

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object KOLLUM A 1282
DE RIJD , KOLLUM
CC-BY Kadaster.



 

 

 

 

 

 

 

 

     BIJLAGE 2 (VAN 6) 

   - Situatietekening + foto’s onderzoekslocatie 





Bijlage 2, Foto’s onderzoekslocatie 

173023-01; Verkennend bodemonderzoek NEN 5740  Wester- en Oosterdiepswal in Kollum 

Datum uitvoering: 23 februari 2017 

 
Foto 1 (vanaf Westerdiepswal richting Voorstraat) 

 

 
Foto 2 (vanaf Westerdiepswal, tegenovergestelde richting foto 1) 
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173023 Wester- en Oosterdiepswal Kollumboorstaten

projectnummer

173023
blad

1/3
locatie

VO Kollum
opdrachtgever

DDFK gemeenten
bureau

WMR Rinsumageest bv

locatieadres

Wester- en Oosterdiepswal

postcode / plaats

Kollum
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B1 (200cm) datum: 23-02-2017

Boormeester: S.Sonnema

Klinker. --

Zand, zwak siltig. Geel-grijs. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Bruin-geel. Puin zwak.Zs1
3

Klei, sterk siltig. Zwart-donkergrijs. Kool/avi-as zwak.Ks3
4

Klei, matig siltig. Donkergrijs. --Ks2
5

Klei, matig siltig. Donkergrijs. --Ks2

6

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B2 (200cm) datum: 23-02-2017

Boormeester: S.Sonnema

Klinker. --

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Grijs. --Zs1

3

Zand, zwak siltig. Grijs. --Zs1
4

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. Puin zwak.Zs2h15

Zand, zwak siltig. Donkergeel. Puin zwak.Zs1

6

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring B3 (240cm) datum: 23-02-2017

Boormeester: S.Sonnema

Maaiveld

90 cm

-5

140cm

240cm

Klinker. --

Zand, zwak siltig. Grijs. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Grijs. --Zs1

3

Klei, matig siltig. Donkergrijs. --Ks2

4

Klei, sterk siltig. Donkergrijs. --Ks3

5

Klei, sterk siltig. Donkergrijs. --Ks3

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. --Zs1



173023 Wester- en Oosterdiepswal Kollumboorstaten

projectnummer

173023
blad

2/3
locatie

VO Kollum
opdrachtgever

DDFK gemeenten
bureau

WMR Rinsumageest bv

locatieadres

Wester- en Oosterdiepswal

postcode / plaats

Kollum
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B4 (200cm) datum: 23-02-2017

Boormeester: S.Sonnema

Klinker. --

Zand, zwak siltig. Geel. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Geel. --Zs1

3

Zand, matig siltig. Donkergrijs. Puin zwak.Zs2

4

Zand, matig siltig. Donkergrijs. Houtskool zwak.Zs2

5

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B5 (200cm) datum: 23-02-2017

Boormeester: S.Sonnema

Klinker. --

Zand, zwak siltig. Geel-grijs. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. --Zs1

3

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. Puin matig.Zs2h1

4

Zand, sterk siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. Puin zwak.Zs3h1

5

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B6 (200cm) datum: 23-02-2017

Boormeester: S.Sonnema

Klinker. --

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Lichtgeel. --Zs1

3

Zand, matig siltig. Blauw-lichtgrijs. --Zs2

4

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs. Puin zwak.Zs1h1

5

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B7 (200cm) datum: 23-02-2017

Boormeester: S.Sonnema

Klinker. --

Zand, zwak siltig. Geel. --Zs1

2

Zand, matig siltig. Blauw-grijs. --Zs2
3

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. Puin zwak.Zs1h14

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs. Puin zwak.Zs1h1

5

Zand, zwak siltig. Donkergrijs. --Zs1

6



173023 Wester- en Oosterdiepswal Kollumboorstaten

projectnummer

173023
blad

3/3
locatie

VO Kollum
opdrachtgever

DDFK gemeenten
bureau

WMR Rinsumageest bv

locatieadres

Wester- en Oosterdiepswal

postcode / plaats

Kollum
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B8 (200cm) datum: 23-02-2017

Boormeester: S.Sonnema

Klinker. --

Zand, zwak siltig. Geel-grijs. --Zs1

2

Zand, matig siltig. Grijs. --Zs2

3

Zand, kleiig. Donkergrijs. Puin zwak.Zk

4

Klei, sterk zandig. Donkergrijs. Puin zwak.Kz3
5

Zand, zwak siltig. Donkergeel. --Zs16

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring B9 (250cm) datum: 23-02-2017

Boormeester: S.Sonnema

Maaiveld

100 cm

-5

150cm

250cm

Klinker. --

Zand, zwak siltig. Grijs-lichtgeel. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Grijs. --Zs1

3

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. Puin zwak.Kz3h1

4

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. Puin zwak.Kz3h1

5

Klei, sterk zandig. Donkergrijs. --Kz3

Klei, matig zandig. Bruin-donkergrijs. Veen
brokjes. --Kz2

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B10 (200cm) datum: 23-02-2017

Boormeester: S.Sonnema

Klinker. --

Zand, zwak siltig. Geel-grijs. --Zs1

2

Zand, matig siltig. Geel-grijs. Klei brokjes. --Zs23

Klei, matig siltig. Donkergrijs. --Ks2

4

Klei, matig siltig. Donkergrijs. --Ks2

5

Zand, matig siltig. Geel-grijs. Klei laagjes. --Zs2
6
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     BIJLAGE 4 (VAN 6) 

               - Analysecertificaten 



T.a.v. H.J. de Vries
Van Aylvawei 40
9105 KT  RINSUMAGEEST

Datum: 01-Mar-2017

WMR Rinsumageest B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Feb-2017

VO Kollum

173023
2017023514/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Kollum

1 2 3 4

S. Sonnema 1/2

173023

Analysecertificaat

01-Mar-2017/17:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017023514/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.9% (m/m) 82.4 86.7 81.8Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 1.1 0.7 1.9Organische stof

Q 99.3% (m/m) ds 98.4 98.8 97.7Gloeirest

S 3.8% (m/m) ds 7.0 6.3 6.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 20 <20 <20Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 3.4Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 19 <5.0 17Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.19 <0.050 0.15Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds 5.2 4.8 6.7Nikkel (Ni)

S 20mg/kg ds 260 <10 180Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 29 <20 28Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds 6.4 <5.0 7.5Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds 17 <11 15Minerale olie (C21-C30)

7.7mg/kg ds 12 <5.0 13Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds 44 <35 41Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

MMbg1

MMog1

MMbg2

MMog2 9414898

9414897

9414896

9414895

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Feb-2017

23-Feb-2017

23-Feb-2017

23-Feb-2017

M: MCERTS erkend



VO Kollum

1 2 3 4

S. Sonnema 2/2

173023

Analysecertificaat

01-Mar-2017/17:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017023514/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

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

S
1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.42Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.097 <0.050 0.60Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.12Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.086Chryseen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.068Benzo(a)pyreen

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

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

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.43 0.35 1.5PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MMbg1

MMog1

MMbg2

MMog2 9414898

9414897

9414896

9414895

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Feb-2017

23-Feb-2017

23-Feb-2017

23-Feb-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017023514/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MMbg1 9414895 B1.2(7-50)  7  50 0533830970

 9414895 B3.2(7-50)  7  50 0533830960

 9414895 B4.2(7-50)  7  50 0533830947

 9414895 B5.2(7-50)  7  50 0533830967

 9414895 B2.2(7-50)  7  50 0533830958

MMog1 9414896 B2.6(150-200)  150  200 0533830974

 9414896 B4.3(50-100)  50  100 0533830965

 9414896 B4.4(100-150)  100  150 0533830961

 9414896 B4.5(150-200)  150  200 0533830959

 9414896 B1.3(50-80)  50  80 0533830971

 9414896 B5.4(100-150)  100  150 0533830963

 9414896 B5.5(150-200)  150  200 0533830957

 9414896 B2.5(130-150)  130  150 0533830969

MMbg2 9414897 B6.2(7-50)  7  50 0533831041

 9414897 B7.2(7-50)  7  50 0533831043

 9414897 B8.2(7-50)  7  50 0533831044

 9414897 B9.2(7-50)  7  50 0533831212

 9414897 B10.2(7-50)  7  50 0533830972

MMog2 9414898 B7.3(50-80)  50  80 0533831040

 9414898 B7.4(80-100)  80  100 0533831037

 9414898 B7.5(100-150)  100  150 0533831034

 9414898 B8.4(100-150)  100  150 0533831038

 9414898 B8.5(150-180)  150  180 0533831033

 9414898 B9.4(100-150)  100  150 0533830979

 9414898 B9.5(150-200)  150  200 0533830983

 9414898 B10.3(50-70)  50  70 0533830973

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017023514/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017023514/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

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

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

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9414896
Certificate no.: 2017023514
Sample description.: MMog1
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9414898
Certificate no.: 2017023514
Sample description.: MMog2
 V
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T.a.v. H.J. de Vries
Van Aylvawei 40
9105 KT  RINSUMAGEEST

Datum: 14-Mar-2017

WMR Rinsumageest B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Mar-2017

VO Kollum

173023
2017029664/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Kollum

1 2

S. Sonnema 1/2

173023

Analysecertificaat

14-Mar-2017/10:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Mar-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017029664/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 26µg/L 21Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L 2.3Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L 3.4Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 13µg/L 10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

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

1

2

peilbuis 3

peilbuis 9 9434244

9434243

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Mar-2017

08-Mar-2017

M: MCERTS erkend



VO Kollum

1 2

S. Sonnema 2/2

173023

Analysecertificaat

14-Mar-2017/10:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Mar-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017029664/1Certificaatnummer/Versie

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

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

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

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

peilbuis 3

peilbuis 9 9434244

9434243

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Mar-2017

08-Mar-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017029664/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

peilbuis 3 9434243 pb3 0680244272

 9434243 pb3 0680244265

 9434243 pb3 0800451213

peilbuis 9 9434244 pb9 0680244274

 9434244 pb9 0680244285

 9434244 pb9 0800450832

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017029664/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017029664/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

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

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. H.J. de Vries
Van Aylvawei 40
9105 KT  RINSUMAGEEST

Datum: 20-Mar-2017

WMR Rinsumageest B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Feb-2017

VO Kollum

173023
2017034672/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Kollum

1 2 3 4 5

S. Sonnema 1/2

173023

Analysecertificaat

20-Mar-2017/07:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

17-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017034672/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.2% (m/m) 82.5 81.7 79.6 81.6Droge stof

Metalen

S 160mg/kg ds 73 94 <10 100Lood (Pb)

1

2

3

4

5

B1-02

B2-04

B2-05

B4-02

B4-03 9450810

9450809

9450808

9450807

9450806

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Feb-2017

23-Feb-2017

23-Feb-2017

23-Feb-2017

23-Feb-2017

M: MCERTS erkend



VO Kollum

6 7 8

S. Sonnema 2/2

173023

Analysecertificaat

20-Mar-2017/07:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

17-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017034672/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.8% (m/m) 83.1 78.1Droge stof

Metalen

S 62mg/kg ds 120 170Lood (Pb)

6

7

8

B4-04

B5-03

B5-04 9450813

9450812

9450811

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Feb-2017

23-Feb-2017

23-Feb-2017

M: MCERTS erkend PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017034672/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B1-02 9450806 B1.3(50-80)  50  80 0533830971

B2-04 9450807 B2.5(130-150)  130  150 0533830969

B2-05 9450808 B2.6(150-200)  150  200 0533830974

B4-02 9450809 B4.3(50-100)  50  100 0533830965

B4-03 9450810 B4.4(100-150)  100  150 0533830961

B4-04 9450811 B4.5(150-200)  150  200 0533830959

B5-03 9450812 B5.4(100-150)  100  150 0533830963

B5-04 9450813 B5.5(150-200)  150  200 0533830957

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017034672/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



 

 

 

 

 

 

 

 

     BIJLAGE 5 (VAN 6) 

   - Toetsingsresultaten verkennend onderzoek 



173023

VO Kollum

23-02-2017

S. Sonnema

2017023514

23-02-2017

01-03-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

0,7 1,1

3,8 7

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 85,9 85,9 82,4 82,4

% (m/m) ds <0,7 0,49 1,1 1,1

% (m/m) ds 99,3 98,4

% (m/m) ds 3,8 3,8 7 7

Metalen

mg/kg ds <20 44,29 20 47,69

mg/kg ds <0,20 0,2345 - <0,20 0,2238 -

mg/kg ds <3,0 6,168 - <3,0 4,773 -

mg/kg ds <5,0 6,818 - 19 33,53 -

mg/kg ds <0,050 0,0488 - 0,19 0,2526 *

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds <4,0 7,101 - 5,2 10,71 -

mg/kg ds 20 30,47 - 260 374,6 **

mg/kg ds <20 30,43 - 29 54,86 -

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0

mg/kg ds <5,0 6,4

mg/kg ds 15 17

mg/kg ds 7,7 12

mg/kg ds <6,0 <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 44 220 *

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,097 0,097

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,05 0,05

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,43 0,427 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9414895 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 9414896 Overschrijding Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

Monster

MMbg1

MMog1

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



173023

VO Kollum

23-02-2017

S. Sonnema

2017023514

23-02-2017

01-03-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

0,7 1,9

6,3 6,2

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 86,7 86,7 81,8 81,8

% (m/m) ds 0,7 0,7 1,9 1,9

% (m/m) ds 98,8 97,7

% (m/m) ds 6,3 6,3 6,2 6,2

Metalen

mg/kg ds <20 35,28 <20 35,57

mg/kg ds <0,20 0,2261 - <0,20 0,2264 -

mg/kg ds <3,0 5,021 - 3,4 8,191 -

mg/kg ds <5,0 6,306 - 17 30,72 -

mg/kg ds <0,050 0,047 - 0,15 0,2018 *

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 4,8 10,31 - 6,7 14,48 -

mg/kg ds <10 10,21 - 180 262,9 *

mg/kg ds <20 27,26 - 28 54,75 -

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0

mg/kg ds <5,0 7,5

mg/kg ds <11 15

mg/kg ds <5,0 13

mg/kg ds <6,0 <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 41 205 *

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,42 0,42

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,6 0,6

mg/kg ds <0,050 0,035 0,12 0,12

mg/kg ds <0,050 0,035 0,086 0,086

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,068 0,068

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 1,5 1,469 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9414897 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 9414898 Overschrijding Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

Monster

MMbg2

MMog2

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



173023

VO Kollum

07-03-2017

S. Sonnema

2017029664

08-03-2017

14-03-2017

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel

Metalen

µg/L 26 - 21 -

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <2,0 - 2,3 -

µg/L <2,0 - <2,0 -

µg/L <0,050 - <0,050 -

µg/L <2,0 - 3,4 -

µg/L <3,0 - <3,0 -

µg/L <2,0 - <2,0 -

µg/L 13 - 10 -

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,10 <0,10

µg/L <0,20 <0,20

µg/L 0,21 - 0,21 -

µg/L <0,90 <0,90

µg/L <0,020 - <0,020 -

µg/L <0,20 - <0,20 -

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,10 - <0,10 -

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,10 - <0,10 -

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,10 - <0,10 -

µg/L <0,10 - <0,10 -

µg/L <0,10 <0,10

µg/L <0,10 <0,10

µg/L <1,6 <1,6

µg/L <0,20 <0,20

µg/L <0,10 - <0,10 -

µg/L <0,10 - <0,10 -

µg/L 0,14 - 0,14 -

µg/L <0,20 <0,20

µg/L <0,20 <0,20

µg/L <0,20 <0,20

µg/L 0,42 - 0,42 -

Minerale olie

µg/L <10 <10

µg/L <10 <10

µg/L <10 <10

µg/L <15 <15

µg/L <10 <10

µg/L <10 <10

µg/L <50 - <50 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9434243 Voldoet aan Streefwaarde

2 9434244 Voldoet aan Streefwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

*

**

***

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Monster

peilbuis 3

peilbuis 9

-

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



173023

VO Kollum

23-02-2017

S. Sonnema

2017023514

23-02-2017

01-03-2017

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel

Bodemtype correctie

0,7 1,1 0,7 1,9

3,8 7 6,3 6,2

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 85,9 82,4 86,7 81,8

% (m/m) ds <0,7 1,1 0,7 1,9

% (m/m) ds 99,3 98,4 98,8 97,7

% (m/m) ds 3,8 7 6,3 6,2

Metalen

mg/kg ds <20 20 <20 <20

mg/kg ds <0,20 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds <3,0 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW 3,4 <= AW

mg/kg ds <5,0 <= AW 19 <= AW <5,0 <= AW 17 <= AW

mg/kg ds <0,050 <= AW 0,19 Wonen <0,050 <= AW 0,15 Wonen

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds <4,0 <= AW 5,2 <= AW 4,8 <= AW 6,7 <= AW

mg/kg ds 20 <= AW 260 Industrie <10 <= AW 180 Industrie

mg/kg ds <20 <= AW 29 <= AW <20 <= AW 28 <= AW

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds <5,0 6,4 <5,0 7,5

mg/kg ds 15 17 <11 15

mg/kg ds 7,7 12 <5,0 13

mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

mg/kg ds <35 <= AW 44 Industrie <35 <= AW 41 Industrie

Zie bijl. Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 0,42

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 0,097 <0,050 0,6

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 0,12

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 0,086

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 0,068

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 0,05 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,35 <= AW 0,43 <= AW 0,35 <= AW 1,5 <= AW

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 9414895 Altijd toepasbaar

2 9414896 Klasse industrie

3 9414897 Altijd toepasbaar

4 9414898 Klasse industrie

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monster

MMbg1

MMog1

MMbg2

MMog2

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 

 

 

 

 

 

 

     BIJLAGE 6 (VAN 6) 

   - Toetsingsresultaten aanvullend onderzoek 



173023

VO Kollum

23-02-2017

S. Sonnema

2017034672

17-03-2017

20-03-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

1,1 1,1 1,1

7 7 7

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 84,2 84,2 82,5 82,5 81,7 81,7

Metalen

mg/kg ds 160 230,5 * 73 105,2 * 94 135,4 *

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9450806 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 9450807 Overschrijding Achtergrondwaarde

3 9450808 Overschrijding Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

B2-04

B2-05

-

*

**

***

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Lood (Pb)

Legenda

Monster

B1-02

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



173023

VO Kollum

23-02-2017

S. Sonnema

2017034672

17-03-2017

20-03-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

1,1 1,1 1,1

7 7 7

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 79,6 79,6 81,6 81,6 80,8 80,8

Metalen

mg/kg ds <10 10,08 - 100 144,1 * 62 89,32 *

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9450809 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 9450810 Overschrijding Achtergrondwaarde

3 9450811 Overschrijding Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

B4-03

B4-04

-

*

**

***

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Lood (Pb)

Legenda

Monster

B4-02

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



173023

VO Kollum

23-02-2017

S. Sonnema

2017034672

17-03-2017

20-03-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

1,1 1,1

7 7

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 83,1 83,1 78,1 78,1

Metalen

mg/kg ds 120 172,9 * 170 244,9 *

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 9450812 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 9450813 Overschrijding Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

B5-04

-

*

**

***

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Lood (Pb)

Legenda

Monster

B5-03

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



173023

VO Kollum

23-02-2017

S. Sonnema

2017034672

17-03-2017

20-03-2017

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel

Bodemtype correctie

1,1 # 1,1 # 1,1 # 1,1 #

7 # 7 # 7 # 7 #

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 84,2 82,5 81,7 79,6

Metalen

mg/kg ds 160 Industrie 73 Wonen 94 Wonen <10 <= AW

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 9450806 Klasse industrie

2 9450807 Klasse wonen

3 9450808 Klasse wonen

4 9450809 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

B2-04

B2-05

B4-02

<= AW

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Lood (Pb)

Legenda

Monster

B1-02

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



173023

VO Kollum

23-02-2017

S. Sonnema

2017034672

17-03-2017

20-03-2017

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel

Bodemtype correctie

1,1 # 1,1 # 1,1 # 1,1 #

7 # 7 # 7 # 7 #

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 81,6 80,8 83,1 78,1

Metalen

mg/kg ds 100 Wonen 62 Wonen 120 Wonen 170 Industrie

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 9450810 Klasse wonen

2 9450811 Klasse wonen

3 9450812 Klasse wonen

4 9450813 Klasse industrie

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

B4-04

B5-03

B5-04

<= AW

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Lood (Pb)

Legenda

Monster

B4-03

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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1. Inleiding 
DDFK-gemeenten heeft aan Ecobureau Merula opdracht verleend om een QuickScan Wet 

Natuurbescherming te doen aan de Ooster- en Westerdiepswal te Kollum. 

 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding tot het onderzoek is de slechte staat waarin de kademuren zich bevinden. Dit heeft tot 

gevolg dat er verzakkingen zijn ontstaan en dat er veiligheidshalve geen auto’s meer geparkeerd 

mogen staan. 

De doelstelling is vast te stellen of, en zo ja, welke soorten beschermd onder de Vogelrichtlijn, 

Habitatrichtlijn en provinciaal beschermde soorten op de onderzoekslocatie aanwezig zijn of de 

locatie geschikt voor kan zijn. 

Het onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of er op de onderzoekslocatie beschermde soorten 

flora en fauna aanwezig zijn, waarmee bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening dient te 

worden gehouden. Indien van beschermde soorten de aanwezigheid niet kan worden uitgesloten, zal 

aanvullend onderzoek nodig zijn. Indien er een negatief effect van de werkzaamheden op aanwezige 

beschermde soorten worden verwacht, zullen er mitigerende of compenserende maatregelen 

genomen moeten worden.  

De inventarisatie is slechts een momentopname en geen volledig onderzoek. Dit rapport is een 

weergave van de bevindingen tijdens de inventarisatie. 

 

1.2 Beschrijving onderzoeksgebied 

De Ooster- en Westerdiepswal liggen in het centrum van Kollum. De gracht loopt aan de zuidkant van 

Kollum door in de Strobosser Trekvaart en aan de noordkant staat deze via het Alddiep in verbinding 

met het Lauwersmeergebied. Het te onderzoeken gebied bestaat uit een ondiepe gracht met houten 

walbeschoeiing. 

In figuur 1 is een kaart te vinden van het centrum van Kollum met het onderzoeksgebied rood 

omkaderd.  
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Figuur 1: De Ooster- en Westerdiepswal te Kollum zijn rood omkaderd. (Bron kaart: Arcgis Online). 

 

1.3 Beschermde natuurgebieden 

1.3.1 Natura-2000 

Op 4,2 kilometer afstand ligt het Natura-2000 gebied Lauwersmeer, zie ook figuur 2. De Broedvogel 

doelsoorten van dit natuurgebied zijn: Roerdomp, Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief, 

Porseleinhoen, Kluut, Bontbekplevier, Kemphaan, Noordse stern, Velduil, Blauwborst, Paapje, Snor, 

Rietzanger. Niet-broedvogel doelsoorten zijn: Fuut, Aalscholver,  Lepelaar, Kleine Zwaan, Wilde 

zwaan, Kolgans, Dwerggans, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Smient, Krakeend, Wintertaling, 

Wilde eend, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Brilduiker, Nonnetje, Zeearend, Meerkoet, 

Kluut, Bontbekplevier, Goudplevier, Grutto, Wulp, Zwarte ruiter, Reuzenstern. 

De genoemde doelsoorten zijn voor het grootste deel afhankelijk van het Lauwersmeer en zullen niet 

(ver) landinwaarts worden aangetroffen. De werkzaamheden vinden plaats op vrij grote afstand tot 

het Lauwersmeer. In het onderzoeksgebied, dat in de bebouwde kom ligt, worden de genoemde 

doelsoorten niet verwacht en wordt geen significant effect verwacht als gevolg van de 

werkzaamheden. 
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Figuur 2: De rode stip geeft de locatie van het onderzoeksgebied weer en de zwarte lijn geeft de kortste 

afstand tot het Natura-2000 gebied het Lauwersmeer aan. (Bron kaart: Synbiosis Alterra). 

 

1.3.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Op de kaart in figuur 3 is te zien dat de onderzoekslocatie op 1 kilometer afstand ligt van een gebied 

dat is opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland (voormalige EHS). Dit betreft het 

Sjoukjemuoisgat, een Staatsbosbeheer natuurgebied dat bestaat uit verlande sloten en uit 

kleiweiland. Er groeit onder andere Goudknopje (Cotula coronopifolia) en het vormt een belangrijk 

broed- en foerageergebied voor vogels. Gezien het type werkzaamheden en de afstand tot het NNN 

gebied wordt er geen significant effect verwacht als gevolg van de ingreep.  
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Figuur 3: De rode stip geeft de locatie van het onderzoeksgebied weer en de zwarte lijn geeft de kortste 

afstand tot het dichtstbijzijnde NNN-2000 gebied aan. (Bron kaart: Synbiosis Alterra). 
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2. Wet- en regelgeving 
Voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden is in veel gevallen toetsing aan de Nederlandse 

wetgeving voor natuur verplicht. Vanaf 1 januari 2017 is de voormalige natuurwetgeving (de Flora- 

en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet) gebundeld in de Wet Natuurbescherming. 

Indien geplande werkzaamheden leiden tot (ongewenste) effecten op beschermde natuurwaarden is 

aanvraag van een ontheffing noodzakelijk. In sommige gevallen is uitstel van de werkzaamheden ook 

voldoende. Hierbij is niet langer het Rijk, maar zijn de Provincies bevoegd gezag. Ook gemeenten 

hebben meer verantwoordelijkheden gekregen, zoals in het verlenen van omgevingsvergunningen 

aan initiatiefnemers. 

 

2.1 Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten die 

een schadelijk effect op beschermde soorten hebben, in principe verboden zijn. Van dit verbod kan 

worden afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling.  

Binnen de Wet natuurbescherming wordt bij ruimtelijke ingrepen onderscheid gemaakt tussen 

vogels, Europees beschermde soorten en nationaal beschermde soorten. Alle vogels zijn beschermd 

onder de Vogelrichtlijn. Europees beschermde soorten vallen onder de Habitat Richtlijn bijlage IV 

onderdeel a, bijlage 2 verdrag van Bern en bijlage 1 verdrag van Bonn. Daarnaast zijn er nog een 

aantal soorten op nationaal niveau beschermd in Nederland.  

2.1.1 Vogels 

Ten aanzien van vogels is in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het volgende opgenomen: 

 Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten 

als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld als bedoeld 

in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te 

nemen. 

 Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te rapen en 

deze onder zich te hebben. 

 Het is verboden vogels als bedoeld als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te 

storen. Verstoren mag wel indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Dit houdt in dat de nesten van alle inheemse soorten tijdens het broedseizoen zijn beschermd. Voor 

het verstoren van broedende vogels is een ontheffing nodig. Net als onder de voormalige Flora- en 

faunawet, zijn de nesten van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet definitief 

verlaten). Het gaat om de volgend soorten: Boomvalk, Buizerd, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart, 



 

 

9 

 

Havik, Huismus, Kerkuil, Oehoe, Ooievaar, Ransuil, Roek, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Wespendief 

en Zwarte wouw. 

2.1.2 Overige soorten 

Voor overige Europees beschermde soorten is het verboden Europees beschermde soorten: 

• opzettelijk te doden of te vangen; 
• opzettelijk te verstoren; 
• eieren opzettelijk te vernielen of te rapen; 
• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 
• planten  opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, ontwortelen of te vernielen. 

 
In de Wet natuurbescherming staat ook een lijst met Nationaal Beschermde soorten. Het is verboden 

om nationaal beschermde soorten:  

• opzettelijk te doden of te vangen; 
• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 
• planten opzettelijk te plukken, verzamelen, af te snijden , ontwortelen of te vernielen. 

 
Provincies beslissen zelf voor welke soorten van de Nationaal beschermde lijst een vrijstelling geldt. 

De lijst van de provincie Friesland met nationaal beschermde soorten waarvoor een ontheffing nodig 

blijft bij ruimtelijke ingrepen is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.  

 

2.2 Gebiedsbescherming 

Gebieden beschermd onder de Europese vogel- en Habitatrichtlijn zijn ook wel bekend als Natura-

2000 gebieden. In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied zijn zowel de te beschermen 

waarden van het Vogelrichtlijn- als het Habitatrichtlijngebied opgenomen. Deze kwalificerende 

habitattypen en soorten zijn in het aanwijzingsbesluit opgenomen als zogenaamde 

instandhoudingsdoelen. Elk gebied is specifiek voor een of meer van deze instandhoudingsdoelen 

aangewezen. Met deze nationale deelverplichtingen wordt bijgedragen aan de Europese verplichting 

die het voortbestaan van deze natuurwaarden tracht zeker te stellen.   

Indien er sprake is van “verslechtering of significante verstoring” of “significante gevolgen” op een 

Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. Deze wordt aangevraagd bij de Provincie waar de 

ingreep plaatsvindt.  De effecten op de beschermde waarden kunnen zowel direct als indirect 

(externe werking) zijn. “Extern” betekent zowel dat instandhoudingsdoelen beschermd moeten zijn 

tegen invloed van buiten het gebied als dat soorten die een levensfunctie buiten het gebied hebben, 

daar ook volledige bescherming genieten. 

Bij het bepalen of de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben, moet ook rekening gehouden 

worden met de overige ontwikkelingen in de omgeving van het beschermde gebied. Door een 

combinatie (cumulatie) van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden. Hierbij 

wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover een definitief besluit is 

genomen, bij deze beoordeling worden betrokken. 
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Sinds 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden, waarin het beleid 

voor stikstofgevoelige natuurgebieden is geregeld. De PAS heeft betrekking op 118 Natura 2000-

gebieden waar stikstofgevoelige natuur aanwezig is. Als onderdeel van de PAS wordt met het 

rekenprogramma AERIUS bepaald of de stikstofdepositie door de voorgenomen plannen zodanig 

verandert dat een melding of vergunningsaanvraag bij de Provincie nodig is. 

 

2.3 Zorgplicht 

In artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht opgenomen. Deze geldt voor zowel 

soorten als gebieden en voor iedereen in Nederland. De zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende 

zorg in acht neemt voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het 

wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Artikel 1.11 verwoord dit als volgt: 

De zorg houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 

nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt (…); 

a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 
c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of 

ongedaan gemaakt.  
 
Deze zorg geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, 

ongeacht of deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend. 
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3. Methode 
Op zaterdag 6 mei 2017 heeft er overdag een veldbezoek plaatsgevonden. De weersomstandigheden 

tijdens het veldbezoek is weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1: Weersomstandigheden QuickScan Ooster- en Westerdiepswal 

Datum Tijdstip start Type bezoek Wind Bewolking Temperatuur 

06-05-2017 13:00 QuickScan NO 2 Lichtbewolkt, droog 14 °C 

 

Tijdens het veldbezoek zijn beide zijden van de gracht geïnspecteerd op beschermde flora die in de 

beschoeiing groeit. Tevens is gezocht naar nesten en sporen van dieren en naar overige kwetsbare 

natuurwaarden. 

 

 



 

 

12 

 

4. Resultaten 
Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek naar beschermde flora en fauna. In figuur 4 

hieronder zijn de onderzoeksresultaten gebundeld. In de paragrafen hierna worden de resultaten per 

soortgroep besproken. 

 
Figuur 4: De onderzoeksresultaten van de QuickScan gebundeld weergegeven. (Bron kaart: Arcgis Online) 

 

4.1 Resultaten vogels 

Er zijn geen nesten van watervogels aangetroffen in de gracht. Er werd een Wilde eend met jongen 

gezien, maar zodra de jongen uit het ei kruipen, is deze soort niet langer afhankelijk van een vaste 

nestlocatie. Wel zijn er op de daken van de panden grenzend aan het onderzoeksgebied zingende 

vogels waargenomen. Dit betekent dat deze vogels daar nestelen. Het betreffen tweemaal een Witte 
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kwikstaart en eenmaal een Huismus. Zie de kaart in figuur 4 waarop de locaties van deze territoriale 

vogels zijn ingetekend.  

 

4.2 Resultaten vleermuizen 

Deze resultaten worden uitgesplitst over de geschiktheid van het onderzoeksgebied als vliegroute en 

foerageergebied. 

4.2.1 Verblijfplaatsen 

Door de aard van het onderzoeksgebied kunnen verblijfplaatsen worden uitgesloten.  

4.2.2 Vliegroute 

Vleermuizen gebruiken rechtlijnige elementen in het landschap als vliegroute. Hierlangs vinden ze 

hun weg tussen hun verblijfplaatsen en foerageergebieden. De gracht in het onderzoeksgebied 

maakt mogelijk deel uit van een vliegroute, doordat deze een verbinding vormt midden door het 

centrum. 

4.2.3 Foerageergebied 

De onderzoekslocatie maakt mogelijk deel uit van een foerageergebied van vleermuizen. De 

onderzoekslocatie biedt geen extra foerageergebied ten opzichte van de omgeving, doordat er 

voldoende soortgelijk gebied in de omgeving voorhanden is. 

 

4.3 Resultaten overige zoogdieren 

Er zijn geen sporen of waarnemingen gedaan van andere zoogdieren. De aanwezigheid van 

beschermde zoogdieren binnen het onderzoeksgebied wordt op basis van de habitateisen van deze 

soorten uitgesloten. 

 

4.4 Resultaten vissen 

Tijdens het veldbezoek werd een dode Kolblei gezien in de gracht. Verder zijn er geen beschermde 

vissoorten aangetroffen. De gracht is vrij ondiep en heeft een modderige bodem. Op enkele plekken 

groeit gele plomp. Het grootste deel van de gracht is onbegroeid. Een beschermde vissoort die in 

Friesland voorkomt, is de Grote modderkruiper. Volgens Ravon ‘heeft deze soort een voorkeur voor 

verlandende wateren in laag dynamische overstromingsvlakten en moerasgebieden. De grote 

modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een uitbundige 

waterplantengroei. In de slootsystemen die tegenwoordig worden aangelegd, wordt een onnatuurlijk 

peilbeheer en intensieve schoning van waterplanten uitgevoerd waardoor verlandingsvegetatietypen 

geen kans krijgen.’  

Hierdoor is Grote modderkuiper een vrij zeldzame soort in Nederland geworden. Op basis van deze 

habitatomschrijving wordt Grote modderkruiper in het onderzoeksgebied uitgesloten. 
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Figuur 5: Gele plomp groeit naast de oever aan de noordkant van het onderzoeksgebied. (Foto: M. Zweemer) 

 
Figuur 6: Gele plomp groeit in ondiep water. (Foto: M. Zweemer) 

 

4.5 Resultaten amfibieën en reptielen 

Er zijn geen amfibieën aangetroffen in het onderzoeksgebied. De gracht vormt waarschijnlijk geen 

geschikt voortplantingswater voor gewone pad en kleine watersalamander omdat deze hun eitjes 

doorgaans in erg ondiep en visvrij water afzetten. Door de afwezigheid van natuurlijke oevers wordt 

de gracht niet geschikt bevonden als leefgebied voor amfibieën. 

Er worden geen reptielen verwacht in de omgeving van het onderzoeksterrein.  
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4.6 Resultaten flora 

In de walbeschoeiing en in de gracht zijn verschillende soorten planten aangetroffen. De meest 

bijzondere waarneming betreft de aanwezigheid van twee Tongvarens, een soort die tot en met 2016 

middelzwaar beschermd was (tabel 2). Volgens Verspreidingsatlas ‘groeit deze plant op oude 

vochtige muren en in grachtkanten, daarnaast ook op de grond in vochtige, beschutte bossen of 

bosranden. De soort was lange tijd vrij zeldzaam in Nederland maar lijkt zich weer langzaam uit te 

breiden.’ 

Andere soorten planten die ter plaatse werden aangetroffen, zijn: Wolfspoot, Muurpeper, Gele 

plomp, Kluwenzuring, Pinksterbloem, Muurvaren en Klein hoefblad. 

Er zijn geen beschermde planten aangetroffen en deze worden hier ook niet verwacht. 

 
Figuur 7: Tongvaren. (Foto: M. Zweemer) 
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Figuur 8: Kluwenzuring. (Foto: M. Zweemer) 

 
Figuur 9: Wolfspoot. (Foto: M. Zweemer) 

 

4.7 Overige diersoorten  

Er is geen krabbenscheer in de gracht aangetroffen, waardoor de beschermde Groene glazenmaker 

niet binnen het plangebied wordt verwacht. Tevens biedt de onderzoekslocatie niet de juiste 

waardplanten om geschikt te zijn voor beschermde vlinders. Daarbij voldoet de onderzoekslocatie 

niet aan de eisen die veel overige beschermde soorten aan hun leefgebied stellen. Daardoor wordt 

de aanwezigheid van overige beschermde soorten uitgesloten.  
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5. Conclusie en advies 
Ecobureau Merula heeft in opdracht van DDFK-gemeenten een QuickScan Wet Natuurbescherming 

uitgevoerd waarbij is getoetst op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in en rondom de 

Ooster- en Westerdiepswal te Kollum. Hieronder volgen de conclusie en aanbevelingen. 

 

5.1 Conclusie 

De doelsoorten van Natura 2000-gebied Lauwersmeer zijn niet in of rond het onderzoeksgebied 

waargenomen tijdens het veldbezoek en worden hier ook niet verwacht.  

Er zijn geen nesten aangetroffen in het onderzoeksgebied. Op enkele daken van panden grenzend 

aan het onderzoeksgebied zijn territoria van Witte kwikstaart en Huismus aangetroffen. 

Huismusnesten zijn jaarrond beschermd. Er wordt echter geen effect van de werkzaamheden op 

deze territoria verwacht. 

De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het onderzoeksgebied kan worden 

uitgesloten. Het onderzoeksgebied kan deel uitmaken van een bestaande vliegroute of 

foerageergebied. 

Er zijn geen beschermde overige zoogdieren op het onderzoeksterrein aangetroffen en deze worden 

hier ook niet verwacht.  

De aanwezigheid van Grote modderkruiper wordt door de eisen die deze soort aan zijn habitat stelt, 

uitgesloten.  

Door de afwezigheid van natuurlijke oevers en de aanwezigheid van vis, wordt de gracht niet geschikt 

bevonden als voortplantings- en leefgebied voor amfibieën. 

Er zijn geen beschermde plantensoorten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen. 

Er worden geen overige beschermde diersoorten verwacht op het onderzoeksterrein.  

 

5.2 Aanbevelingen 

Uit de QuickScan blijkt dat het onderzoeksgebied mogelijk deel uitmaakt van een vliegroute en 

foerageergebied van vleermuizen. Om verstoring te voorkomen, wordt aanbevolen dat er gedurende 

de werkzaamheden geen extra licht op de gracht schijnt buiten daglichturen.  

Daarbij blijft altijd de zorgplicht gelden. Dit betekent dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel 

mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren. 

Deze QuickScan is gebaseerd op een momentopname en is daardoor beperkt geldig. De natuur is 

tenslotte dynamisch. Indien de werkzaamheden te lang worden uitgesteld, kan de situatie ter plaatse 

dusdanig zijn veranderd dat de conclusies niet meer kloppen. 
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Bijlage II; Nationaal beschermde soorten en 

vrijgestelde soorten Friesland 

NATIONAAL BESCHERMDE DIER- EN PLANTENSOORTEN Bijlage, behorende bij artikel 3.10 
van de Wet natuurbescherming 
Onderdeel A (behorende bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a) 
 
Zoogdieren 
Aardmuis 
Boommarter 
Bosmuis 
Bunzing 
Damhert 
Das 
Dwergmuis 
Dwergspitsmuis 
Edelhert 
Eekhoorn 
Egel 
Eikelmuis 
Gewone bosspitsmuis 
Gewone zeehond 
Grote bosmuis 
Grijze zeehond 
Haas 
Hermelijn 
Huisspitsmuis 
Konijn 
Molmuis 
Ondergrondse woelmuis 
Ree 
Rosse woelmuis 
Steenmarter 
Tweekleurige bosspitsmuis 
Veldmuis 
Veldspitsmuis 
Vos 
Waterspitsmuis 
Wezel 
Wild zwijn 
Woelrat 
 
Amfibieën 
Alpenwatersalamander 
Bruine kikker 
Gewone pad 
Kleine watersalamander 
Meerkikker 

Middelste groene kikker  
Vinpootsalamander 
Vuursalamander 
 
Reptielen 
Adder 
Hazelworm 
Levendbarende hagedis 
Ringslang 
 
Vissen 
Beekdonderpad 
Beekprik 
Elrits 
Europese rivierkreeft 
Gestippelde alver 
Grote modderkruiper 
Kwabaal 
 
Dagvlinders 
Aardbeivlinder 
Bosparelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Bruine eikenpage 
Donker pimpernelblauwtje 
Duinparelmoervlinder 
Gentiaanblauwtje 
Grote parelmoervlinder 
Grote vos 
Grote vuurvlinder 
Grote weerschijnvlinder 
Iepenpage 
Kleine heivlinder 
Kleine Ijsvogelvlinder 
Kommavlinder 
Pimpernelblauwtje 
Sleedoornpage 
Spiegeldikkopje 
Veenbesblauwtje 
Veenbesparelmoervlinder 
Veenhooibeestje 



 

 

 

 

Veldparelmoervlinder 
Zilveren maan 
 
Libellen 
Beekrombout 
Bosbeekjuffer 
Donkere waterjuffer 
Gevlekte glanslibel 
Gewone bronlibel 
Hoogveenglanslibel 
Kempense heidelibel 
Speerwaterjuffer 
 
Kevers 
Vliegend hert 
 

Onderdeel B: Planten horende bij 
onderdeel B (behorende bij artikel 3.10, 
eerste lid, onderdeel c) 
 
Akkerboterbloem 
Akkerdoornzaad 
Akkerogentroost 
Beklierde ogentroost 
Berggamander 
Bergnachtorchis 
Blaasvaren 
Blauw guichelheil 
Bokkenorchis 
Bosboterbloem 
Bosdravik 
Brave hendrik 
Brede wolfsmelk 
Breed wollegras 
Bruinrode wespenorchis 
Dennenorchis 
Dreps 
Echte gamander 
Franjegentiaan 
Geelgroene wespenorchis 
Geplooide vrouwenmantel 
Getande veldsla 
Gevlekt zonneroosje 
Glad biggenkruid 
Gladde zegge 
Groene nachtorchis 
Groensteel 
Groot spiegelklokje 

Grote bosaardbei 
Grote leeuwenklauw 
Honingorchis 
Kalkboterbloem 
Kalketrip 
Karthuizeranjer 
Karwijselie 
Kleine ereprijs 
Kleine Schorseneer 
Kleine wolfsmelk 
Kluwenklokje 
Knollathyrus 
Knolspirea 
Korensla 
Kranskarwij  
Kruiptijm 
Lange zonnedauw 
Liggende ereprijs 
Moerasgamander 
Muurbloem 
Naakte lathyrus 
Naaldenkervel 
Pijlscheefkelk 
Roggelelie 
Rood peperboompje 
Rozenkransje 
Ruw parelzaad 
Scherpkruid 
Schubvaren 
Schubzegge 
Smalle raai 
Spits havikskruid 
Steenbraam 
Stijve wolfsmelk 
Stofzaad 
Tengere distel 
Tengere veldmuur 
Trosgamander 
Veenbloembies 
Vliegenorchis 
Vroege ereprijs 
Wilde averuit 
Wilde ridderspoor 
Wilde weit 
Wolfskers 
Zandwolfsmelk 
Zinkviooltje 
Zweedse kornoelje 
 



 

 

 

 

Vrijgestelde soorten Provincie  Friesland 
 
Zoogdieren 
Aardmuis (Microtus agrestis) 
Bosmuis* (Apodemus sylvaticus) 
Bunzing (Mustela putorius) 
Dwergmuis (Micromys minutus) 
Dwergspitsmuis (Sorex minutus) 
Egel (Erinaceus europaeus) 
Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) 
Haas (Lepus europeus) 
Hermelijn (Mustela erminea) 
Huisspitsmuis* (Crocidura russula) 
Konijn (Oryctolagus cuniculus) 
Ondergrondse woelmuis (Pitymys 
subterraneus) 
Ree (Capreolus capreolus) 
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) 
Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus) 
Veldmuis* (Microtus arvalis) 
Vos (Vulpes vulpes) 
Wezel (Mustela nivalis) 
Woelrat (Arvicola terrestris) 
 
Amfibieën 
Bruine kikker (Rana temporaria) 
Gewone pad (Bufo bufo) 
Kleine watersalamander (Triturus vulgaris) 
Meerkikker Pelophylax ridibundus (Rana 
ridibunda) 
Middelste groene kikker / Bastaardkikker 
)Pelophylax klepton esculentus Rana esculent 
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