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1 Inleiding 

1.1 Administratieve gegevens 

• type onderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

• bevoegde overheid: gemeente Weststellingwerf 

• onderzoekskader: verzoek tot bestemmingsplanwijziging 

• datum veldonderzoek: 12 januari 2012 

• locatie: 

- plangebied: het plangebied ligt ten westen van Wolvega en bestaat uit twee graslandpercelen 

(deelgebieden) aan weerzijden van het erf en de boerderij Sonnegaweg 3 in Sonnega. 

- provincie: Fryslân 

- gemeente: Weststellingwerf 

- plaats: Sonnega 

- oppervlakte plangebied: circa 0,7 hectare  

- kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 16B 

- centrumcoördinaten (X/Y):194.640/542.904 

• afbakening onderzoekszone: straal van 300 m rondom het plangebied  

• ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): niet van toepassing  

• ARCHIS-waarnemingsnummer(s): niet van toepassing  

• ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 50078  

• documentatie: de documentatie van het project wordt in het archief van RAAP bewaard onder 

projectcode WESO. 

 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

In verband met een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan is op basis van de 

richtlijnen van de Provincie Fryslân een bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek 

uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het 

plangebied. Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid ervan van belang en dient te 

worden onderzocht of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn. 

 

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 de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat vervolgonderzoek noodzakelijk is?  



 

Plangebied Sonnegaweg 3, gemeente Weststellingwerf; archeologisch vooronderzoek: 

een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek  

RAAP-notitie 4069 / eindversie 17-01-2012 [4 ]   

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 Archeo-

logie (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. 
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Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2010
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- 525
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- 1650
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- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250
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- 800

- 1100

- 1800
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- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. 

Hiervoor worden verschillende bronnen gebuikt (zie literatuurlijst). Zie tabel 1 voor de dateringen 

van de in deze notitie genoemde archeologische perioden.  

 

2.2 Geomorfologie en bodem 

• bodem volgens bodemkaart: laarpodzolgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand 

(Stiboka, 1988: code cHn21) met grondwatertrap VI (gemiddelde hoogste grondwaterstand 

tussen 0,8-0,4 m -Mv; gemiddelde laagste grondwaterstand dieper dan 1,2 m -Mv). 

• geomorfologie ontleend aan ARCHIS (http://archis2.archis.nl/archisii/html/index.html): in het 

oostelijke deel van het plangebied is sprake van een dekzandrug, mogelijk met oud 

bouwlanddek (code 3K14). Het grootste deel van het plangebied valt echter samen met 

legendaeenheid B: “niet gekarteerd: bebouwing”. Gelet op het direct aangrenzende gebied is 

het aannemelijk dat binnen het plangebied sprake is van een grondmorene, mogelijk met 

welvingen, bedekt met dekzand (code 3L2).  

 

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 (http://watwaswaar.nl) en divers historische kaarten.  

 

• historisch gebruik: op historische kaarten wordt in het plangebied (de twee deelgebieden aan 

weerszijden van de huidige boerderij Sonnegaweg 3) geen bebouwing of andere archeologisch 

belangwekkende zaken aangegeven. Volgens de kaart van Schotanus à Sterringa uit het eind 

van de 17e eeuw (postuum uitgegeven in 1718) was het gebied grotendeels in gebruik als 

akkerland. In het oostelijke deel van het plangebied is een weg of pad aangegeven, geflan-

keerd door boomsingels. Volgens de kadastrale minuut van 1832 en de kaart uit 1850 van 

Eekhoff (gepubliceerd in 1859) ligt het plangebied in een gebied met een opstrekkende verka-

veling. In het oosten van het plangebied bevindt zich een smalle strook bos. Deze bosstrook 

wordt op de Topografische Militaire Kaart van 1864 afgebeeld met een weg of pad er door 

(http://www.hisgis.nl). Deze weg of pad is waarschijnlijk in gebruik geweest om de zuidelijk 

gelegen heidevelden te bereiken. De huidige boerderij die tussen beide delen van het plan-

gebied ligt, wordt pas in het begin van de 20e eeuw afgebeeld op de topografische kaart, 

verkend in 1926 ( Robas Producties 1990). 

• consequentie voor de archeologie (verwachting, verstoringen, resten van historische bebou-

wing): onbekend. 
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2.5 Huidige en toekomstige situatie 

• huidig gebruik: grasland 

• toekomstig gebruik: onbekend 

• consequentie voor de archeologie (verstoring, methodiek veldonderzoek): onbekend 

 

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting/advies 

• archeologische verwachting: volgens de FAMKE (Friese Archeologische MonumentenKaart 

Extra; http://www.fryslan.nl/famke) is voor de periode Steentijd-Bronstijd de verwachting dat de 

eventuele aanwezige archeologische resten al ernstig verstoord zullen zijn. Voor de periode 

IJzertijd-Middeleeuwen is de verwachting dat zich hier resten van vroeg- en vol-middeleeuwse 

veenontginningen bevinden, mogelijk met huisterpen. 

• gespecificeerde archeologische verwachting: in de top van het dekzand kunnen archeologische 

resten uit de periode Steentijd-Bronstijd voorkomen, indien de top nog aanwezig is. Gelet op de 

bodemkundige en geomorfologische informatie worden geen aanwijzingen voor veenontgin-

ningen en veenterpen verwacht. Eventueel oud bouwland wordt op zichzelf, als er verder geen 

archeologische aanwijzingen zijn, niet als een archeologisch relevant niveau beschouwd. 

• archeologische advies: Volgens de FAMKE (Friese Archeologische MonumentenKaart Extra; 

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

quickscan nodig, waarna bij intact bodemprofiel overgaan moet worden op 6 boringen per plan. 

Voor de periode IJzertijd-Middeleeuwen is een
 
karterend onderzoek 3 (historisch en karterend 

onderzoek) noodzakelijk. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  

• positie boringen: gelijkmatig verdeeld over het plangebied 

• gebruikt boormateriaal: gutsboor, diameter 2 cm  

• totaal aantal boringen: 6 

• minimaal geboorde diepte: 0,75 m -Mv 

• maximaal geboorde diepte: 1,1 m -Mv 

• boorbeschrijvingen: lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). 

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

• X-/Y-coördinaten boringen gemeten met: meetlinten 

 

3.2 Resultaten  

Geologie en bodem  

• beschrijving laagopeenvolging (lithologisch) en interpretatie (lithogenetisch). De laagopeen-

volging in het plangebied wordt hieronder van boven naar beneden beschreven. De toplaag 

bestaat uit een bouwvoor [(donker)bruingrijs, matig humeus, matig siltig, matig fijn zand] met 

een dikte van 0,1 tot 0,45 m. Onder de bouwvoor bevindt zich in alle boringen behalve boring 

3 een verstoorde zandlaag [(donker)bruingrijs, licht of matig humeus, matig siltig en matig fijn 

zand met zandbrokken en soms een spikkel bouwpuin]. Deze zandlaag heeft een dikte van 

0,3 tot 0,55 m en reikt tot 0,48 en 0,75 m -Mv  Deze laag kan verploegd zijn, maar het is 

onduidelijk of dit recent gebeurd is.  

Onder deze zandlaag en in boring 3 direct onder de bouwvoor, ligt dekzand (overwegend 

geel, matig siltig, matig fijn zand). In boringen 4 en 5 bevindt zich een 0,12 m dikke zandlaag 

(lichtbruingrijs, matig siltig, matig fijn zand met humusvlekken), dat geïnterpreteerd is als 

afgespoeld dekzand. In boring 3 is de top van het dekzand opgenomen in de bouwvoor. Er is 

geen podzolering (bodemvorming) in het dekzand waargenomen.  

 

Tijdens het inventariserend veldonderzoek zijn geen archeologische waarden aangetroffen.  
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4 Samenvatting 

Conclusies en aanbevelingen  

In deze paragraaf worden de conclusies gegeven in de vorm van de antwoorden op de onder-

zoeksvragen (zie § 1.3). 

 

1. Zijn de archeologisch relevante niveaus intact? 

in het plangebied is voor de periode Steentijd-Bronstijd het archeologisch relevante niveau de 

top van het dekzand. De top van het dekzand is grotendeels verstoord of opgenomen in de 

bouwvoor. Voor de periode IJzertijd-Middeleeuwen is de archeologisch relevante laag (veen) 

niet aangetroffen. 

 

2. Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting? 

De archeologische verwachting voor de periode Steentijd-Bronstijd is dat de eventueel aan-

wezige archeologische resten al ernstig verstoord zullen zijn. Er zijn inderdaad geen aanwijzin-

gen voor een intacte vondstlaag of voor een podzolbodem waar volgens de bodemkaart sprake 

van kan zijn. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen die wijzen op veenontginningen of veen-

terpen uit de periode IJzertijd-Middeleeuwen. Deze zijn in het plangebied niet te verwachten. 

 

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

Er zijn tijdens het bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek geen aanwijzingen 

voor (grotere) archeologische nederzettingen aangetroffen. 

 

4. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat vervolgonderzoek noodzakelijk is? 

De bodemopbouw is niet zodanig intact dat vervolgonderzoek noodzakelijk wordt geacht.  

 

De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch maatregelen 

(planaanpassing, vervolgonderzoek, etc.) aan te bevelen. Wanneer bij de werkzaamheden toch 

archeologische resten worden aangetroffen, moet hiervan direct melding gemaakt worden bij de 

bevoegde overheid (gemeente Weststellingwerf). 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Boorpuntenkaart. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel). 
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen (inclusief  

lithologisch profiel) 

 



1

boring: WESO-1
beschrijver: JJ/DB, datum: 12-1-2012, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, 
gemeente: Weststellingwerf, plaatsnaam: Sonnega, opdrachtgever: Wind Vastgoed b.v., uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv

boring: WESO-2
beschrijver: JJ/DB, datum: 12-1-2012, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, 
gemeente: Weststellingwerf, plaatsnaam: Sonnega, opdrachtgever: Wind Vastgoed b.v., uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv

boring: WESO-3
beschrijver: JJ/DB, datum: 12-1-2012, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, 
gemeente: Weststellingwerf, plaatsnaam: Sonnega, opdrachtgever: Wind Vastgoed b.v., uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 75 cm -Mv

boring: WESO-4
beschrijver: JJ/DB, datum: 12-1-2012, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, 
gemeente: Weststellingwerf, plaatsnaam: Sonnega, opdrachtgever: Wind Vastgoed b.v., uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: licht verspoeld

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

48 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Opmerking: licht verspoeld

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 110 cm -Mv



2

boring: WESO-5
beschrijver: JJ/DB, datum: 12-1-2012, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, 
gemeente: Weststellingwerf, plaatsnaam: Sonnega, opdrachtgever: Wind Vastgoed b.v., uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand

62 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv

boring: WESO-6
beschrijver: JJ/DB, datum: 12-1-2012, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, 
gemeente: Weststellingwerf, plaatsnaam: Sonnega, opdrachtgever: Wind Vastgoed b.v., uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, zandbrokken, matig fijn

72 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergeel, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 100 cm -Mv





Bijlage	2
Bodemonderzoek	
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 
In opdracht van Vastgoed de Friesche Wouden BV is door Enviso Ingenieursbureau een verkennend 
bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van de locatie Sonnegaweg 3 te 
Sonnega.  
 
Op de locatie is een (voormalige) boerderij met stallen en naastgelegen weiland aanwezig. De 
opstallen zijn nog aanwezig maar worden niet meer gebruikt als boerderij.  
 
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. 
 

1.2 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen 
herontwikkeling en bestemmingsplanwijziging van de locatie.  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van zowel de grond als het grondwater op de locatie. 



EN01700: Verkennend bodemonderzoek locatie Sonnegaweg 3 te Sonnega 

Documentnummer: 110789 4  

2 VOORONDERZOEK 

2.1 Algemeen 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd. 
Aangezien het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen 
nieuwbouwactiviteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie is een standaard vooronderzoek 
uitgevoerd. Als afbakening van het geografische besluitvormingsgebied heeft het vooronderzoek zich 
gericht op het perceel Sonnegaweg 3 te Sonnega en de aangrenzende percelen tot 25 meter. De 
resultaten van het vooronderzoek worden navolgend beschreven. 
 

2.2 Beschrijving onderzoekslocatie 
De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in tabel 2.2.1. Voor een 
kadastraal overzicht wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Tabel 2.2.1: Geografische gegevens onderzoekslocatie 

Gemeente Weststellingwerf 
Adres Sonnegaweg 3 te Sonnega  
Kadastraal Gemeente: Oudetrijne Sectie: G Nummers: 321, 707 en 

   708 

Coördinaten  X: 194.649 Y: 542.896 
Oppervlakte onderzoeksgebied 10.322 m2 

 
Ter plaatse van de locatie zijn twee weilanden met daartussen een voormalige boerderij met 
bijbehorend erf gelegen. Het onderzoeksterrein is grotendeels onverhard en in gebruik als weiland en 
tuin. Het overige deel is verhard met betonbeplating en tegels.  
 
Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich de straat Sonnegaweg. De locatie wordt aan de 
west- en oostzijde begrensd door woningen met erf (Sonnegaweg 1 en 5). Aan de zuidzijde is weiland 
gelegen. Een overzicht van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 2. 
 

2.3 Bodemopbouw 

De regionale bodemopbouw is ontleend aan het DINOLoket (Data en informatie van de Nederlandse 
ondergrond) van TNO. De regionale bodemopbouw van de locatie is weergegeven in tabel 2.3.1. 
 
Tabel 2.3.1: Regionale bodemopbouw 

Bodemtraject t.o.v. maaiveld  
(cm-mv) 

Bodemopbouw 

0 - 100 Zand, matig humeus, bruingrijs 
100 - 130 Zand, matig fijn, bruingeel 
130 - 150 Zand, zeer fijn, siltig, geel 
150 - 210 Zand, matig fijn, bruin 
210 - 230 Zand, matig fijn, siltig, geel 
230 - 350 Leem, zandig, groengrijs 

 
Het maaiveld ter plaatse van de locatie bevindt zich op een hoogte van ca. 1,80 meter + N.A.P. De 
stromingsrichting van het freatische grondwater is niet eenduidig te bepalen en kan beïnvloed worden 
door lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke. De locatie 
bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 
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2.4 Historisch onderzoek 
Voor het bepalen van de aanwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele 
bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie is een historisch onderzoek verricht. Ten 
behoeve van het historisch vooronderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
 
• Gemeente Weststellingwerf m.b.v. Nazca-i 
• Informatie opdrachtgever (eigenaar)  
• Bodemloket.nl 
• Locatiebezoek (uitgevoerd in combinatie met veldwerk) 
 
Gemeente Weststellingwerf m.b.v. Nazca-i 
Uit de historische gegevens is gebleken dat er op de locatie een (voormalige) boerderij aanwezig is, 
waar in de periode van 1988 tot 1992 een autosloperij actief is geweest. Tot oktober 2002 is er een 
veehouderij op de locatie aanwezig geweest. Vanaf 2002 tot heden is de locatie in gebruik als woning 
zonder bedrijvigheid. Op de locatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. De kenmerken en 
bevindingen zijn navolgend weergegeven: 
 
• Verkennend bodemonderzoek Sonnegaweg 3 te Sonnega, Van der Wiel Infra & Milieu BV, 

proj.nr. 98.04.547, d.d. september 1998; 
• Verkennend bodemonderzoek Sonnegaweg 3 te Sonnega, Van der Wiel Infra & Milieu BV, 

proj.nr. 60089, doc.nr. 002315/EJ, d.d. 19 mei 2000. 
 
Uit de rapporten is gebleken dat er in de grond licht verhoogde gehalten aan PAK en/of minerale olie 
zijn aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom, cadmium, tolueen en 
minerale olie aangetoond. De licht verhoogde gehalten gaven geen aanleiding tot nader onderzoek. 
 
Op de locatie is een bovengrondse dieselolietank met een inhoud van 800 liter aanwezig.  
 
Opdrachtgever en eigenaar 
Uit de verkregen gegevens van de opdrachtgever en de eigenaar van de locatie zijn, naast de verkregen 
informatie van de gemeente Weststellingwerf, geen aanvullende gegevens verkregen welke eventueel 
duiden op aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten. 
 
Bodemloket.nl 
Uit de informatie van bodemloket.nl zijn naast de verkregen informatie van de gemeente 
Weststellingwerf, geen aanvullende gegevens verkregen welke eventueel duiden op aanwezigheid van 
bodembedreigende activiteiten. 
 
Locatiebezoek (uitgevoerd in combinatie met veldwerk) 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek is een locatiebezoek verricht. Tijdens de terreininspectie is 
gebleken dat op de locatie een (voormalige) boerderij met opstallen en erf aanwezig is, welke niet 
meer in gebruik is. Aan beide kanten van de (voormalige) boerderij met opstallen is een perceel 
weiland aanwezig. In de stallen en achter de bebouwing is de locatie grotendeels verhard met beton. 
Het overige terrein is grotendeels onverhard. Op de (voormalige) boerderij en stallen zijn 
asbestverdachte golfplaten aanwezig. 
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2.5 Conclusie vooronderzoek 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat er in het verleden diverse bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden op de locatie, maar deze zijn in 1998 in voldoende mate onderzocht. Na overleg met de 
gemeente Weststellingwerf is afgesproken dat alleen de bovengrondse dieselolietank (800 liter) als 
verdachte locatie aangemerkt dient te worden en dat het overige terrein als onverdacht kan worden 
betiteld.  

Er bestaat aanleiding om asbesthoudende materialen in en/of op de bodem te verwachten daar er op de 
voormalige boerderij en stallen asbestverdachte golfplaten aanwezig zijn, daarnaast is het voorgaande 
bodemonderzoek (1998) puin in de bodem waargenomen. Voor zover bekend zijn er geen gedempte 
sloten of watergangen op de locatie aanwezig. 
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3 ONDERZOEKSPROGRAMMA  

3.1 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 
Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Enviso 
Ingenieursbureau over een kwaliteitssysteem dat is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001.  
 
In het kader van Kwalibo zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd onder een procescertificaat, hetgeen 
is omschreven in de vigerende versie van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 en het daarbij 
behorende VKB-protocol 2001 en VKB-protocol 2002.  
 
Met betrekking tot de functiescheiding kan worden gesteld dat er geen relatie bestaat tussen Enviso 
Ingenieursbureau en de opdrachtgever. 
 

3.2 Onderzoeksopzet 
Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een programma voor veld- en 
laboratoriumonderzoek opgesteld, waarbij de onderzoekslocatie op basis van de historie als ‘onverdacht’ 
kan worden beschouwd.  
 
Op basis van protocol ‘NEN 5740 strategie onverdacht (ONV)’ zijn het aantal boringen en analyses 
bepaald. De onderzoeksstrategie is weergegeven in tabel 3.2.1.  
 
Tabel.3.2.1: Onderzoeksstrategie  

Analyseparameters1 Oppervlakte 
locatie  

Strategie Boringen 
Bovengrond Ondergrond Grondwater 

b.g. olietank VEP - 2 x boring tot 0,50 m-mv 
- 1 x boring met peilbuis 

1 x MO, 
BTEXN, H 

- 1 x MO, 
BTEXN 

10.322 m2 ONV - 14 x boring tot ca. 0,5 m-mv 
-  4 x boring tot 0,5 m- grondwater 
-  2 x boring met peilbuis 

3 x NEN-g, 
L+H 

2 x NEN-g, L+H 2 x NEN-gw 

1)  Verklaring analyseparameters: 
 NEN-g = pakket NEN 5740 grond: droge stof, metalen (9), PAK (10), PCB (7) en minerale olie 
 NEN-gw = pakket NEN 5740 grondwater: metalen (9), vluchtige aromaten (5), VOCl (18) en minerale olie 
 MO =minerale olie 
 BTEXN =benzeen,tolueen,ethylbenzeen,xylenen,naftaleen 
 L+H = lutum en humus (organische stof) 

 
Bij alle boringen vindt een zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaats. Hierbij wordt 
eveneens aandacht besteed aan de eventuele aanwezigheid van asbest. Voor aanvang van de 
grondwaterbemonstering worden de stijghoogten, het elektrisch geleidingsvermogen (EC), de 
zuurgraad (pH) en de temperatuur (T) van het grondwater bepaald.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen kunnen afwijkend ten opzichte van tabel 3.2.1 aanvullende 
boringen worden uitgevoerd en aanvullende analyses worden ingezet.  
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 Grond 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 20 september 2011. Ten behoeve van het samenstellen van 
grondwatermonsters zijn de boringen 6, 16 en 22 gebruikt voor het plaatsen van een peilbuis. Voor een 
overzicht van de onderzoekslocatie met de situering van de boringen en peilbuizen wordt verwezen 
naar bijlage 2. 
 
Bij alle boringen heeft een zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaatsgevonden. De 
lokale bodemopbouw is in tabel 4.1.1 weergegeven. De zintuiglijke aangetroffen afwijkingen zijn in 
tabel 4.1.2 opgesomd. In bijlage 3 zijn de bodemprofielen weergegeven. 
 
Tabel 4.1.1: Lokale bodemopbouw 

Traject (cm-mv) Grondsoort Kleur 
0  -  50 Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig Donker bruingrijs 
50  -   70 Zand, matig fijn, matig tot sterk humeus,  

zwak siltig 
Donkerbruin tot zwart 

70  - 200 Zand, matig fijn, zwak siltig Bruin 
200  - 270 Leem, sterk zandig Grijs 

 

Tabel 4.1.2: Zintuiglijk aangetroffen afwijkingen 

Boring Traject (cm-mv) Afwijkingen 
7  0 - 40  Sterk puinhoudend, 1 plaatje asbestverdacht materiaal 
8  0 - 50 Sporen puin 
9  0 - 50 Sporen puin 
11 10 - 40 Sporen baksteen 
12  0 - 30 

30 - 50 
Sporen puin, sterk grindhoudend 
Uiterst baksteenhoudend 

13  0 - 20 Sterk grindhoudend 
16  0 - 40 

40 - 60 
Brokken puin, resten glas 
Uiterst grindhoudend 

 
Tijdens het verkennend bodemonderzoek is ter plaatse van boring 7 in de grond asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. Het plaatmateriaal is geanalyseerd op het voorkomen van asbest. Op het overig 
terrein zijn zowel in de grond als op het maaiveld visueel geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
 
De resultaten van de zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal hebben geen aanleiding 
gegeven tot het bijstellen van het onderzoeksprogramma.  
 

4.2 Grondwater 
Het grondwater is op 28 september 2011 bemonsterd. Voor een overzicht van de onderzoekslocatie 
met situering van de peilbuizen wordt verwezen naar bijlage 2. Voor aanvang van de monstername 
van het grondwater zijn diverse metingen uitgevoerd. De resultaten van de metingen zijn weergegeven 
in tabel 4.2.1.  
 
Tabel 4.2.1: Meetgegevens grondwater 

Peilbuis Filterstelling (cm-mv) Stijghoogte (cm-mv) EC (µµµµS/cm) pH  T (°°°°C) 
Pb 6 170-270 88 635 6,88 14,6 
Pb 16 150-250 123 588 7,08 15,2 
Pb 22 100-200 104 458 7,38 15,3 

 
De resultaten van de metingen hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het 
onderzoeksprogramma. 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 Chemische analyses 
Het aantal analyses en de te analyseren parameters zijn conform de onderzoeksopzet ingezet. De 
analyses zijn uitgevoerd door ACMAA te Hengelo, dat geaccrediteerd is volgens het 
accreditatieschema “AS 3000” onder nr. L 100. 
 

5.2 Resultaten 
De analyserapporten van de grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 4. 
Om de resultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals die 
door het ministerie van VROM in de ‘Circulaire bodemsanering 2009’ zijn opgesteld. In bijlage 5 zijn de 
toetsingsresultaten opgenomen. Een toelichting op de toetsing van de analyseresultaten aan de circulaire 
bodemsanering 2009 is opgenomen in bijlage 7. 
 
In de tabellen 5.2.1 en 5.2.2 is een overzicht van de toetsingsresultaten weergegeven met daarin de 
eventueel vastgestelde verontreinigingen. 
 
Tabel 5.2.1: Toetsingsresultaten grondmengmonsters (mg/kg d.s.) 

Toetsing Wbb Monstercode met bijbehorende meetpunten en -
diepten (cm-mv) Licht  

(>AW) 
Matig   
(>1/2(AW+I) < I) 

Sterk  
(>I) 

MM1:  1 (0-50) 2 (0-40) 3 (0-50) 4 (0-50)  
 5 (0-50) 6 (0-50) 

- - - 

MM2:  7 (0-40) 8 (0-50) 9 (0-50) 10 (0-50)  
 11(10-40) 12 (0-30) 13 (0-20) 16 (0-40) 

Lood  (37) 
Minerale olie (170) 

- PAK-totaal (41) 

MM3: 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 
 19 (0-40) 20 (0-50) 

Zink  (140) - - 

MM4: 3 (70-170) 6 (70-200) 11 (80-180) - - - 
MM5: 13 (70-170) 16 (100-250) 20 (70-170) PAK-totaal  (2,0) - - 
MM6: 21 (10-20) 22 (10-30) 23 (10-30) - - - 

 
Tabel 5.2.2: Toetsingsresultaten grondwatermonster (concentraties in µg/l) 

Toetsing Wbb Monstercode met bijbehorend meetpunt en 
filterstelling (cm-mv) Licht  

(>S) 
Matig  
(>1/2(S+I) < I) 

Sterk (>I) 

Pb 6 6   (170-270) Barium  (66) 
Molybdeen (9,2) 

- - 

Pb 16 16 (150-250) - - - 
Pb 22 22 (100-200) - - - 

 
Vanwege het sterk verhoogde gehalte aan PAK in het samengestelde mengmonster van de bovengrond 
(MM2) is na overleg met de opdrachtgever besloten om elk deelmonster te laten analyseren op PAK. 
In tabel 5.2.3 is een overzicht van deze uitsplitsing weergegeven. 
 
Tabel 5.2.3: Uitsplitsing toetsingsresultaten MM2 grondmonsters (mg/kg d.s.) 

Toetsing Wbb Monstercode met bijbehorende meetpunten en -
diepten (cm-mv) Licht  

(>AW) 
Matig   
(>1/2(AW+I) < I) 

Sterk  
(>I) 

MM2:  7 (0-40)  - - - 
 8 (0-50)  - - - 
 9 (0-50)  PAK-totaal  (4,4) - - 
 10 (0-50)  - - - 
 11(10-40)  - - - 
 12 (0-30)  PAK-totaal  (1,8) - - 
 13 (0-20)  - - PAK-totaal (52) 
 16 (0-40) PAK-totaal  (1,7) - - 

 
Uit de verkregen analyseresultaten van de uitsplitsing is gebleken dat er ter plaatse van boring 13 een 
verontreiniging met PAK is aangetroffen welke de interventiewaarde overschrijdt. 
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Asbest 
Het asbestverdachte materiaal, dat gevonden is ter plaatse van boring 7, is geanalyseerd door ACMAA 
Almelo BV, dat geaccrediteerd is volgens het accreditatieschema “AS 3000” onder nr. L 376. Uit het 
verkregen analyseresultaat (M1) kan worden geconcludeerd dat het materiaal asbest (chrysotiel 10-15 %) 
bevat. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 4. 
 

5.3 Toetsing Besluit bodemkwaliteit  
In tabel 5.3.1 is de indicatieve toetsing van het Besluit bodemkwaliteit aan de generieke waarde 
weergegeven. In bijlage 6 zijn  de toetsingstabellen opgenomen.  
 
Tabel 5.3.1: Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit 

Toetsing Bbk Grondmengmonster 
AW (achtergrondwaarde) Wonen Industrie Niet toepasbaar 

MM1 x    
MM2 (Inclusief boring 13)¹    x 
MM2 (exclusief boring 13)¹   x  
MM3   x  
MM4 x    
MM5 x    

¹ Ter plaatse van boring 13 is een verontreiniging met PAK aangetroffen boven de interventiewaarde.  
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

6.1 Samenvatting 
In opdracht van Vastgoed de Friesche Wouden BV is door Enviso Ingenieursbureau een verkennend 
bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van de locatie Sonnegaweg 3 te 
Sonnega.  
 
Op de locatie is een (voormalige) boerderij met stallen en naastgelegen weiland aanwezig. De 
opstallen zijn nog aanwezig maar worden niet meer gebruikt als boerderij.  
 
Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen 
herontwikkeling en bestemmingsplanwijziging van de locatie.  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van zowel de grond als het grondwater op de locatie. 
 
Uit de verkregen analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek is gebleken dat er ter plaatse 
van boring 13 een verontreiniging met PAK is aangetroffen welke de interventiewaarde overschrijdt. 
Daarnaast is ter plaatse van boring 7 asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. Ter plaatse van 
het overige terrein zijn zowel in de grond als het grondwater geen tot slechts licht verhoogde gehalten 
aan enkele parameters vastgesteld ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
 

6.2 Conclusie 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan formeel gezien de hypothese ‘onverdacht’ verworpen 
worden, omdat ter plaatse van boring 13 een verontreiniging met PAK is aangetroffen. Tevens is ter 
plaatse van boring 7 asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig. Ter plaatse van het overige 
terrein zijn zowel in de grond als het grondwater geen tot slechts licht verhoogde gehalten aan enkele 
parameters vastgesteld ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
 
Aanbevolen wordt om ter plaatse van boring 13 een nader bodemonderzoek uit te voeren om te 
bepalen of er mogelijk een ernstig geval bodemverontreiniging met PAK aanwezig is op de locatie. 
Daarnaast wordt aanbevolen om rondom de boerderij een verkennend asbestbodemonderzoek te 
verrichten om te bepalen of er asbestverontreiniging is de puinhoudende grond aanwezig is.  
 
Indien grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het 
onderliggende bodemonderzoek mogelijk niet. Om definitief vast te stellen of de grond buiten de 
locatie kan worden hergebruikt, kan het bevoegd gezag (gemeente waar de grond zal worden 
toegepast) verzoeken om een inkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit.  
 
 
ENVISO INGENIEURSBUREAU 
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Bijlage 1 
 

Ligging en kadastraal overzicht onderzoekslocatie 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 1 september 2011
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=317&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=316&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=708&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=321&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=271&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=707&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=219&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=583&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=637&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=218&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=


Omgevingskaart

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object OUDETRIJNE G 321
Sonnegaweg 3, 8478 HB SONNEGA
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Bijlage 2 
 

Overzicht onderzoekslocatie met situering boringen en peilbuizen 
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Bijlage 3 
 

Bodemprofielen 
 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Projectcode: EN01700
Projectnaam: Sonnegaweg 3 te Sonnega

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50

Boring: 2

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Boring: 3

Maaiveld
0

50

100

150

200

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-200

Boring: 4

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50



Projectcode: EN01700
Projectnaam: Sonnegaweg 3 te Sonnega

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50

Boring: 6

Maaiveld
0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker zwartbruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-200

Leem, sterk zandig, grijs

-270

Boring: 7

Maaiveld
0 gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, 
donker grijsbruin, gestuit op 40cm

-40

Boring: 8

Maaiveld
0

50

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, donker 
grijsbruin

-50



Projectcode: EN01700
Projectnaam: Sonnegaweg 3 te Sonnega

getekend volgens NEN 5104

Boring: 9

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, donker 
grijsbruin

-50

Boring: 10

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50

Boring: 11

Maaiveld
0

50

100

150

200

tegel0

-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, grijsbruin

-40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-200

Boring: 12

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk grindhoudend, 
sporen puin, donker grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
grijsbruin-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin-70



Projectcode: EN01700
Projectnaam: Sonnegaweg 3 te Sonnega

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

Maaiveld
0

50

100

150

200

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk grindhoudend, 
donker grijsbruin-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-200

Boring: 14

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50

Boring: 15

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50

Boring: 16

Maaiveld
0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken puin, resten 
glas, donker grijsbruin

-40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst grindhoudend, 
lichtgrijs-60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker zwartbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-250



Projectcode: EN01700
Projectnaam: Sonnegaweg 3 te Sonnega

getekend volgens NEN 5104

Boring: 17

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50

Boring: 18

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50

Boring: 19

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Boring: 20

Maaiveld
0

50

100

150

200

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-200



Projectcode: EN01700
Projectnaam: Sonnegaweg 3 te Sonnega

getekend volgens NEN 5104

Boring: 21

Maaiveld
0

50

tegel0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
grindig, brokken puin, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin

-50

Boring: 22

Maaiveld
0

50

100

150

200

beton0

-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-200

Boring: 23

Maaiveld
0

50

beton0

-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin-50
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Bijlage 4 
 

Analyserapporten 
 



Eenheid 1 2 3 4Intern ref.nr.

S Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 ++ + +

S Droge stof % (m/m)DIV-DS-G01 87,281,8 83,9 85,1

S Organische stof % van ds (1) (1) (1) (1)DIV-ORG-G01 3,75,0 4,6 <1,0

S Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van dsDIV-LUT-G01 2,43,1 2,7 2,1

Metalen

S Barium mg/kg dsICP-BEP-01 4516 17 <10

S Cadmium mg/kg dsICP-BEP-01 <0,30<0,30 <0,30 <0,30

S Kobalt mg/kg dsICP-BEP-01 <3,0<3,0 <3,0 <3,0

S Koper mg/kg dsICP-BEP-01 8,27,5 6,0 <5,0

S Kwik mg/kg dsMet-Hg-01 0,1<0,10 <0,10 <0,10

S Lood mg/kg dsICP-BEP-01 3716 16 <10

S Molybdeen mg/kg dsICP-BEP-01 <1,5<1,5 <1,5 <1,5

S Nikkel mg/kg dsICP-BEP-01 5,8<5,0 <5,0 <5,0

S Zink mg/kg dsICP-BEP-01 5226 140 <10

Minerale olie

S Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds (3)GC3-OLIE-01 170<38 <38 <38

Minerale olie C10 - C12 mg/kg dsGC3-OLIE-01 <20<20 <20 <20

Minerale olie C12 - C22 mg/kg dsGC3-OLIE-01 32<20 <20 <20

Minerale olie C22 - C30 mg/kg dsGC3-OLIE-01 60<20 <20 <20

Minerale olie C30 - C40 mg/kg dsGC3-OLIE-01 80<20 <20 <20

Chromatogram +- - -

Polychloorbifenylen

S PCB 28 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010 <0,0010 <0,0010

S PCB 52 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010 <0,0010 <0,0010

S PCB 101 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010 <0,0010 <0,0010

S PCB 118 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010 <0,0010 <0,0010

S PCB 138 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010 <0,0010 <0,0010

S PCB 153 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010 <0,0010 <0,0010

S PCB 180 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010<0,0010 <0,0010 <0,0010

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau
Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 508:
Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 1 van 7

Opdrachtcode EN01700
Rapportnummer P110900848 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Sonnegaweg 3 te Sonnega:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 21-09-2011
Startdatum 21-09-2011

:
:

Datum rapportage 27-09-2011:

Resultaten:

Nr.
1
2
3
4

Labnr.
M110902694
M110902695
M110902696
M110902697

Monsteromschrijving
MM1
MM2
MM3
MM4

Monstersoort
Grond
Grond
Grond
Grond

Datum bemonstering
19-09-2011
19-09-2011
20-09-2011
19-09-2011

:
:
:
:

:
:
:
:

Zie volgende pagina

Labcomcode: 1109123EVS:



Parameter Eenheid 1 2 3 4Intern ref.nr.

Polychloorbifenylen

S PCB (som 7) mg/kg ds (2) (2) (2) (2)LV-GCMS-01 0,00490,0049 0,0049 0,0049

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)

S Naftaleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,32<0,05 <0,05 <0,05

S Fenanthreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 6,0<0,05 0,10 <0,05

S Anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,86<0,05 <0,05 <0,05

S Fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 12<0,05 0,18 <0,05

S Benzo(a)anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 4,3<0,05 0,07 <0,05

S Chryseen mg/kg dsHPLC-PAK-02 4,4<0,05 0,09 <0,05

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 2,3<0,05 <0,05 <0,05

S Benzo(a)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 4,5<0,05 0,08 <0,05

S Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 3,6<0,05 0,06 <0,05

S Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 3,3<0,05 0,07 <0,05

S Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds (2) (2) (2)HPLC-PAK-02 410,35 0,76 0,35

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum.
2 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.
3 = Het patroon duidt op een middelzware oliefractie, zware oliefractie en PAK.

Verpakkingen bij monster:  M110902694 ( MM1 )

1-1 Y2783550500

2-1 Y3189186400

3-1 Y2784336500

4-1 Y3189194500

5-1 Y3189183500

6-1 Y3256433500

Verpakkingen bij monster:  M110902695 ( MM2 )

10-1 Y3189189500

11-1 Y32559154010

12-1 Y3255910300

13-1 Y3255909200

16-1 Y3255923400

7-1 Y3189174400

8-1 Y3256440500
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1
2
3
4

Labnr.
M110902694
M110902695
M110902696
M110902697

Monsteromschrijving
MM1
MM2
MM3
MM4

Monstersoort
Grond
Grond
Grond
Grond

Datum bemonstering
19-09-2011
19-09-2011
20-09-2011
19-09-2011

:
:
:
:

:
:
:
:
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Verpakkingen bij monster:  M110902695 ( MM2 )

9-1 Y3189187500

Verpakkingen bij monster:  M110902696 ( MM3 )

14-1 Y3256185500

15-1 Y3255925500

17-1 Y3255924500

18-1 Y3255920500

19-1 Y3255921400

20-1 Y3256182500

Verpakkingen bij monster:  M110902697 ( MM4 )

11-3 Y325591613080

11-4 Y3255913180130

3-3 Y325807012070

3-4 Y3258071170120

3-5 Y3256441200170

6-3 Y325805812070

6-4 Y3258068160120

6-5 Y3256437200160

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.
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Labnr.
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M110902697

Monsteromschrijving
MM1
MM2
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MM4
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Grond
Grond
Grond
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:
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Parameter Eenheid 5 6Intern ref.nr.

S Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 ++

S Droge stof % (m/m)DIV-DS-G01 86,085,0

S Organische stof % van ds (1) (1)DIV-ORG-G01 2,3<1,0

Korrelgrootteverdeling

S Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van dsDIV-LUT-G01 2,01,7

Metalen

S Barium mg/kg dsICP-BEP-01 16

S Cadmium mg/kg dsICP-BEP-01 <0,30

S Kobalt mg/kg dsICP-BEP-01 <3,0

S Koper mg/kg dsICP-BEP-01 <5,0

S Kwik mg/kg dsMet-Hg-01 <0,10

S Lood mg/kg dsICP-BEP-01 <10

S Molybdeen mg/kg dsICP-BEP-01 <1,5

S Nikkel mg/kg dsICP-BEP-01 <5,0

S Zink mg/kg dsICP-BEP-01 11

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen

S Benzeen mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

S Tolueen mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

S Ethylbenzeen mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

S Xyleen (som meta + para) mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

S 2-Xyleen (ortho-Xyleen) mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

S Xylenen (som) mg/kg ds (3,2)GC-VLUCHTIG-01 0,070

S Naftaleen mg/kg dsGC-VLUCHTIG-01 <0,05

Minerale olie

S Minerale olie C10 - C40 mg/kg dsGC3-OLIE-01 <38<38

Minerale olie C10 - C12 mg/kg dsGC3-OLIE-01 <20<20

Minerale olie C12 - C22 mg/kg dsGC3-OLIE-01 <20<20

Minerale olie C22 - C30 mg/kg dsGC3-OLIE-01 <20<20

Minerale olie C30 - C40 mg/kg dsGC3-OLIE-01 <20<20

Chromatogram --
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Parameter Eenheid 5 6Intern ref.nr.

Polychloorbifenylen

S PCB 28 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010

S PCB 52 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010

S PCB 101 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010

S PCB 118 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010

S PCB 138 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010

S PCB 153 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010

S PCB 180 mg/kg dsLV-GCMS-01 <0,0010

S PCB (som 7) mg/kg ds (2)LV-GCMS-01 0,0049

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)

S Naftaleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,05

S Fenanthreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,30

S Anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,05

S Fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,62

S Benzo(a)anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,21

S Chryseen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,21

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,10

S Benzo(a)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,18

S Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,15

S Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,14

S Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds (2)HPLC-PAK-02 2,0

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum.
2 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.
3 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS

Verpakkingen bij monster:  M110902698 ( MM5 )

13-3 Y325590812070

13-4 Y3255907170120

16-4 Y3255919150100

16-5 Y3255912200150

16-6 Y3255914250200

20-3 Y325618012070

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau
Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 508:
Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 5 van 7

Opdrachtcode EN01700
Rapportnummer P110900848 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Sonnegaweg 3 te Sonnega:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 21-09-2011
Startdatum 21-09-2011

:
:

Datum rapportage 27-09-2011:

Resultaten:

Nr.
5
6

Labnr.
M110902698
M110902699

Monsteromschrijving
MM5
MM6

Monstersoort
Grond
Grond

Datum bemonstering
20-09-2011
20-09-2011

:
:

:
:

Labcomcode: 1109123EVS:



Verpakkingen bij monster:  M110902698 ( MM5 )

20-4 Y3256178170120

Verpakkingen bij monster:  M110902699 ( MM6 )

21-1 Y32561812010

22-1 Y32561633010

23-1 Y32561753010

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau
Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 508:
Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 6 van 7

Opdrachtcode EN01700
Rapportnummer P110900848 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Sonnegaweg 3 te Sonnega:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 21-09-2011
Startdatum 21-09-2011

:
:

Datum rapportage 27-09-2011:

Nr.
5
6

Labnr.
M110902698
M110902699

Monsteromschrijving
MM5
MM6

Monstersoort
Grond
Grond

Datum bemonstering
20-09-2011
20-09-2011

:
:

:
:

Labcomcode: 1109123EVS:



Gegevens:
Opdrachtcode

Verdunning

Monsternaam
Monstersoort

Opdracht omschr.
Monstercode
Opdrachtgever
Aanvrager
Bestandsnaam
Datum

EN01700

Sonnegaweg 3 te Sonnega
MM2
Grond
1

M110902695
Enviso Ingenieursbureau
Dhr. G. Knol
G23I025.TX0
26-09-2011

C8-C10  = 0.336 - 1.004 min.
C10-C12 = 1.004 - 2.119 min.
C12-C22 = 2.119 - 3.256 min.
C22-C30 = 3.256 - 5.803 min.
C30-C40 = 5.803 - 7.172 min.

Karakterisering olie naar alkaantraject:

C9  -C14  benzine
C10-C16  kerosine en petroleum
C10-C28  diesel en gasolie
C20-C36  motorolie
C10-C36  stookolie

Bijlage Chromatogram

:

:
:
:
:

:
:
:
:
:

Pagina: 7 van 7

Rapportnummer P110900848 (v1):
Labcomcode 1109123EVS:



Eenheid 1 2 3 4Intern ref.nr.

S Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 ++ + +

S Droge stof % (m/m) (1) (1) (1) (1)DIV-DS-G01 87,483,8 86,2 85,8

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)

S Naftaleen mg/kg ds (3)HPLC-PAK-02 <0,05<0,05 <0,05 <0,47

S Fenanthreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,05<0,05 0,19 3,4

S Anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,05<0,05 <0,05 0,59

S Fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,130,07 0,40 13

S Benzo(a)anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,07<0,05 0,22 5,7

S Chryseen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,08<0,05 0,19 6,1

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,05<0,05 0,12 3,4

S Benzo(a)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,09<0,05 0,23 7,2

S Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,08<0,05 0,19 6,0

S Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,09<0,05 0,21 6,3

S Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds (2) (2) (2) (2)HPLC-PAK-02 0,700,38 1,8 52

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = De opdracht is te laat aangeleverd. De conserveringstermijn is overschreden. De betrouwbaarheid van het resultaat kan zijn beïnvloed.
2 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.
3 = De rapportagegrens is verhoogd, omdat bij de analyse een verdunningsstap noodzakelijk was. Dit als gevolg van het in verhoogde
concentratie voorkomen van 1 of meerdere componenten.

Verpakkingen bij monster:  M110903869 ( M10 )

10-1 Y3189189500

Verpakkingen bij monster:  M110903870 ( M11 )

11-1 Y32559154010

Verpakkingen bij monster:  M110903871 ( M12 )

12-1 Y3255910300

Verpakkingen bij monster:  M110903872 ( M13 )

13-1 Y3255909200

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau
Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 508:
Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 1 van 4

Opdrachtcode EN01700
Rapportnummer P110901219 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Uitsplitsing MM2 Sonnegaweg 3 te Sonnega:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 29-09-2011
Startdatum 29-09-2011

:
:

Datum rapportage 05-10-2011:

Resultaten:

Nr.
1
2
3
4

Labnr.
M110903869
M110903870
M110903871
M110903872

Monsteromschrijving
M10
M11
M12
M13

Monstersoort
Grond
Grond
Grond
Grond

Datum bemonstering
21-09-2011
21-09-2011
21-09-2011
21-09-2011

:
:
:
:

:
:
:
:

Labcomcode: 1109149EVS:



Hoofd lab. ing. H. Punte

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau
Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 508:
Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 2 van 4

Opdrachtcode EN01700
Rapportnummer P110901219 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Uitsplitsing MM2 Sonnegaweg 3 te Sonnega:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 29-09-2011
Startdatum 29-09-2011

:
:

Datum rapportage 05-10-2011:

Nr.
1
2
3
4

Labnr.
M110903869
M110903870
M110903871
M110903872

Monsteromschrijving
M10
M11
M12
M13

Monstersoort
Grond
Grond
Grond
Grond

Datum bemonstering
21-09-2011
21-09-2011
21-09-2011
21-09-2011

:
:
:
:

:
:
:
:

Labcomcode: 1109149EVS:



Parameter Eenheid 5 6 7 8Intern ref.nr.

S Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 ++ + +

S Droge stof % (m/m) (1) (1) (1) (1)DIV-DS-G01 87,087,4 87,0 84,7

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)

S Naftaleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,05<0,05 <0,05 <0,05

S Fenanthreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,050,13 0,08 0,20

S Anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,05<0,05 <0,05 0,12

S Fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,100,36 0,23 0,93

S Benzo(a)anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,060,19 0,12 0,47

S Chryseen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,060,21 0,12 0,42

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,050,12 0,08 0,30

S Benzo(a)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,070,25 0,16 0,70

S Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,070,19 0,16 0,59

S Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,070,21 0,16 0,62

S Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds (2) (2) (2) (2)HPLC-PAK-02 0,581,7 1,2 4,4

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = De opdracht is te laat aangeleverd. De conserveringstermijn is overschreden. De betrouwbaarheid van het resultaat kan zijn beïnvloed.
2 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.

Verpakkingen bij monster:  M110903873 ( M16 )

16-1 Y3255923400

Verpakkingen bij monster:  M110903874 ( M7 )

7-1 Y3189174400

Verpakkingen bij monster:  M110903875 ( M8 )

8-1 Y3256440500

Verpakkingen bij monster:  M110903876 ( M9 )

9-1 Y3189187500

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau
Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 508:
Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 3 van 4

Opdrachtcode EN01700
Rapportnummer P110901219 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Uitsplitsing MM2 Sonnegaweg 3 te Sonnega:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 29-09-2011
Startdatum 29-09-2011

:
:

Datum rapportage 05-10-2011:

Resultaten:

Nr.
5
6
7
8

Labnr.
M110903873
M110903874
M110903875
M110903876

Monsteromschrijving
M16
M7
M8
M9

Monstersoort
Grond
Grond
Grond
Grond

Datum bemonstering
21-09-2011
21-09-2011
21-09-2011
21-09-2011

:
:
:
:

:
:
:
:

Labcomcode: 1109149EVS:



Hoofd lab. ing. H. Punte

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau
Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 508:
Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 4 van 4

Opdrachtcode EN01700
Rapportnummer P110901219 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Uitsplitsing MM2 Sonnegaweg 3 te Sonnega:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 29-09-2011
Startdatum 29-09-2011

:
:

Datum rapportage 05-10-2011:

Nr.
5
6
7
8

Labnr.
M110903873
M110903874
M110903875
M110903876

Monsteromschrijving
M16
M7
M8
M9

Monstersoort
Grond
Grond
Grond
Grond

Datum bemonstering
21-09-2011
21-09-2011
21-09-2011
21-09-2011

:
:
:
:

:
:
:
:

Labcomcode: 1109149EVS:



Eenheid 1 2 3Intern ref.nr.

Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-W01 ++ +

S Barium µg/lICP-BEP-01 4066

S Cadmium µg/lICP-BEP-01 <0,3<0,3

S Kobalt µg/lICP-BEP-01 2,25,5

S Koper µg/lICP-BEP-01 <5,014

S Kwik µg/lMet-Hg-01 <0,05<0,05

S Lood µg/lICP-BEP-01 <5,0<5,0

S Molybdeen µg/lICP-BEP-01 <5,09,2

S Nikkel µg/lICP-BEP-01 <5,06,7

S Zink µg/lICP-BEP-01 <1055

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen

S Benzeen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,20<0,20 <0,20

S Tolueen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,20<0,20 <0,20

S Ethylbenzeen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,20<0,20 <0,20

S Xyleen (som meta + para) µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10 <0,10

S 2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10 <0,10

S Xylenen (som) µg/l (1,2) (1,2) (1,2)GC-VLUCHTIG-01 0,140,14 0,14

S Aromaten (som) µg/l (2)GC-VLUCHTIG-01 0,56

S Styreen (Vinylbenzeen) µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,20<0,20

S Naftaleen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,05<0,05 <0,05

Minerale olie

S Minerale olie C10 - C40 µg/lGC3-OLIE-01 <50<50 <50

Minerale olie C10 - C12 µg/lGC3-OLIE-01 <50<50 <50

Minerale olie C12 - C22 µg/lGC3-OLIE-01 <50<50 <50

Minerale olie C22 - C30 µg/lGC3-OLIE-01 <50<50 <50

Minerale olie C30 - C40 µg/lGC3-OLIE-01 <50<50 <50

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau
Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 508:
Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 1 van 3

Opdrachtcode EN01700
Rapportnummer P110901191 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Sonnegaweg 3 te Sonnega:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 28-09-2011
Startdatum 28-09-2011

:
:

Datum rapportage 03-10-2011:

Resultaten:

Nr.
1
2
3

Labnr.
M110903729
M110903730
M110903731

Monsteromschrijving
Pb 6
Pb 16
Pb 22

Monstersoort
Grondwater
Grondwater
Grondwater

Datum bemonstering
28-09-2011
28-09-2011
28-09-2011

:
:
:

:
:
:

Zie volgende pagina

Labcomcode: 1109138EVS:



Parameter Eenheid 1 2 3Intern ref.nr.

Minerale olie

Chromatogram -- -

Vluchtige organische halogeen verbindingen

S Dichloormethaan µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,20<0,20

S 1,1-Dichloorethaan µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,50<0,50

S 1,2-Dichloorethaan µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S 1,1-Dichlooretheen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S Trans-1,2-Dichlooretheen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S Cis-1,2-Dichlooretheen µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S 1,1-Dichloorpropaan µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S 1,2-Dichloorpropaan µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S 1,3-Dichloorpropaan µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S Trichloormethaan (Chloroform) µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S Tetrachloormethaan (Tetra) µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S 1,1,1-Trichloorethaan µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S 1,1,2-Trichloorethaan µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S Trichlooretheen (Tri) µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S Tetrachlooretheen (Per) µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S Vinylchloride µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,10<0,10

S Tribroommethaan (Bromoform) µg/lGC-VLUCHTIG-01 <0,50<0,50

S Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l (1,2) (1,2)GC-VLUCHTIG-01 0,140,14

S Dichloorethenen (som) µg/l (2) (2)GC-VLUCHTIG-01 0,210,21

S Dichloorpropanen (som) µg/l (2) (2)GC-VLUCHTIG-01 0,210,21

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS
2 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.

Verpakkingen bij monster:  M110903729 ( Pb 6 )

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau
Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 508:
Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 2 van 3

Opdrachtcode EN01700
Rapportnummer P110901191 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Sonnegaweg 3 te Sonnega:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 28-09-2011
Startdatum 28-09-2011

:
:

Datum rapportage 03-10-2011:

Resultaten:

Nr.
1
2
3

Labnr.
M110903729
M110903730
M110903731

Monsteromschrijving
Pb 6
Pb 16
Pb 22

Monstersoort
Grondwater
Grondwater
Grondwater

Datum bemonstering
28-09-2011
28-09-2011
28-09-2011

:
:
:

:
:
:

Labcomcode: 1109138EVS:



Verpakkingen bij monster:  M110903729 ( Pb 6 )

6-1 AC330255270170

6-2 AC474076270170

Verpakkingen bij monster:  M110903730 ( Pb 16 )

16-1 AC330237250150

16-2 AC474042250150

Verpakkingen bij monster:  M110903731 ( Pb 22 )

22-1 AC330254200100

Hoofd lab. ing. H. Punte

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau
Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:
:
:

Adres Postbus 508:
Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 3 van 3

Opdrachtcode EN01700
Rapportnummer P110901191 (v1)

Opdrachtgegevens:
:
:

Opdracht omschr. Sonnegaweg 3 te Sonnega:
Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 28-09-2011
Startdatum 28-09-2011

:
:

Datum rapportage 03-10-2011:

Nr.
1
2
3

Labnr.
M110903729
M110903730
M110903731

Monsteromschrijving
Pb 6
Pb 16
Pb 22

Monstersoort
Grondwater
Grondwater
Grondwater

Datum bemonstering
28-09-2011
28-09-2011
28-09-2011

:
:
:

:
:
:

Labcomcode: 1109138EVS:



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever ENVISO Ingenieursbureau Opdrachtcode V110900973

Contactpersoon Dhr. G. Knol Datum opdracht 20-09-2011

Adres De Meerpaal 11 Datum ontvangst 20-09-2011

Postcode en plaats 9206 AJ Drachten Datum rapportage 23-09-2011

Projectcode EN01700 Pagina 1 van 1

Project omschrijving Sonnegaweg 3 te Sonnega

Naam plaatmateriaal Datum monstername 20-09-2011

Monstersoort Materiaal Datum analyse 21-09-2011

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Omschrijving materiaal Golfplaat Hechtgebonden Ja

Analyse methode Asbest in materiaal  m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Parameter Resultaat Eenheid

C h r y s o t i e l (serpentijn) 10-15 % (m/m)

A m o s i e t (amfibool) <0,1 % (m/m)

C r o c i d o l i e t (amfibool) <0,1 % (m/m)

A n t h o p h y l l i e t (amfibool) <0,1 % (m/m)

T r e m o l i e t (amfibool) <0,1 % (m/m)

A c t i n o l i e t (amfibool) <0,1 % (m/m)

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Directeur

Dhr. ing. L. Knikhuis

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster.
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Monstercode: M110902694 
Monsternaam: MM1 
Monstertype: GROND 
Lutum: 3.1 
Organische stof: 5 
 
Parameter Eenheid +/- MM1 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  81.8    
Organische stof % van ds  5.0    
 
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  3.1    
 
Metalen 
Barium mg/kg ds - 16   270 
Cadmium mg/kg ds - <0.30 0.40 4.6 8.7 
Kobalt mg/kg ds - <3.0 4.8 33 61 
Koper mg/kg ds - 7.5 22 63 105 
Kwik mg/kg ds - <0.10 0.11 13 26 
Lood mg/kg ds - 16 34 198 362 
Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds - <5.0 13 25 37 
Zink mg/kg ds - 26 67 205 344 
 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 95 1298 2500 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20    
Chromatogram   -    
 
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 52 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 101 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 118 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 138 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 153 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 180 mg/kg ds  <0.0010    
PCB (som 7) mg/kg ds - 0.0049 0.010 0.26 0.50 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  <0.05    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Chryseen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0.05    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0.05    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 0.35 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij MM1 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
PCB (som 7) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 

bijlage 3'. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Monstercode: M110902695 
Monsternaam: MM2 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.4 
Organische stof: 3.7 
 
Parameter Eenheid +/- MM2 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  87.2    
Organische stof % van ds  3.7    
 
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  2.4    
 
Metalen 
Barium mg/kg ds - 45   249 
Cadmium mg/kg ds - <0.30 0.38 4.3 8.2 
Kobalt mg/kg ds - <3.0 4.5 30 56 
Koper mg/kg ds - 8.2 21 60 98 
Kwik mg/kg ds - 0.1 0.11 13 26 
Lood mg/kg ds + 37 33 191 350 
Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds - 5.8 12 24 35 
Zink mg/kg ds - 52 63 193 323 
 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds + 170 70 960 1850 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  32    
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  60    
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  80    
Chromatogram   +    
 
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 52 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 101 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 118 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 138 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 153 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 180 mg/kg ds  <0.0010    
PCB (som 7) mg/kg ds - 0.0049 0.0074 0.19 0.37 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  0.32    
Fenanthreen mg/kg ds  6.0    
Anthraceen mg/kg ds  0.86    
Fluorantheen mg/kg ds  12    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  4.3    
Chryseen mg/kg ds  4.4    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  2.3    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  4.5    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  3.6    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  3.3    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds +++ 41 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij MM2  
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
Minerale olie C10 - C40 Het patroon duidt op een middelzware oliefractie, zware oliefractie en PAK. 
PCB (som 7) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 

bijlage 3'. 
 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Monstercode: M110902696 
Monsternaam: MM3 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.7 
Organische stof: 4.6 
 
Parameter Eenheid +/- MM3 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  83.9    
Organische stof % van ds  4.6    
 
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  2.7    
 
Metalen 
Barium mg/kg ds - 17   258 
Cadmium mg/kg ds - <0.30 0.39 4.5 8.5 
Kobalt mg/kg ds - <3.0 4.6 31 58 
Koper mg/kg ds - 6.0 22 62 102 
Kwik mg/kg ds - <0.10 0.11 13 26 
Lood mg/kg ds - 16 34 195 357 
Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds - <5.0 13 24 36 
Zink mg/kg ds + 140 65 200 334 
 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 87 1194 2300 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20    
Chromatogram   -    
 
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 52 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 101 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 118 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 138 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 153 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 180 mg/kg ds  <0.0010    
PCB (som 7) mg/kg ds - 0.0049 0.0092 0.23 0.46 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  0.10    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  0.18    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.07    
Chryseen mg/kg ds  0.09    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.08    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.06    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.07    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 0.76 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij MM3 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
PCB (som 7) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 

bijlage 3'. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Monstercode: M110902697 
Monsternaam: MM4 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.1 
Organische stof: 1 
 
Parameter Eenheid +/- MM4 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  85.1    
Organische stof % van ds  <1.0    
 
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  2.1    
 
Metalen 
Barium mg/kg ds - <10   240 
Cadmium mg/kg ds - <0.30 0.35 4.0 7.6 
Kobalt mg/kg ds - <3.0 4.3 29 55 
Koper mg/kg ds - <5.0 19 56 92 
Kwik mg/kg ds - <0.10 0.10 13 25 
Lood mg/kg ds - <10 32 185 337 
Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds - <5.0 12 23 35 
Zink mg/kg ds - <10 59 182 305 
 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 38 519 1000 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20    
Chromatogram   -    
 
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 52 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 101 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 118 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 138 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 153 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 180 mg/kg ds  <0.0010    
PCB (som 7) mg/kg ds (-) 0.0049 0.0040 0.10 0.20 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  <0.05    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Chryseen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0.05    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0.05    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 0.35 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij MM4 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
PCB (som 7) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 

bijlage 3'. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Monstercode: M110902698 
Monsternaam: MM5 
Monstertype: GROND 
Lutum: 1.7 
Organische stof: 1 
 
Parameter Eenheid +/- MM5 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  85.0    
Organische stof % van ds  <1.0    
 
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  1.7    
 
Metalen 
Barium mg/kg ds - 16   237 
Cadmium mg/kg ds - <0.30 0.35 4.0 7.6 
Kobalt mg/kg ds - <3.0 4.3 29 54 
Koper mg/kg ds - <5.0 19 56 92 
Kwik mg/kg ds - <0.10 0.10 13 25 
Lood mg/kg ds - <10 32 184 337 
Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds - <5.0 12 23 34 
Zink mg/kg ds - 11 59 181 303 
 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 38 519 1000 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20    
Chromatogram   -    
 
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 52 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 101 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 118 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 138 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 153 mg/kg ds  <0.0010    
PCB 180 mg/kg ds  <0.0010    
PCB (som 7) mg/kg ds (-) 0.0049 0.0040 0.10 0.20 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  0.30    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  0.62    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.21    
Chryseen mg/kg ds  0.21    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.10    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.18    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.15    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.14    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds + 2.0 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij 
MM5 

 

Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
PCB (som 7) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 

bijlage 3'. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Monstercode: M110902699 
Monsternaam: MM6 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2 
Organische stof: 2.3 
 
Parameter Eenheid +/- MM6 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  86.0    
Organische stof % van ds  2.3    
 
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  2.0    
 
 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
Benzeen mg/kg ds (-) <0.05 0.046 0.15 0.25 
Tolueen mg/kg ds (-) <0.05 0.046 3.7 7.4 
Ethylbenzeen mg/kg ds (-) <0.05 0.046 13 25 
Xyleen (som meta + para) mg/kg ds  <0.05    
2-Xyleen (ortho-Xyleen) mg/kg ds  <0.05    
Xylenen (som) mg/kg ds - 0.070 0.10 2.0 3.9 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 44 597 1150 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20    
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20    
Chromatogram   -    
       
 
Opmerkingen bij MM6 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
Xylenen (som) Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS Bij de som zijn de waarden "< 

rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'. 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Parameter Eenheid +/- Pb 6 S T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
 
Metalen 
Barium µg/l + 66 50 338 625 
Cadmium µg/l - <0.3 0.40 3.2 6.0 
Kobalt µg/l - 5.5 20 60 100 
Koper µg/l - 14 15 45 75 
Kwik µg/l - <0.05 0.050 0.18 0.30 
Lood µg/l - <5.0 15 45 75 
Molybdeen µg/l + 9.2 5.0 153 300 
Nikkel µg/l - 6.7 15 45 75 
Zink µg/l - 55 65 433 800 
 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
Benzeen µg/l - <0.20 0.20 15 30 
Tolueen µg/l - <0.20 7.0 504 1000 
Ethylbenzeen µg/l - <0.20 4.0 77 150 
Xyleen (som meta + para) µg/l  <0.10    
2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l  <0.10    
Xylenen (som) µg/l - 0.14 0.20 35 70 
Aromaten (som)       
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l - <0.20 6.0 153 300 
Naftaleen µg/l (-) <0.05 0.010 35 70 
 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 µg/l - <50 50 325 600 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <50    
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <50    
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <50    
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <50    
Chromatogram   -    
 
Vluchtige organische halogeen verbindingen 
Dichloormethaan µg/l (-) <0.20 0.010 500 1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l - <0.50 7.0 454 900 
1,2-Dichloorethaan µg/l - <0.10 7.0 204 400 
1,1-Dichlooretheen µg/l (-) <0.10 0.010 5.0 10 
Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0.10    
Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0.10    
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0.10    
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0.10    
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0.10    
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l - <0.10 6.0 203 400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l (-) <0.10 0.010 5.0 10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l (-) <0.10 0.010 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l (-) <0.10 0.010 65 130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l - <0.10 24 262 500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l (-) <0.10 0.010 20 40 
Vinylchloride µg/l (-) <0.10 0.010 2.5 5.0 
Tribroommethaan (Bromoform) µg/l - <0.50   630 
Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l (-) 0.14 0.010 10 20 
Dichloorethenen (som) µg/l  0.21    
Dichloorpropanen (som) µg/l - 0.21 0.80 40 80 
 
Opmerkingen bij Pb 6  
Xylenen (som) Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS Bij de som zijn de waarden "< 

rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'. 
Dichl.ethenen (som 
cis+trans) 

Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS Bij de som zijn de waarden "< 
rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'. 

Dichloorethenen (som) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

Dichloorpropanen 
(som) 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
+ Resultaat is groter dan streefwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 

Monstercode: M110903729 
Monsternaam: Pb 6 
Monstertype: WATER 
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Parameter Eenheid +/- Pb 16 S T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
 
Metalen 
Barium µg/l - 40 50 338 625 
Cadmium µg/l - <0.3 0.40 3.2 6.0 
Kobalt µg/l - 2.2 20 60 100 
Koper µg/l - <5.0 15 45 75 
Kwik µg/l - <0.05 0.050 0.18 0.30 
Lood µg/l - <5.0 15 45 75 
Molybdeen µg/l - <5.0 5.0 153 300 
Nikkel µg/l - <5.0 15 45 75 
Zink µg/l - <10 65 433 800 
 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
Benzeen µg/l - <0.20 0.20 15 30 
Tolueen µg/l - <0.20 7.0 504 1000 
Ethylbenzeen µg/l - <0.20 4.0 77 150 
Xyleen (som meta + para) µg/l  <0.10    
2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l  <0.10    
Xylenen (som) µg/l - 0.14 0.20 35 70 
Aromaten (som)       
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l - <0.20 6.0 153 300 
Naftaleen µg/l (-) <0.05 0.010 35 70 
 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 µg/l - <50 50 325 600 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <50    
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <50    
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <50    
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <50    
Chromatogram   -    
 
Vluchtige organische halogeen verbindingen 
Dichloormethaan µg/l (-) <0.20 0.010 500 1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l - <0.50 7.0 454 900 
1,2-Dichloorethaan µg/l - <0.10 7.0 204 400 
1,1-Dichlooretheen µg/l (-) <0.10 0.010 5.0 10 
Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0.10    
Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0.10    
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0.10    
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0.10    
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0.10    
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l - <0.10 6.0 203 400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l (-) <0.10 0.010 5.0 10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l (-) <0.10 0.010 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l (-) <0.10 0.010 65 130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l - <0.10 24 262 500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l (-) <0.10 0.010 20 40 
Vinylchloride µg/l (-) <0.10 0.010 2.5 5.0 
Tribroommethaan (Bromoform) µg/l - <0.50   630 
Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l (-) 0.14 0.010 10 20 
Dichloorethenen (som) µg/l  0.21    
Dichloorpropanen (som) µg/l - 0.21 0.80 40 80 
 
Opmerkingen bij Pb 16  
Xylenen (som) Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS Bij de som zijn de waarden "< 

rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'. 
Dichl.ethenen (som 
cis+trans) 

Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS Bij de som zijn de waarden "< 
rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'. 

Dichloorethenen (som) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

Dichloorpropanen 
(som) 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
+ Resultaat is groter dan streefwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 

Monstercode: M110903730 
Monsternaam: Pb 16 
Monstertype: WATER 
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Monstercode: M110903731 
Monsternaam: Pb 22 
Monstertype: WATER 
 
Parameter Eenheid +/- Pb 22 S T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
 
 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
Benzeen µg/l - <0.20 0.20 15 30 
Tolueen µg/l - <0.20 7.0 504 1000 
Ethylbenzeen µg/l - <0.20 4.0 77 150 
Xyleen (som meta + para) µg/l  <0.10    
2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l  <0.10    
Xylenen (som) µg/l - 0.14 0.20 35 70 
Aromaten (som) µg/l  0.56    
       
Naftaleen µg/l (-) <0.05 0.010 35 70 
 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 µg/l - <50 50 325 600 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <50    
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <50    
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <50    
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <50    
Chromatogram   -    
       
 
Opmerkingen bij Pb 22  
Xylenen (som) Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS Bij de som zijn de waarden "< 

rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'. 
Aromaten (som) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 

bijlage 3'. 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
+ Resultaat is groter dan streefwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Uitsplitsing MM2 (tweede bovengrond mengmonster) 
 
 
Monstercode: M110903874 
Monsternaam: 7 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.4 
Organische stof: 3.7 
 
Parameter Eenheid +/- 7 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  87.0    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  <0.05    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  0.10    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.06    
Chryseen mg/kg ds  0.06    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.07    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.07    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.07    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 0.58 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij M7  
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
Monstercode: M110903875 
Monsternaam: 8 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.4 
Organische stof: 3.7 
 
Parameter Eenheid +/- 8 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  87.0    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  0.08    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  0.23    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.12    
Chryseen mg/kg ds  0.12    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.08    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.16    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.16    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.16    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 1.2 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij M8  
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Monstercode: M110903876 
Monsternaam: 9 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.4 
Organische stof: 3.7 
 
Parameter Eenheid +/- 9 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  84.7    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  0.20    
Anthraceen mg/kg ds  0.12    
Fluorantheen mg/kg ds  0.93    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.47    
Chryseen mg/kg ds  0.42    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.30    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.70    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.59    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.62    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds + 4.4 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij M9  
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
Monstercode: M110903869 
Monsternaam: 10 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.4 
Organische stof: 3.7 
 
Parameter Eenheid +/- 10 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  83.8    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  <0.05    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  0.07    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Chryseen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0.05    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0.05    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 0.38 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij M10 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Monstercode: M110903870 
Monsternaam: 11 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.4 
Organische stof: 3.7 
 
Parameter Eenheid +/- 11 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  87.4    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  <0.05    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  0.13    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.07    
Chryseen mg/kg ds  0.08    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.09    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.08    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.09    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 0.70 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij M11 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
 
Monstercode: M110903871 
Monsternaam: 12 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.4 
Organische stof: 3.7 
 
Parameter Eenheid +/- 12 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  86.2    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  0.19    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  0.40    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.22    
Chryseen mg/kg ds  0.19    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.12    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.23    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.19    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.21    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds + 1.8 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij M12 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Monstercode: M110903872 
Monsternaam: 13 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.4 
Organische stof: 3.7 
 
Parameter Eenheid +/- 13 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  85.8    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds (v) <0.47    
Fenanthreen mg/kg ds  3.4    
Anthraceen mg/kg ds  0.59    
Fluorantheen mg/kg ds  13    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  5.7    
Chryseen mg/kg ds  6.1    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  3.4    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  7.2    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  6.0    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  6.3    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds +++ 52 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij M13 
Naftaleen De rapportagegrens is verhoogd, omdat bij de analyse een verdunningsstap noodzakelijk was. Dit als gevolg van het in 

verhoogde concentratie voorkomen van 1 of meerdere componenten. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 
3'. 

 
 
 
 
 
Monstercode: M110903873 
Monsternaam: 16 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.4 
Organische stof: 3.7 
 
Parameter Eenheid +/- 16 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  87.4    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  0.13    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  0.36    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.19    
Chryseen mg/kg ds  0.21    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.12    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.25    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.19    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.21    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds + 1.7 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij M16 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Bijlage 6 
 

Toetsingstabellen analyseresultaten Bbk 
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Monstercode: M110902694 
Monsternaam: MM1 
Monstertype: GROND 
Lutum: 3.1 
Organische stof: 5 
Toetsresultaat: Klasse landbouw/natuur 
Toegestane AW verhogingen: 2 
 
Parameter Eenheid Toets resultaat MM1 AW 2×AW Wonen Industrie 
Mvb. SIKB AS3000   +     
Droge stof % (m/m)  81.8     
Organische stof % van ds  5.0     
 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  3.1     
 
Barium mg/kg ds  16     
Cadmium mg/kg ds - <0.30 0.40 0.80 0.81 2.9 
Kobalt mg/kg ds - <3.0 4.8 9.6 11 61 
Koper mg/kg ds - 7.5 22 30 30 105 
Kwik mg/kg ds - <0.10 0.11 0.22 0.60 3.5 
Lood mg/kg ds - 16 34 68 144 362 
Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 3.0 88 190 
Nikkel mg/kg ds - <5.0 13 15 15 37 
Zink mg/kg ds - 26 67 95 95 344 
 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 95 95 95 250 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20     
Chromatogram   -     
 
PCB 28 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 52 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 101 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 118 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 138 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 153 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 180 mg/kg ds  <0.0010     
PCB (som 7) mg/kg ds - 0.0049 0.010 0.010 0.010 0.25 
 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05     
Fenanthreen mg/kg ds  <0.05     
Anthraceen mg/kg ds  <0.05     
Fluorantheen mg/kg ds  <0.05     
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0.05     
Chryseen mg/kg ds  <0.05     
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05     
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0.05     
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0.05     
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0.05     
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 0.35 1.5 3.0 6.8 40 
 
Opmerkingen bij MM1 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
PCB (som 7) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 

bijlage 3'. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens. 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Klasse natuur (AW). 
+ <2×AW (indien 2×AW > wonen dan 2×AW = wonen (met uitzondering van:PCB en Ni)). 
++ Klasse wonen. 
+++ Klasse industrie. 
++++ Niet toepasbaar. 
 Parameters met een < teken worden vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing. 
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Monstercode: M110902695 
Monsternaam: MM2 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.4 
Organische stof: 3.7 
Toetsresultaat: Niet toepasbaar 
Toegestane AW verhogingen: 2 
 
Parameter Eenheid Toets resultaat MM2 AW 2×AW Wonen Industrie 
Mvb. SIKB AS3000   +     
Droge stof % (m/m)  87.2     
Organische stof % van ds  3.7     
 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  2.4     
 
Barium mg/kg ds  45     
Cadmium mg/kg ds - <0.30 0.38 0.76 0.76 2.7 
Kobalt mg/kg ds - <3.0 4.5 9.0 10 56 
Koper mg/kg ds - 8.2 21 28 28 98 
Kwik mg/kg ds - 0.1 0.11 0.22 0.59 3.4 
Lood mg/kg ds + 37 33 66 139 350 
Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 3.0 88 190 
Nikkel mg/kg ds - 5.8 12 14 14 35 
Zink mg/kg ds - 52 63 90 90 323 
 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds +++ 170 70 70 70 185 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  32     
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  60     
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  80     
Chromatogram   +     
 
PCB 28 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 52 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 101 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 118 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 138 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 153 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 180 mg/kg ds  <0.0010     
PCB (som 7) mg/kg ds - 0.0049 0.0074 0.0074 0.0074 0.19 
 
Naftaleen mg/kg ds  0.32     
Fenanthreen mg/kg ds  6.0     
Anthraceen mg/kg ds  0.86     
Fluorantheen mg/kg ds  12     
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  4.3     
Chryseen mg/kg ds  4.4     
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  2.3     
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  4.5     
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  3.6     
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  3.3     
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds ++++ 41 1.5 3.0 6.8 40 
 
Opmerkingen bij MM2 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
Minerale olie C10 - 
C40 

Het patroon duidt op een middelzware oliefractie, zware oliefractie en PAK. 

PCB (som 7) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens. 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Klasse natuur (AW). 
+ <2×AW (indien 2×AW > wonen dan 2×AW = wonen (met uitzondering van:PCB en Ni)). 
++ Klasse wonen. 
+++ Klasse industrie. 
++++ Niet toepasbaar. 
 Parameters met een < teken worden vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing. 
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Monstercode: M110902696 
Monsternaam: MM3 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.7 
Organische stof: 4.6 
Toetsresultaat: Klasse industrie 
Toegestane AW verhogingen: 2 
 
Parameter Eenheid Toets resultaat MM3 AW 2×AW Wonen Industrie 
Mvb. SIKB AS3000   +     
Droge stof % (m/m)  83.9     
Organische stof % van ds  4.6     
 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  2.7     
 
Barium mg/kg ds  17     
Cadmium mg/kg ds - <0.30 0.39 0.78 0.79 2.8 
Kobalt mg/kg ds - <3.0 4.6 9.2 11 58 
Koper mg/kg ds - 6.0 22 29 29 102 
Kwik mg/kg ds - <0.10 0.11 0.22 0.60 3.4 
Lood mg/kg ds - 16 34 68 142 357 
Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 3.0 88 190 
Nikkel mg/kg ds - <5.0 13 14 14 36 
Zink mg/kg ds +++ 140 65 93 93 334 
 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 87 87 87 230 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20     
Chromatogram   -     
 
PCB 28 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 52 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 101 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 118 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 138 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 153 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 180 mg/kg ds  <0.0010     
PCB (som 7) mg/kg ds - 0.0049 0.0092 0.0092 0.0092 0.23 
 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05     
Fenanthreen mg/kg ds  0.10     
Anthraceen mg/kg ds  <0.05     
Fluorantheen mg/kg ds  0.18     
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.07     
Chryseen mg/kg ds  0.09     
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05     
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.08     
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.06     
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.07     
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 0.76 1.5 3.0 6.8 40 
 
Opmerkingen bij MM3 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
PCB (som 7) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 

bijlage 3'. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens. 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Klasse natuur (AW). 
+ <2×AW (indien 2×AW > wonen dan 2×AW = wonen (met uitzondering van:PCB en Ni)). 
++ Klasse wonen. 
+++ Klasse industrie. 
++++ Niet toepasbaar. 
 Parameters met een < teken worden vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing. 
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Monstercode: M110902697 
Monsternaam: MM4 
Monstertype: GROND 
Lutum: 2.1 
Organische stof: 1 
Toetsresultaat: Klasse landbouw/natuur 
Toegestane AW verhogingen: 2 
 
Parameter Eenheid Toets resultaat MM4 AW 2×AW Wonen Industrie 
Mvb. SIKB AS3000   +     
Droge stof % (m/m)  85.1     
Organische stof % van ds  <1.0     
 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  2.1     
 
Barium mg/kg ds  <10     
Cadmium mg/kg ds - <0.30 0.35 0.70 0.70 2.5 
Kobalt mg/kg ds - <3.0 4.3 8.6 10 55 
Koper mg/kg ds - <5.0 19 26 26 92 
Kwik mg/kg ds - <0.10 0.10 0.20 0.58 3.3 
Lood mg/kg ds - <10 32 64 134 337 
Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 3.0 88 190 
Nikkel mg/kg ds - <5.0 12 13 13 35 
Zink mg/kg ds - <10 59 85 85 305 
 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 38 38 38 100 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20     
Chromatogram   -     
 
PCB 28 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 52 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 101 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 118 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 138 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 153 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 180 mg/kg ds  <0.0010     
PCB (som 7) mg/kg ds (-) 0.0049 0.0040 0.0040 0.0040 0.10 
 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05     
Fenanthreen mg/kg ds  <0.05     
Anthraceen mg/kg ds  <0.05     
Fluorantheen mg/kg ds  <0.05     
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0.05     
Chryseen mg/kg ds  <0.05     
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0.05     
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0.05     
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0.05     
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0.05     
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 0.35 1.5 3.0 6.8 40 
 
Opmerkingen bij MM4 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
PCB (som 7) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 

bijlage 3'. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens. 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Klasse natuur (AW). 
+ <2×AW (indien 2×AW > wonen dan 2×AW = wonen (met uitzondering van:PCB en Ni)). 
++ Klasse wonen. 
+++ Klasse industrie. 
++++ Niet toepasbaar. 
 Parameters met een < teken worden vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing. 
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Monstercode: M110902698 
Monsternaam: MM5 
Monstertype: GROND 
Lutum: 1.7 
Organische stof: 1 
Toetsresultaat: Klasse landbouw/natuur 
Toegestane AW verhogingen: 2 
 
Parameter Eenheid Toets resultaat MM5 AW 2×AW Wonen Industrie 
Mvb. SIKB AS3000   +     
Droge stof % (m/m)  85.0     
Organische stof % van ds  <1.0     
 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds  1.7     
 
Barium mg/kg ds  16     
Cadmium mg/kg ds - <0.30 0.35 0.70 0.70 2.5 
Kobalt mg/kg ds - <3.0 4.3 8.6 10 54 
Koper mg/kg ds - <5.0 19 26 26 92 
Kwik mg/kg ds - <0.10 0.10 0.20 0.58 3.3 
Lood mg/kg ds - <10 32 64 133 337 
Molybdeen mg/kg ds - <1.5 1.5 3.0 88 190 
Nikkel mg/kg ds - <5.0 12 13 13 34 
Zink mg/kg ds - 11 59 84 84 303 
 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds - <38 38 38 38 100 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <20     
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <20     
Chromatogram   -     
 
PCB 28 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 52 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 101 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 118 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 138 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 153 mg/kg ds  <0.0010     
PCB 180 mg/kg ds  <0.0010     
PCB (som 7) mg/kg ds (-) 0.0049 0.0040 0.0040 0.0040 0.10 
 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05     
Fenanthreen mg/kg ds  0.30     
Anthraceen mg/kg ds  <0.05     
Fluorantheen mg/kg ds  0.62     
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.21     
Chryseen mg/kg ds  0.21     
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.10     
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.18     
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.15     
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.14     
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds + 2.0 1.5 3.0 6.8 40 
 
Opmerkingen bij MM5 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
PCB (som 7) Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 

bijlage 3'. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens. 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Klasse natuur (AW). 
+ <2×AW (indien 2×AW > wonen dan 2×AW = wonen (met uitzondering van:PCB en Ni)). 
++ Klasse wonen. 
+++ Klasse industrie. 
++++ Niet toepasbaar. 
 Parameters met een < teken worden vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing. 
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Toelichting ‘Circulaire bodemsanering 2009’ 
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Algemene toelichting toetsingskader 
Om de analyseresultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals die door 
het ministerie van VROM in de Circulaire bodemsanering 2009 zijn opgesteld. De toetsingswaarden zijn geen 
'harde' criteria. Rekening dient te worden gehouden met het feit, dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en 
daardoor de verspreiding in het milieu afhankelijk is van allerlei bodemkenmerken. Tevens is van belang, dat het 
risico van blootstelling van de bevolking mede afhankelijk is van de bestemming en het gebruik van de grond in 
de huidige situatie en de toekomst. 
 
In de ‘Circulaire bodemsanering 2009’ van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) is een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling van de milieukwaliteit van een 
bodem. Dit toetsingskader is vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en geldt voor landbodems. In de 
circulaire worden voor grond AW2000- en interventiewaarden en voor grondwater worden streef- en 
interventiewaarden als volgt onderscheiden: 
 
AW2000 (grond) of Streefwaarde (grondwater) 
Referentiewaarde, het gehalte dat op grond van natuurlijk voorkomen maximaal is te verwachten of overeenkomt 
met de detectiegrens van de huidige analysemethodiek. De AW2000 danwel streefwaarde geeft het 
milieukwaliteitsniveau aan van een "schone" bodem, die alle mogelijke functies kan vervullen; 
 
Tussenwaarde (grond en grondwater) 
De tussenwaarde is het gemiddeld van de AW2000- en interventiewaarde danwel van de streef- en 
interventiewaarden. De tussenwaarde geeft het gemiddelde aan van het milieukwaliteitstraject waarin sprake is van 
een zekere, maar niet ernstige, vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem. Bij een 
overschrijding van de tussenwaarde is in principe een nader onderzoek noodzakelijk; 
 
Interventiewaarde (grond en grondwater) 
Toetsingswaarde voor saneringsonderzoek, waaronder een sanering gewoonlijk niet op korte termijn noodzakelijk 
is, maar waarboven een sanering(s)(onderzoek) bij voorkeur wel op korte termijn wordt uitgevoerd nadat het 
onderzoek is afgerond. Indien de interventiewaarde gemiddeld in een bodemvolume van 25 m3 in grond of in een 
poriënverzadigde bodemvolume van 100 m3 in grondwater wordt overschreden, is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 
 
Toelichting  
De AW2000 danwel streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus waarboven 
wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare beïnvloeding van de bodemkwaliteit (verontreiniging). 
Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat de lokale achtergrondgehalten kunnen 
afwijken van de gemiddelde achtergrondgehalten in de Nederlandse bodem, waarop de referentiewaarden zijn 
gebaseerd. 
 
Voor veel stoffen zijn de referentiewaarden van grond afhankelijk gesteld van het lutumgehalte en/of het 
organische stofgehalte in de bodem. Het lutumgehalte is de minerale bestandsdelen kleiner dan 2 µm als 
gewichtspercentage van het totale drooggewicht. Het organische stofgehalte is het gloeiverlies als 
gewichtspercentage van het totale drooggewicht. 
 
Voor meer achtergrondinformatie en de berekeningswijze wordt verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering 
2009’. 
 
Asbest 
De interventiewaarde voor asbest is vastgesteld op 100 mg/kgds gewogen (gewogen wil zeggen de 
serpetijnasbest-concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbest-concentratie). Voor asbest wordt geen 
streefwaarde vastgesteld omdat de interventiewaarde reeds op niveau van verwaarloosbaar risico ligt. Er is geen 
bodemtype-correctie van toepassing op de interventiewaarde van asbest. Voor informatie over asbest wordt 
verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering 2009’.  
 
Ernst en spoed 
Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (zie voor toelichting ‘interventiewaarde’) dient te 
worden vastgesteld of er al dan niet spoedig dient te worden gesaneerd. Hiertoe worden de locatiespecifieke risico’s 
bepaald. Indien de locatiespecifieke risico’s onaanvaardbaar zijn dient met spoed te worden gesaneerd. Saneren wil 
zeggen dat maatregelen worden getroffen om de onaanvaardbare risico’s in voldoende mate tegen te gaan. 
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Milieuhygiënische saneringscriterium 
Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te worden bepaald of 
de sanering al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd. Voor landbodems dient hiervoor de systematiek van 
de milieuhygiënische saneringscriterium te worden gevolgd. Deze systematiek is beschreven in de Circulaire 
bodemsanering 2009 en bestaat uit drie stappen:  
1. het vaststellen van het geval van ernstige verontreiniging; 
2. standaard risico beoordeling bij het huidig of toekomstig gebruik; 
3. locatiespecifieke risico beoordeling bij het huidig of toekomstig gebruik. 
 
De stappen 1 en 2 dienen altijd uitgevoerd te worden indien een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld. 
Stap 3 kan worden uitgevoerd indien er in stap 2 is bepaald dat sprake is van onaanvaardbare risico’s maar de 
standaard risico beoordeling sluit niet voldoende aan bij het huidig of toekomstig gebruik van de locatie. Het 
resultaat van stap 3 is bepalen voor de beslissing omtrent de spoed van de sanering.  
 
Bij de risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico’s voor de mens, risico’s voor de ecologie en risico’s 
van verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 1 van deze circulaire is de methode uitgewerkt. Ter 
ondersteuning is het computermodel Sanscrit door het Van Hall Instituut ontwikkeld.  
 
In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging spoedig te worden uitgevoerd tenzij is 
aangetoond dat er in de huidige of toekomstige situatie géén sprake is van onaanvaardbare risico’s. Er moet dan 
aan alle drie de hieronder beschreven criteria worden voldaan: 
Humane risico’s 
- het MTRhumaan wordt ten gevolge van deze verontreiniging in de locatiespecifieke situatie niet overschreden; 
- mensen ondervinden géén aantoonbare hinder (o.a. huidirritatie en stank) van de verontreiniging. Dit geldt 

alléén voor de huidige situatie. 
Ecologische risico’s 
- de HC50 wordt over een bepaald oppervlakte (afhankelijk van het gebruik van de locatie) niet overschreden of 

er is op basis van ecologische meetmethoden aangetoond dat er géén sprake is van onaanvaardbare risico’s 
voor het ecosysteem.  

Verspreidingsrisico’s 
- er is geen kwetsbaar object in een straal van 100 meter van de interventiewaardecontour in het grondwater; 
- er is geen sprake van een drijf- en/of zaklaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 
- het totale bodemvolume waarbinnen het grondwater is verontreinigd met één of meer stoffen in gehalten boven 

de interventiewaarden is niet groter dan 6.000 m3 of als het groter is dan 6.000 m3 dient jaarlijkse verspreiding 
van de verontreiniging met één of meer stoffen boven de interventiewaarde in het grondwater binnen een 
kleiner bodemvolume dan 1.000 m3 plaats te vinden. 

 
Saneringstijdstip  
Een geval van ernstige bodemverontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico’s dient spoedig te 
worden gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare risico’s zo snel mogelijk dienen te worden weggenomen. 
Als indicatie voor de termijn waarop de sanering dient aan te vangen geldt als richtlijn: binnen 4 jaar na het afgeven 
van de beschikking ernst en spoed. 
 
Zorgplicht 
Los van het toetsingskader is in 1987, bij de inwerktreding van de Wet bodembescherming, het zorgplichtartikel 
van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de bodem (verder) verontreinigen, is 
verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de oude situatie wordt hersteld. 
 





Bijlage	3
Asbestonderzoek	
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 
In opdracht van Vastgoed de Friesche Wouden BV is door Enviso Ingenieursbureau een verkennend 
asbestbodemonderzoek conform de NEN 5707 ‘Bodeminspectie, monsterneming en analyse van 
asbest in bodem’ uitgevoerd ter plaatse van de locatie Sonnegaweg 3 te Sonnega. 
 
Op de locatie is een (voormalige) boerderij met stallen en naastgelegen weiland aanwezig. De 
opstallen zijn nog aanwezig maar worden niet meer gebruikt als boerderij.  
  
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1. 
 

1.2 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding voor het uitvoeren van het asbestonderzoek zijn de bevindingen uit het verkennend 
bodemonderzoek (Enviso Ingenieursbureau, rapportnummer 110789, d.d. 4 oktober 2011), waarbij 
rondom de (voormalige) boerderij en opstallen puinresten (boring 7,8,9,11,12,13,16) en asbesthoudend 
plaatmateriaal (boring 7) zijn aangetroffen in de grond.  
 
Het doel van het verkennend asbestbodemonderzoek is het bepalen van de eventuele concentratie(s) aan 
asbest in de grond ter plaatse van kadastraal perceel nr. 321 (Oudetrijne, sectie G) rondom de voormalige 
boerderij en opstallen. De Oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt ca. 2.348 m². 
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2 VOORONDERZOEK  

2.1 Algemeen 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN 5725, 
waarbij de nadruk ligt op het vaststellen van de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudend materiaal 
op en in de bodem. Het vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van gegevens over 
bodemgesteldheid, het vroegere en huidige gebruik van de locatie en de directe omgeving en 
mogelijke oorzaken van eventuele verontreiniging met asbest.  
 
Aangezien het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging is een standaard vooronderzoek uitgevoerd. Als afbakening van het 
geografische besluitvormingsgebied is gekozen voor een perceelsgewijze afbakening. De resultaten 
van het vooronderzoek zijn navolgend beschreven. 
 

2.2 Beschrijving onderzoekslocatie 
De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in tabel 2.2.1. Voor een 
kadastraal overzicht wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Tabel 2.2.1: Geografische gegevens onderzoekslocatie 

Gemeente Weststellingwerf 
Adres Sonnegaweg 3 te Sonnega  
Kadastraal Gemeente: Oudetrijne Sectie: G Nummers: 321 en 707 (deels) 

Coördinaten  X: 194.649 Y: 542.896 
Oppervlakte onderzoeksgebied 2.348 m2 

 
Ter plaatse van de locatie is een (voormalige) boerderij met bijgebouwen (stallen) en bijbehorend erf 
gelegen. Op de (voormalige) boerderij en bijgebouwen zijn grotendeels asbestverdachte golfplaten 
aanwezig. Het onderzoeksterrein is deels onverhard en in gebruik als tuin en groenstrook. Het overige 
deel is verhard met beton en tegels.  
 
Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich de straat Sonnegaweg. De locatie wordt aan de 
west- en oostzijde begrensd door weiland met daarnaast woningen met erf (Sonnegaweg 1 en 5). Aan de 
zuidzijde is weiland gelegen. Een overzicht van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 2. 
 

2.3 Bodemopbouw 

De regionale bodemopbouw is ontleend aan het DINOLoket (Data en informatie van de Nederlandse 
ondergrond) van TNO. De regionale bodemopbouw van de locatie is weergegeven in tabel 2.3.1. 
 
Tabel 2.3.1: Regionale bodemopbouw 

Bodemtraject t.o.v. maaiveld  
(cm-mv) 

Bodemopbouw 

0 - 100 Zand, matig humeus, bruingrijs 
100 - 130 Zand, matig fijn, bruingeel 
130 - 150 Zand, zeer fijn, siltig, geel 
150 - 210 Zand, matig fijn, bruin 
210 - 230 Zand, matig fijn, siltig, geel 
230 - 350 Leem, zandig, groengrijs 

 
Het maaiveld ter plaatse van de locatie bevindt zich op een hoogte van ca. 1,80 meter + N.A.P.  
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2.4 Historisch onderzoek 
Op de locatie zijn reeds diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, waarbij de historie in voldoende mate 
is onderzocht. Navolgend zijn de kenmerken van de voorgaande bodemonderzoeken en sanering 
weergegeven: 
 
• Verkennend bodemonderzoek Sonnegaweg 3 te Sonnega, Van der Wiel Infra & Milieu BV, 

proj.nr. 98.04.547, d.d. september 1998; 
• Verkennend bodemonderzoek Sonnegaweg 3 te Sonnega, Van der Wiel Infra & Milieu BV, 

proj.nr. 60089, doc.nr. 002315/EJ, d.d. 19 mei 2000; 
• Verkennend bodemonderzoek Sonnegaweg 3 te Sonnega, Enviso Ingenieursbureau, doc.nr. 

110789, d.d. 4 oktober 2011;  
• Nader bodemonderzoek Sonnegaweg 3 te Sonnega, Enviso Ingenieursbureau, doc.nr. 110885, 

d.d. 1 november 2011. 
 
Uit het laatste verkennend bodemonderzoek (Enviso, doc.nr. 110789) is gebleken dat er ter plaatse van 
boring 13 een verontreiniging met PAK is aangetroffen welke de interventiewaarde overschrijdt. 
Daarnaast is ter plaatse van boring 7 asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. Ter plaatse van 
het overige terrein zijn zowel in de grond als het grondwater geen tot slechts licht verhoogde gehalten 
aan enkele parameters vastgesteld ten opzichte van de achtergrondwaarde. De verontreiniging ter plaatse 
van boring 13 is met het nader bodemonderzoek in kaart gebracht. 
 

2.5 Conclusie vooronderzoek 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat er aanleiding is om asbesthoudend materiaal in de bodem te 
verwachten vanwege het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek waarbij ter plaatse van boring 7 
asbesthoudend materiaal is aangetroffen in de grond. Daarnaast is rondom de bebouwing puin in de 
grond aangetroffen. Tevens zijn op de (voormalige) boerderij en stallen asbestverdachte golfplaten 
aanwezig. Op basis van het vooronderzoek wordt het terrein rondom de voormalige boerderij en 
stallen, als ‘verdacht’ aangemerkt met betrekking tot eventuele aanwezigheid van asbest. 
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3 ONDERZOEKSPROGRAMMA 

3.1 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 
Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Enviso 
Ingenieursbureau over een kwaliteitssysteem dat is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001.  
 
In het kader van Kwalibo zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd onder een procescertificaat, hetgeen 
is omschreven in de vigerende versie van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 en het daarbij 
behorende VKB-protocol 2018. Bij de onderzoeksopzet wordt aangesloten bij het NEN-5707 protocol.  
 
Met betrekking tot de functiescheiding kan worden gesteld dat er geen relatie bestaat tussen Enviso 
Ingenieursbureau en de opdrachtgever en/of de eigenaar van de locatie. 
 

3.2 Onderzoeksopzet 
Ten behoeve van het verkennend asbest in bodemonderzoek is een programma voor veld- en 
laboratoriumonderzoek opgesteld, waarbij de onderzoekslocatie op basis van de historie als ‘verdacht’ 
kan worden beschouwd.  
 
Op basis van protocol ‘NEN 5707:2003, strategie Verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, 
homogeen verdeeld (VED-HE)’ zijn het aantal te graven gaten en te verrichten boringen bepaald. De 
onderzoeksstrategie is weergegeven en in tabel 3.2.1.  
 
Tabel.3.2.1: Verrichte werkzaamheden 

Oppervlakte 
locatie (m2) 

Strategie Aantal te inspecteren 
meetpunten van het 
maaiveld (minmaal) 

Aantal te inspecteren gaten 
in de actuele contactzone 
(max. 0,50 m diep) 

Aantal te inspecteren 
boringen in de ondergrond 
(max. 2 m diep) 

2.348 m2 VED-HE 12 12 3 

 
Voorafgaande aan het onderzoek wordt het maaiveldvisueel geïnspecteerd. Bij alle gaten en boringen 
vindt een zintuiglijke beoordeling van het opgegraven of opgeboorde materiaal plaats.  
 
Aanvullend zal er van de grondfractie (<16 mm) een grondmengmonster worden samengesteld voor 
de analyse op asbest (conform NEN-5707) en het standaard pakket (NEN-5740). 
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 Visuele inspectie 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 19 oktober 2011. Voorafgaande aan het graven van gaten 
en het verrichten van boringen is het maaiveld visueel geïnspecteerd op eventuele aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen. Uit de visuele inspectie is gebleken dat er zintuiglijk geen asbestverdacht 
materiaal is aangetroffen.  
 

4.2 Grondonderzoek 
Na de visuele inspectie is gestart met het (handmatig) graven van gaten en het verrichten van 
grondboringen. Hiertoe zijn, verdeeld in 3 ruimtelijke eenheden evenredig verspreid over het 
onderzoeksterrein, in totaal 12 gaten (30 x 30 cm; 0,5 m-mv) gegraven. De proefgaten RE1-3, RE2-2 
en RE3-3 zijn doorgeboord tot een diepte van 2,0 m-mv.  
 
De opgegraven en opgeboorde grond is uitgeharkt en zorgvuldig geïnspecteerd op de aanwezigheid 
van asbestverdacht materiaal. Uit de zintuiglijke waarnemingen kan worden geconcludeerd dat de 
bodemopbouw ter plaatse van het gehele onderzoeksterrein nagenoeg gelijk is en er nergens 
asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. Voor een overzicht van de bodemopbouw wordt 
verwezen naar bijlage 3. 
 
Van de fractie < 16 mm is per ruimtelijke eenheid een grondmengmonster samengesteld (RE1 t/m 
RE3). Daarnaast is van de complete toplaag (0-0,1 m-mv) een grondmengmonster (RE4) samengesteld 
voor de analyse op asbest in bodem conform de NEN 5707 ‘Bodeminspectie, monsterneming en 
analyse van asbest in bodem’.  
 
Alle sleuven en gaten zijn conform VKB-protocol 2018 geïnspecteerd en bemonsterd. Foto’s van het 
opgegraven materiaal uit de proefgaten zijn opgenomen in bijlage 7. 
 

4.3 Analyse 
De samengestelde grondmengmonsters zijn opgestuurd voor vezelonderzoek naar het laboratorium 
van ACMAA Almelo B.V., dat geaccrediteerd is volgens het accreditatieschema “AS 3000” onder nr. 
L376. Van de samengestelde grondmengmonsters is vastgesteld of het asbesthoudend is, of het 
hechtgebonden asbest of niet-hechtgebonden asbest betreft, welke asbestsoort het betreft en wat de 
vastgestelde gehalten zijn. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
Een overzicht van de samenstelling van de grondmonsters, inclusief de monstercode, het bijbehorende 
meetpunt en de diepte van de monstername, de analysemethode en de reden van de selectiekeuze is 
weergegeven in tabel 4.3.1.  
 
Tabel 4.3.1: Samenstelling en analyses materiaalmonsters en grondmonsters 

Monstercode Meetpunt  Diepten  
(cm-mv) 

Analysemethode Reden monsterselectie 

RE1 Proefgaten 1 t/m 4 0-50 NEN-5707 Indicatief, asbestverdacht 
RE2 Proefgaten 1 t/m 4 0-50 NEN-5707 Indicatief, asbestverdacht 
RE3 Proefgaten 1 t/m 4 0-50 NEN-5707 Indicatief, asbestverdacht 
RE4 Toplaag alle proefgaten 0-10 NEN-5707 Indicatief, asbestverdacht 

 
Om de resultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals die 
door het ministerie van VROM in de ‘Circulaire bodemsanering 2009’ zijn opgesteld. Een toelichting op 
de toetsing van de analyseresultaten aan de circulaire is opgenomen in bijlage 6. 
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN 

5.1 Asbest in grond 
De asbestgehalten worden getoetst aan de normen van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van SZW. 
Deze zijn door het Ministerie van VROM overgenomen in de Circulaire Streefwaarden en 
Interventiewaarde Bodemsanering (1 januari 2003). 
 
De som van het hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest mag na weging (het gehalte aan 
serpentijnasbest moet worden vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest) niet meer dan 100 
mg/kg ds bedragen. 
 
Het (totale) asbestgehalte in de grond wordt bepaald op basis van de resultaten van de visuele inspectie 
van de grond (fractie > 16 mm) afkomstig uit de proefgaten (onderdeel A) en het analyseresultaat van het 
samengestelde grondmengmonster (onderdeel B). 
 
Onderdeel A 
Op basis van een visuele inspectie wordt per ruimtelijke eenheid een asbestgehalte in grond berekend, 
dat wordt veroorzaakt door zintuiglijk waarneembare asbesthoudende materialen (> 16 mm). Voor deze 
berekening wordt uitgegaan van het gewicht van de aangetroffen stukjes asbesthoudend materiaal. Door 
het laboratorium wordt aansluitend per materiaalsoort het asbestgehalte bepaald; een onder- en 
bovengrens. Omdat er met de visuele inspectie een foutkans bestaat, die afhankelijk is van de mens en de 
weers- en terreinomstandigheden, dient het gemeten asbestgehalte gecorrigeerd te worden met een 
veiligheidsfactor: de 'inspectie-efficiency'. De hoeveelheid aangetroffen asbest wordt representatief 
gesteld voor de opgegraven en geïnspecteerde grond uit de sleuven en het percentage droge stof van de 
grond.  
 
Onderdeel B 
In het laboratorium wordt het asbestgehalte in het samengestelde grondmengmonster gemeten. Het 
grondmengmonster dient in het veld met behulp van een zeef ontdaan te worden van (eventueel 
aanwezige) asbestverdachte materialen > 16 mm. Hierdoor wordt voorkomen, dat grotere delen 
tweemaal worden meegenomen in de bepaling van het totale asbestgehalte (op basis van visuele 
inspectie én laboratoriumanalyse).  
  
Voor de berekening van het totale asbestgehalte dienen de gehalten, die zijn berekent op basis van de 
visuele inspectie én het gemiddelde asbestgehalte bepaald door het laboratorium in het 
grondmengmonster, bij elkaar te worden opgeteld.  
 

5.2 Analyseresultaten 
In tabel 5.2.1 is een overzicht van de onderzoeksresultaten weergegeven. In bijlage 5 zijn de 
berekeningen van het asbestgehalte per sleuf opgenomen. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage 4. 
 
Tabel 5.2.1: Analyseresultaat asbestgehalte 

Ruimtelijke eenheid Diepte 
(cm-mv) 

Gewogen gehalte 
< 16mm 

Gewogen gehalte > 
16mm 

Totaal gehalte 
asbest (gewogen) 

 cm-mv mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds 
RE1: proefgat 1 t/m 4 0-50 - - - 
RE2: proefgat 1 t/m 4 0-50 - - - 
RE3: proefgat 1 t/m 4 0-50 9,8 - 9,8 
RE4: toplaag proefgaten 0-10 - - - 

 
Uit de verkregen analyseresultaten van de samengestelde grondmengmonsters (RE1 t/m RE4) en de 
zintuiglijke waarnemingen kan worden geconcludeerd dat er ter plaatse van ruimtelijke eenheid 3 (RE3) 
een totaal asbestgehalte van 9,8 mg/ds is vastgesteld. De asbestgehalten worden getoetst aan de normen 
in de Circulaire Streefwaarden en Interventiewaarde Bodemsanering (1 januari 2003). De som van het 
asbestgehalte (9,8 mg/kg ds.) overschrijdt daarmee niet de norm van  100 mg/kg ds. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

6.1 Samenvatting 
In opdracht van Vastgoed de Friesche Wouden BV is door Enviso Ingenieursbureau een verkennend 
asbestbodemonderzoek conform de NEN 5707 ‘Bodeminspectie, monsterneming en analyse van 
asbest in bodem’ uitgevoerd ter plaatse van de locatie Sonnegaweg 3 te Sonnega. 
 
Op de locatie is een (voormalige) boerderij met stallen en naastgelegen weiland aanwezig. De 
opstallen zijn nog aanwezig maar worden niet meer gebruikt als boerderij.  
 
Aanleiding voor het uitvoeren van het asbestonderzoek zijn de bevindingen uit het verkennend 
bodemonderzoek (Enviso Ingenieursbureau, rapportnummer 110789, d.d. 4 oktober 2011), waarbij 
rondom de (voormalige) boerderij en opstallen puinresten (boring 7,8,9,11,12,13,16) en asbesthoudend 
plaatmateriaal (boring 7) zijn aangetroffen in de grond.  
 
Het doel van het verkennend asbestbodemonderzoek is het bepalen van de eventuele concentratie(s) aan 
asbest in de grond ter plaatse van een deel van de tuin en een deel rondom de stallen met een oppervlakte 
van ca. 2.348 m². 
 
Uit het verkennend asbestbodemonderzoek blijkt dat er alleen ter plaatse van RE-3 (Ruimtelijke 
Eenheid-3) een marginaal verhoogd gehalte aan asbest (9,8 mg/kg ds) is aangetroffen. Het gehalte 
overschrijdt de hergebruiksnorm (100 mg/kg ds) niet. Ter plaatse van de overige ruimtelijke eenheden en 
in de toplaag is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen in de grond. 
 

6.2 Conclusie en aanbeveling 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat in de bodem rondom de 
gebouwen de hergebruiksnorm voor asbest in de grond niet wordt overschreden en er geen sprake is 
van asbestverontreiniging in de bodem.  
 
Uit milieuhygiënisch oogpunt bestaan er, met betrekking tot asbest, geen beperkingen voor de 
voorgenomen herontwikkeling en bestemmingsplanwijziging van de locatie. 
 
 
ENVISO INGENIEURSBUREAU 
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Bijlage 1 
 

Ligging en Kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie 



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 1 september 2011
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=317&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=316&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=708&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=321&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=271&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=707&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=219&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=583&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=637&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=218&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=


Omgevingskaart

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object OUDETRIJNE G 321
Sonnegaweg 3, 8478 HB SONNEGA
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Bijlage 2 
 

Overzicht onderzoekslocatie met situering proefgaten en boringen 
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Bijlage 3 
 

Bodemprofielen 
 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Projectcode: EN01700
Projectnaam: Sonnegaweg 3 te Sonnega

getekend volgens NEN 5104

Proefgat: RE1-1

Maaiveld
0 gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
brokken baksteen, donkerbruin, 
20% puin

-40

Proefgat: RE1-2

Maaiveld
0

50

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin, 5% puin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

Proefgat: RE1-3

Maaiveld
0

50

100

150

200

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, donkerbruin, 5% 
puin

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruinrood

-200

Proefgat: RE1-4

Maaiveld
0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
brokken baksteen, donkerbruin, 
10% puin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin

-100
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Projectnaam: Sonnegaweg 3 te Sonnega

getekend volgens NEN 5104

Proefgat: RE2-1

Maaiveld
0

50

100

tegel0

-5

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin, 5% puin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin

-100

Proefgat: RE2-2

Maaiveld
0

50

100

150

200

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
brokken baksteen, donkerbruin, 
15% puin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin

-200

Proefgat: RE2-3

Maaiveld
0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin, 5% puin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin

-100

Proefgat: RE2-4

Maaiveld
0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, matig 
grindhoudend, matig 
asfalthoudend, zwartbruin, 20% 
puin

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruin

-100
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getekend volgens NEN 5104

Proefgat: RE3-1

Maaiveld
0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, 
grijsbruin, 20% puin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin

-100

Proefgat: RE3-2

Maaiveld
0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, 
grijsbruin, 20% puin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin

-100

Proefgat: RE3-3

Maaiveld
0

50

100

150

200

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
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Analysecertificaat asbest 
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Berekening asbest 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Documentnummer: 110874   

Berekening asbest in bodem     
     
projectnr. EN01700    
Projectnaam Sonnegaweg 3 te Sonnega  
Ruimtelijke eenheid RE3    
     
Verzameld asbesthoudend materiaal visueel (asbesthoudend materiaal > 16 mm)  
     
 eenheid    
lengte proefgat m 0,3   
breedte proefgat m 0,3   
laagdikte onderzocht m 0,5   
totaal volume onderzocht (4 proefgaten) m3 0,18   
dichtheid grond kg/l 1,7   
gewicht onderzochte grond kg 306   
onderzoeksefficiency % 80   
droge stofgehalte % 86   
drooggewicht veldmonster kgds 210,53   
     
aantal delen chrysotielhoudend materiaal (> 16 mm)  0   
gewicht chrysotielhoudend materiaal (> 16 mm) g 0   
% chrysotiel % 0   
gewicht chrysotiel > 16 mm mg 0   
     
aantal delen crocidoliethoudend materiaal (> 16 mm)  0   
gewicht crocidoliethoudend materiaal (> 16 mm) g 0   
% crocidoliet % 0   
gewicht crocidoliet > 16mm mg 0   
     
aantal delen amosiethoudend materiaal (> 16 mm)  0   
gewicht amosiethoudend materiaal (> 16 mm) g 0   
% amosiet % 0   
gewicht amosiet > 16mm mg 0   
     
gehalte chrysotiel mg/kgds 0,00   
gehalte crocidoliet mg/kgds 0   
gehalte amosiet mg/kgds 0   
     
Gehalte aan asbest bepaald in het laboratorium (asbesthoudend materiaal < 16 mm) 
     
gehalte chrysotiel mg/kgds 5,1   
gehalte crocidoliet mg/kgds 0   
gehalte amosiet mg/kgds 4,7   
     
Totaal gehalte aan asbest     
     
gehalte chrysotiel mg/kgds 5,10   
gehalte crocidoliet mg/kgds 0 #  
gehalte amosiet mg/kgds 4,7 #  
     
Gewogen gehalte aan asbest in de bodem mg/kgds 9,80   
     
# amfiboolasbest (vermeerderd met factor 10)      
# amfiboolasbest (vermeerderd met factor 10)      
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Toelichting ‘Circulaire bodemsanering 2009’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documentnummer: 110874   

Algemene toelichting toetsingskader 
Om de analyseresultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals die door 
het ministerie van VROM in de Circulaire bodemsanering 2009 zijn opgesteld. De toetsingswaarden zijn geen 
'harde' criteria. Rekening dient te worden gehouden met het feit, dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en 
daardoor de verspreiding in het milieu afhankelijk is van allerlei bodemkenmerken. Tevens is van belang, dat het 
risico van blootstelling van de bevolking mede afhankelijk is van de bestemming en het gebruik van de grond in 
de huidige situatie en de toekomst. 
 
In de ‘Circulaire bodemsanering 2009’ van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) is een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling van de milieukwaliteit van een 
bodem. Dit toetsingskader is vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en geldt voor landbodems. In de 
circulaire worden voor grond AW2000- en interventiewaarden en voor grondwater worden streef- en 
interventiewaarden als volgt onderscheiden: 
 
AW2000 (grond) of Streefwaarde (grondwater) 
Referentiewaarde, het gehalte dat op grond van natuurlijk voorkomen maximaal is te verwachten of overeenkomt 
met de detectiegrens van de huidige analysemethodiek. De AW2000 danwel streefwaarde geeft het 
milieukwaliteitsniveau aan van een "schone" bodem, die alle mogelijke functies kan vervullen; 
 
Tussenwaarde (grond en grondwater) 
De tussenwaarde is het gemiddeld van de AW2000- en interventiewaarde danwel van de streef- en 
interventiewaarden. De tussenwaarde geeft het gemiddelde aan van het milieukwaliteitstraject waarin sprake is van 
een zekere, maar niet ernstige, vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem. Bij een 
overschrijding van de tussenwaarde is in principe een nader onderzoek noodzakelijk; 
 
Interventiewaarde (grond en grondwater) 
Toetsingswaarde voor saneringsonderzoek, waaronder een sanering gewoonlijk niet op korte termijn noodzakelijk 
is, maar waarboven een sanering(s)(onderzoek) bij voorkeur wel op korte termijn wordt uitgevoerd nadat het 
onderzoek is afgerond. Indien de interventiewaarde gemiddeld in een bodemvolume van 25 m3 in grond of in een 
poriënverzadigde bodemvolume van 100 m3 in grondwater wordt overschreden, is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 
 
Toelichting  
De AW2000 danwel streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus waarboven 
wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare beïnvloeding van de bodemkwaliteit (verontreiniging). 
Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat de lokale achtergrondgehalten kunnen 
afwijken van de gemiddelde achtergrondgehalten in de Nederlandse bodem, waarop de referentiewaarden zijn 
gebaseerd. 
 
Voor veel stoffen zijn de referentiewaarden van grond afhankelijk gesteld van het lutumgehalte en/of het 
organische stofgehalte in de bodem. Het lutumgehalte is de minerale bestandsdelen kleiner dan 2 µm als 
gewichtspercentage van het totale drooggewicht. Het organische stofgehalte is het gloeiverlies als 
gewichtspercentage van het totale drooggewicht. 
 
Voor meer achtergrondinformatie en de berekeningswijze wordt verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering 
2009’. 
 
Asbest 
De interventiewaarde voor asbest is vastgesteld op 100 mg/kgds gewogen (gewogen wil zeggen de 
serpetijnasbest-concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbest-concentratie). Voor asbest wordt geen 
streefwaarde vastgesteld omdat de interventiewaarde reeds op niveau van verwaarloosbaar risico ligt. Er is geen 
bodemtype-correctie van toepassing op de interventiewaarde van asbest. Voor informatie over asbest wordt 
verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering 2009’.  
 
Ernst en spoed 
Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (zie voor toelichting ‘interventiewaarde’) dient te 
worden vastgesteld of er al dan niet spoedig dient te worden gesaneerd. Hiertoe worden de locatiespecifieke risico’s 
bepaald. Indien de locatiespecifieke risico’s onaanvaardbaar zijn dient met spoed te worden gesaneerd. Saneren wil 
zeggen dat maatregelen worden getroffen om de onaanvaardbare risico’s in voldoende mate tegen te gaan. 
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Milieuhygiënische saneringscriterium 
Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te worden bepaald of 
de sanering al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd. Voor landbodems dient hiervoor de systematiek van 
de milieuhygiënische saneringscriterium te worden gevolgd. Deze systematiek is beschreven in de Circulaire 
bodemsanering 2009 en bestaat uit drie stappen:  
1. het vaststellen van het geval van ernstige verontreiniging; 
2. standaard risico beoordeling bij het huidig of toekomstig gebruik; 
3. locatiespecifieke risico beoordeling bij het huidig of toekomstig gebruik. 
 
De stappen 1 en 2 dienen altijd uitgevoerd te worden indien een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld. 
Stap 3 kan worden uitgevoerd indien er in stap 2 is bepaald dat sprake is van onaanvaardbare risico’s maar de 
standaard risico beoordeling sluit niet voldoende aan bij het huidig of toekomstig gebruik van de locatie. Het 
resultaat van stap 3 is bepalen voor de beslissing omtrent de spoed van de sanering.  
 
Bij de risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico’s voor de mens, risico’s voor de ecologie en risico’s 
van verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 1 van deze circulaire is de methode uitgewerkt. Ter 
ondersteuning is het computermodel Sanscrit door het Van Hall Instituut ontwikkeld.  
 
In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging spoedig te worden uitgevoerd tenzij is 
aangetoond dat er in de huidige of toekomstige situatie géén sprake is van onaanvaardbare risico’s. Er moet dan 
aan alle drie de hieronder beschreven criteria worden voldaan: 
Humane risico’s 
- het MTRhumaan wordt ten gevolge van deze verontreiniging in de locatiespecifieke situatie niet overschreden; 
- mensen ondervinden géén aantoonbare hinder (o.a. huidirritatie en stank) van de verontreiniging. Dit geldt 

alléén voor de huidige situatie. 
Ecologische risico’s 
- de HC50 wordt over een bepaald oppervlakte (afhankelijk van het gebruik van de locatie) niet overschreden of 

er is op basis van ecologische meetmethoden aangetoond dat er géén sprake is van onaanvaardbare risico’s 
voor het ecosysteem.  

Verspreidingsrisico’s 
- er is geen kwetsbaar object in een straal van 100 meter van de interventiewaardecontour in het grondwater; 
- er is geen sprake van een drijf- en/of zaklaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 
- het totale bodemvolume waarbinnen het grondwater is verontreinigd met één of meer stoffen in gehalten boven 

de interventiewaarden is niet groter dan 6.000 m3 of als het groter is dan 6.000 m3 dient jaarlijkse verspreiding 
van de verontreiniging met één of meer stoffen boven de interventiewaarde in het grondwater binnen een 
kleiner bodemvolume dan 1.000 m3 plaats te vinden. 

 
Saneringstijdstip  
Een geval van ernstige bodemverontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico’s dient spoedig te 
worden gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare risico’s zo snel mogelijk dienen te worden weggenomen. 
Als indicatie voor de termijn waarop de sanering dient aan te vangen geldt als richtlijn: binnen 4 jaar na het afgeven 
van de beschikking ernst en spoed. 
 
Zorgplicht 
Los van het toetsingskader is in 1987, bij de inwerktreding van de Wet bodembescherming, het zorgplichtartikel 
van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de bodem (verder) verontreinigen, is 
verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de oude situatie wordt hersteld. 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 
In opdracht van Vastgoed de Friesche Wouden BV is door Enviso Ingenieursbureau een nader 
bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van Sonnegaweg 3 te Sonnega. 
 
Op de locatie is een (voormalige) boerderij met stallen en naastgelegen weiland aanwezig. De 
opstallen zijn nog aanwezig maar worden niet meer gebruikt als boerderij.  
 
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. 
 

1.2 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding voor het uitvoeren van het nader bodemonderzoek zijn de bevindingen uit het verkennend 
bodemonderzoek (Enviso Ingenieursbureau, rapportnummer 110789, d.d. 4 oktober 2011), waarbij ten 
oosten van het pad naar de stal (boring 13) een verontreiniging met PAK is aangetroffen. 
 
Het doel van het nader bodemonderzoek is het in kaart brengen van de verontreiniging om te bepalen 
of er mogelijke een ernstig geval van bodemverontreiniging op de locatie aanwezig is. 
 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien voor ten minste één stof de 
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume, in het geval van bodem- of 
sedimentverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van 
grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.  
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 Algemeen 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd. 
Aangezien het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen 
nieuwbouwactiviteiten is een standaard vooronderzoek uitgevoerd. Als afbakening van het 
geografische besluitvormingsgebied heeft het vooronderzoek zich gericht op het perceel Sonnegaweg 
3 te Sonnega en de aangrenzende percelen tot 25 meter. De resultaten van het vooronderzoek zijn 
navolgend beschreven. 
 

2.2 Beschrijving onderzoekslocatie 
De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in tabel 2.2.1. Voor een 
kadastraal overzicht wordt verwezen naar bijlage 2. 
 
Tabel 2.2.1: Geografische gegevens onderzoekslocatie 

Gemeente Weststellingwerf 
Adres Sonnegaweg 3 te Sonnega  
Kadastraal Gemeente: Oudetrijne Sectie: G Nummer: 321 

Coördinaten  X: 194.649 Y: 542.896 

 
Ter plaatse van de locatie is een (voormalige) boerderij met bijbehorend erf gelegen. Het 
onderzoeksterrein is grotendeels onverhard en in gebruik als groenstrook. Het overige deel is verhard 
met tegels.  
 
Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich de straat Sonnegaweg. De locatie wordt aan de 
west- en oostzijde begrensd door woningen met erf (Sonnegaweg 1 en 5). Aan de zuidzijde is weiland 
gelegen. Een overzicht van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 2. 
 

2.3 Bodemopbouw 

De regionale bodemopbouw is ontleend aan het DINOLoket (Data en informatie van de Nederlandse 
ondergrond) van TNO. De regionale bodemopbouw van de locatie is weergegeven in tabel 2.3.1. 
 
Tabel 2.3.1: Regionale bodemopbouw 

Bodemtraject t.o.v. maaiveld  
(cm-mv) 

Bodemopbouw 

0 - 100 Zand, matig humeus, bruingrijs 
100 - 130 Zand, matig fijn, bruingeel 
130 - 150 Zand, zeer fijn, siltig, geel 
150 - 210 Zand, matig fijn, bruin 
210 - 230 Zand, matig fijn, siltig, geel 
230 - 350 Leem, zandig, groengrijs 

 
Het maaiveld ter plaatse van de locatie bevindt zich op een hoogte van ca. 1,80 meter + N.A.P. De 
stromingsrichting van het freatische grondwater is niet eenduidig te bepalen en kan beïnvloed worden 
door lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke. De locatie 
bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 
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2.4 Historisch onderzoek 
Op de locatie zijn reeds diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, waarbij de historie in voldoende mate 
is onderzocht. Navolgend zijn de kenmerken van de voorgaande bodemonderzoeken weergegeven: 
 
• Verkennend bodemonderzoek Sonnegaweg 3 te Sonnega, Van der Wiel Infra & Milieu BV, 

proj.nr. 98.04.547, d.d. september 1998; 
• Verkennend bodemonderzoek Sonnegaweg 3 te Sonnega, Van der Wiel Infra & Milieu BV, 

proj.nr. 60089, doc.nr. 002315/EJ, d.d. 19 mei 2000; 
• Verkennend bodemonderzoek Sonnegaweg 3 te Sonnega, Enviso Ingenieursbureau, doc.nr. 

110789, d.d. 4 oktober 2011.  
• Verkennend asbestonderzoek Sonnegaweg 3 te Sonnega, Enviso Ingenieursbureau, doc.nr. 

110874, d.d. 1 november 2011. 
 
Uit het laatste verkennend bodemonderzoek (Enviso, doc.nr. 110789) is gebleken dat er ter plaatse van 
boring 13 een verontreiniging met PAK is aangetroffen welke de interventiewaarde overschrijdt. 
Daarnaast is ter plaatse van boring 7 asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. Ter plaatse van 
het overige terrein zijn zowel in de grond als het grondwater geen tot slechts licht verhoogde gehalten 
aan enkele parameters vastgesteld ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het verkennend 
asbestonderzoek is geen asbestverontreiniging in de bodem aangetroffen. 
 

2.5 Conclusie vooronderzoek 
Uit de voorgaande gegevens is gebleken dat er ter plaatse van boring 13 een verontreiniging met PAK 
aanwezig is in de bovengrond, welke nog niet in kaart is gebracht. Ter plaatse dient een nader 
bodemonderzoek uitgevoerd te worden om te bepalen of er mogelijke een ernstig geval van 
bodemverontreiniging aanwezig is op de locatie. 
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3 ONDERZOEKSPROGRAMMA 

3.1 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 
Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Enviso 
Ingenieursbureau over een kwaliteitssysteem dat is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001.  
 
In het kader van Kwalibo zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd onder een procescertificaat, hetgeen 
is omschreven in de vigerende versie van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 en het daarbij 
behorende VKB-protocol 2001 en VKB-protocol 2002.  
 
Met betrekking tot de functiescheiding kan worden gesteld dat er geen relatie bestaat tussen Enviso 
Ingenieursbureau en de opdrachtgever. 
 

3.2 Onderzoeksopzet 
Ten behoeve van het nader bodemonderzoek is op basis van de huidige beschikbare informatie een 
programma voor veld- en laboratoriumonderzoek opgesteld, waarbij is uitgegaan van de 
veronderstelling, dat het onderzoeksterrein als verdacht wordt beschouwd. Het nader onderzoek richt 
zich op het vaststellen van de omvang van de aanwezige bodemverontreiniging met PAK ten oosten 
van het pad naar de stal. 
 
Het nader bodemonderzoek naar de omvang van de aanwezige verontreinigingsituatie is verricht 
conform het protocol: NTA 5755 ‘Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - onderzoek naar 
de aard en omvang van bodemverontreiniging’.  
 
NTA en conceptueel model 
De NTA beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie voor een nader 
bodemonderzoek gericht op een vermoedelijk geval van ernstig geval van bodemverontreiniging. Ten 
behoeve van het opstellen van de onderzoeksstrategie, conform de NTA 5755, wordt gebruik gemaakt 
van het zogenaamde ‘conceptueel model’. Dit model is een gedetailleerde schematische weergave 
(afbeelding 1) van de te onderzoeken verontreinigingsituatie op basis van de beschikbare gegevens.  
 
 
Afbeelding 1: Schematische weergave conceptueel model 

 
 
Op basis van het vooronderzoek en de resultaten van eerdere onderzoeken wordt een conceptueel 
model opgesteld met daarin de concrete onderzoeksvragen. De verontreinigingsituatie (aard van 
stoffen, bodemopbouw, bodemgebruik), aard van onbrekende informatie en het benodigde 
detailniveau bepalen welke onderzoekstechnieken geschikt zijn. De onderzoeksvragen ten behoeve 
van het conceptueel model zijn weergegeven in tabel 3.2.2. 
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Tabel: 3.2.2 Onderzoeksvragen conceptueel model 
Verwachte verontreiniging Onderzoeksvragen 
Historische informatie 
Tijdens verkennend onderzoek is een PAK verontreiniging 
aangetroffen. 
 
Type en ernst van de verontreiniging 
In het bodemtraject van 0,0-0,2 m-mv bovengrond ten oosten 
van het pad naar de stal is de grond sterk verontreinigd met 
PAK-totaal en is naar verwachting kleinschalig. 

 
Wat is de omvang van de verontreiniging? 

- in grond  
- horizontaal en verticaal 

 
Maakt de verontreiniging deel uit van een grotere 
verontreiniging? 
 

 

3.3 Uitwerking conceptueel model 
Ter plaatse van boring 13 is tijdens het meest recent uitgevoerde bodemonderzoek een sterke 
verontreiniging aangetroffen met PAK in de bovengrond (0,0-0,20 m-mv). Op basis van het 
vooronderzoek is te verwachten dat deze aangetroffen verontreiniging in verband staat met de 
aanwezigheid van grind en asfaltresten in de bovengrond.  
 
Om de omvang en eventuele ernst van de bodemverontreiniging te bepalen is nader bodemonderzoek 
noodzakelijk. Door middel van het verrichten van boringen nabij het pad naar de stal wordt verwacht 
de omvang in beeld te krijgen om een uitspraak te kunnen doen over de omvang en eventuele ernst van 
de aanwezige verontreinigingsituatie. 
 
De uiteindelijke onderzoeksstrategie ter plaatse van het pad naar de stal is weergegeven in tabel 3.3.1.  
 
Tabel 3.3.1.: Strategie nader bodemonderzoek 

Analyseparameters1 locatie Strategie Boringen/veldwerk 
bovengrond ondergrond grondwater 

Nabij boring 13 NTA 
5755 

- 7 x boring tot ca. 1,20 m-mv 
  

 6 x PAK, H  1 x PAK, H   - 

1) verklaring analyseparameters: 
 PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
 H = humus (organische stof) 

 
Bij alle boringen vindt een zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaats. Hierbij zal 
eveneens aandacht worden besteed aan eventuele aanwezigheid van asbest. Op basis van de 
zintuiglijke waarnemingen kunnen ten opzichte van tabel 3.3.1 aanvullende boringen worden 
uitgevoerd en aanvullende analyses worden ingezet.  
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 Grond 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 19 oktober 2011. Voor een overzicht van de 
onderzoekslocatie met de situering van de boringen wordt verwezen naar bijlage 2. 
 
Bij alle boringen heeft een zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaatsgevonden. De 
lokale bodemopbouw is in tabel 4.1.1 weergegeven. De zintuiglijke aangetroffen afwijkingen zijn in 
tabel 4.1.2 opgesomd. In bijlage 3 zijn de bodemprofielen weergegeven. 
 
Tabel 4.1.1: Lokale bodemopbouw 

Traject (cm-mv) Grondsoort Kleur 
0  -  50 Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig Bruingrijs 
50  -   70 Zand, matig fijn, zwak tot matig humeus,  

zwak siltig 
Donkerbruin  

70  - 200 Zand, matig fijn, zwak siltig Bruin 

 
Tabel 4.1.2: Zintuiglijk aangetroffen afwijkingen 

Boring Bodemtraject (cm-mv) Afwijkingen 
101 0 -  20 grind, resten asfalt (ca. 30% bodemvreemd) 
107 10 - 40 Matig puinhoudend (ca. 30 % bodemvreemd) 

 
Tijdens het nader bodemonderzoek zijn zowel in de grond als op het maaiveld visueel geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen.  
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 Chemische analyses 
De analyses zijn uitgevoerd door Acmaa B.V. te Hengelo, dat geaccrediteerd is volgens het 
accreditatieschema “AS 3000” onder nr. L100. 
 
Op basis van de zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal zijn grondmonsters 
samengesteld en ter analyse aangeboden. Er is afgeweken van de onderzoeksopzet doordat een analyse 
minder is ingezet. Een overzicht van de grondmonsters, inclusief de monstercode, het bijbehorende 
meetpunt en de diepte van de monstername, de chemische analyses en de reden van de selectiekeuze is 
weergegeven in tabel 5.1.1. 
 
Tabel 5.1.1: Analyse grondmonsters  

Monstercode met bijbehorende 
meetpunten en -diepten (cm-mv) 

Analyseparameters1 Reden monsterselectie 

101-1 101 (0-20) PAK, H Indicatief, mate verontreiniging 
101-2 101 (20-50) PAK, H Verticale inkartering verontreiniging 
102-1 102 (0-40) PAK, H Horizontale inkartering verontreiniging 
103-1 103 (0-50) PAK, H Horizontale inkartering verontreiniging 
104-1 104 (0-50) PAK, H Horizontale inkartering verontreiniging 
105-1 105 (0-50) PAK, H Horizontale inkartering verontreiniging 

 PAK: = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
 H: = humus (organische stof) 

 

5.2 Resultaten 
De analyserapporten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 4. Om de resultaten van de 
grondmonsters te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals die door 
het ministerie van VROM in de ‘Circulaire bodemsanering 2009’ zijn opgesteld. In bijlage 5 zijn de 
toetsingsresultaten opgenomen. Een toelichting op de toetsing van de analyseresultaten aan de 
‘Circulaire bodemsanering 2009’ is opgenomen in bijlage 6.  
 
In tabel 5.2.1 is een overzicht van de toetsingsresultaten van de samengestelde grondmonsters 
weergegeven met daarin de eventueel vastgestelde verontreinigingen.  
 
Tabel 5.2.1: Toetsingsresultaten grond (gehalten in mg/kg ds) 

Toetsing Wbb Monstercode met 
bijbehorende meetpunten en 
-diepten (cm-mv) 

Licht  
(>AW) 

Matig   
(>1/2(AW+I) < I) 

Sterk  
(>I) 

13-1 13  (0-20) - - PAK   (52) 
101-1 101 (0-20) - - PAK   (87) 
101-2 101 (20-50) - PAK  (30) - 
102-1 102 (0-40) PAK   (12) - - 
103-1 103 (0-50) PAK   (7,7) - - 
104-1 104 (0-50) PAK   (4,0) - - 
105-1 105 (0-50) - - - 

 

5.3 Samenvatting analyseresultaten 
Uit de tabel 5.2.1 van onderhavig bodemonderzoek, in combinatie met de zintuiglijke waarnemingen, 
kan worden geconcludeerd dat ten oosten van het pad naar de stal (boring 13, 101: 0-20 cm-mv) een 
beperkte spot met PAK verontreinigde grond aanwezig is, welke de interventiewaarde overschrijdt. 
 
De omvang van de verontreiniging in de grond ten oosten van het pad naar de stal is door middel van 
het nader bodemonderzoek voldoende in beeld gebracht.  
 
Bij een totale oppervlakte van ca. 200 m2 en een gemiddeld verontreinigingtraject van ca. 0,50 meter 
(0,0-0,50 m-mv) is ter plaatse ca. 100 m³ grond verontreinigd met PAK, hiervan is bij een oppervlakte 
van ca. 50 m² en een verontreinigingstraject van 0,20 meter ca. 10 m³ sterk verontreinigd. 
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De herkomst van de aangetroffen verontreiniging is waarschijnlijk te relateren aan de aanwezigheid 
van asfaltresten in de bovengrond en is zeer waarschijnlijk veroorzaakt voor 1987.   
 
Op basis van de verkregen analyseresultaten kan worden geconcludeerd, dat de totale hoeveelheid 
sterk verontreinigde grond de 25 m3 niet overschrijdt, zodat op de locatie geen sprake is van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging in de zin van de Wet Bodembescherming.  
 
Een overzicht van de onderzoekslocatie met de verontreinigingscontour van de grond is weergegeven 
in bijlage 2. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

6.1 Samenvatting 
In opdracht van Vastgoed de Friesche Wouden BV is door Enviso Ingenieursbureau een nader 
bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van Sonnegaweg 3 te Sonnega. 
 
Op de locatie is een (voormalige) boerderij met stallen en naastgelegen weiland aanwezig. De 
opstallen zijn nog aanwezig maar worden niet meer gebruikt als boerderij.  
   
Aanleiding voor het uitvoeren van het nader bodemonderzoek zijn de bevindingen uit het verkennend 
bodemonderzoek (Enviso Ingenieursbureau, rapportnummer 110789, d.d. 4 oktober 2011), waarbij ten 
oosten van het pad naar de stal (boring 13) een verontreiniging met PAK is aangetroffen. 
 
Het doel van het nader bodemonderzoek is het in kaart brengen van de verontreiniging om te bepalen 
of er mogelijke een ernstig geval van bodemverontreiniging op de locatie aanwezig is. 
 
Uit de bevindingen van het nader bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie 
sprake is van een verontreiniging met PAK in de grond ter plaatse van de boringen 13 en 101. 
 
De omvang van de verontreiniging in de grond is door middel van het nader bodemonderzoek 
voldoende in beeld gebracht.  
 
Bij een totale oppervlakte van ca. 200 m2 en een gemiddeld verontreinigingtraject van ca. 0,50 meter 
(0,0-0,50 m-mv) is ter plaatse ca. 100 m³ grond verontreinigd met PAK, hiervan is bij een oppervlakte 
van ca. 50 m² en een verontreinigingstraject van 0,20 meter ca. 10  m³ sterk verontreinigd. 
 
De herkomst van de aangetroffen verontreiniging is waarschijnlijk te relateren aan de aanwezigheid 
van asfaltresten in de bovengrond en is zeer waarschijnlijk veroorzaakt voor 1987.   
 
Op basis van de verkregen analyseresultaten kan worden geconcludeerd, dat de totale hoeveelheid 
sterk verontreinigde grond de 25 m3 niet overschrijdt, zodat op de locatie geen sprake is van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging in de zin van de Wet Bodembescherming.  
 

6.2 Conclusie 
Concluderend kan worden gesteld dat er op de locatie een niet ernstig geval van bodemverontreiniging 
met PAK aanwezig is ter plaatse van de boringen 13 en 101. Er bestaan beperkingen voor de 
voorgenomen herontwikkeling en bestemmingsplanwijziging ter plaatse van dit deel van de locatie. 
 
Indien ter plaatse van de verontreiniging graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden, dient rekening 
gehouden te worden met een nader op te starten saneringsprocedure. Hiertoe dient een plan van 
aanpak opgesteld te worden, welke goedgekeurd dient te worden door het bevoegd gezag (gemeente 
Weststellingwerf). 
 
 
 
ENVISO INGENIEURSBUREAU 
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Bijlage 1 
 

Ligging en kadastraal overzicht onderzoekslocatie 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 1 september 2011
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

OUDETRIJNE
G
321

0 m 10 m 50 m

5

4

2

3

1

317

316

708

321

271

707

219
583

637

218

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=317&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=316&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=708&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=321&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=271&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=707&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=219&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=583&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=637&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ODT00&sectie=G&perceelnummer=218&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=n58ZzT3r2S3OuuG3757l&referentie=


Omgevingskaart

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object OUDETRIJNE G 321
Sonnegaweg 3, 8478 HB SONNEGA
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Bijlage 2 
 

Overzicht onderzoekslocatie met situering boringen en verontreinigingscontour 
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Bijlage 3 
 

Boorprofielen 
 

 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Projectcode: EN01700
Projectnaam: Sonnegaweg 3 te Sonnega

getekend volgens NEN 5104

Boring: 101

Maaiveld
0

50

100

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk grindhoudend, 
resten asfalt, donker grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-120

Boring: 102

Maaiveld
0

50

100

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-120

Boring: 103

Maaiveld
0

50

100

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker zwartbruin

-110

Boring: 104

Maaiveld
0

50

100

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-100



Projectcode: EN01700
Projectnaam: Sonnegaweg 3 te Sonnega

getekend volgens NEN 5104

Boring: 105

Maaiveld
0

50

100

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-120

Boring: 106

Maaiveld
0

50

100

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-100

Boring: 107

Maaiveld
0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
donker grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker zwartbruin

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-130
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Bijlage 4 
 

Analyserapporten 
 



Eenheid 1 2 3 4Intern ref.nr.

S Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 + + +

Q Droge stof % (m/m)DIV-DS-G01 78,089,0 74,9 78,6

Q Organische stof % van ds (1) (1) (1) (1)DIV-ORG-G01 1,84,0 4,1 4,4

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)

Q Naftaleen mg/kg ds (2) (2) (2)HPLC-PAK-02 <0,21<0,45 <0,21 <0,05

Q Fenanthreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,621,5 0,87 0,25

Q Anthraceen mg/kg ds (2) (2)HPLC-PAK-02 0,220,45 <0,21 0,10

Q Fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 5,712 2,9 1,3

Q Benzo(a)anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 3,79,3 1,2 0,74

Q Chryseen mg/kg dsHPLC-PAK-02 3,99,0 1,2 0,73

Q Benzo(k)fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 2,47,0 0,82 0,55

Q Benzo(a)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 5,217 1,7 1,3

Q Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 4,215 1,7 1,3

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 3,916 1,6 1,3

Q Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds (3) (3) (3) (3)HPLC-PAK-02 3087 12 7,7

Q = door RvA geaccrediteerd.

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor 5,4% lutum. Dit is de mediaan van het lutum gehalte in de Nederlandse

bodem.

2 = De rapportagegrens is verhoogd, omdat bij de analyse een verdunningsstap noodzakelijk was. Dit als gevolg van het in verhoogde

concentratie voorkomen van 1 of meerdere componenten.

3 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.

Verpakkingen bij monster:  M111003982 ( 101-1 ) 

101-1 Y3256263200

Verpakkingen bij monster:  M111003983 ( 101-2 ) 

101-2 Y32562555020

Verpakkingen bij monster:  M111003984 ( 102-1 ) 

102-1 Y3256262400

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau

Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 508:

Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 1 van 4

Opdrachtcode EN01700

Rapportnummer P111000832 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Sonnegaweg 3 te Sonnega:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 19-10-2011

Startdatum 19-10-2011

:

:

Datum rapportage 25-10-2011:

Resultaten:

Nr.

1

2

3

4

Labnr.

M111003982

M111003983

M111003984

M111003985

Monsteromschrijving

101-1

101-2

102-1

103-1

Monstersoort

Grond

Grond

Grond

Grond

Datum bemonstering

19-10-2011

19-10-2011

19-10-2011

19-10-2011

:

:

:

:

:

:

:

:

Labcomcode: 1110106EVS:



Verpakkingen bij monster:  M111003985 ( 103-1 ) 

103-1 Y3256261500

Hoofd lab. ing. H. Punte

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau

Aanvrager Dhr. G. Knol

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 508:

Postcode en plaats 9200 AM Drachten:

Pagina: 2 van 4

Opdrachtcode EN01700

Rapportnummer P111000832 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Sonnegaweg 3 te Sonnega:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 19-10-2011

Startdatum 19-10-2011

:

:

Datum rapportage 25-10-2011:

Nr.

1

2

3

4

Labnr.

M111003982

M111003983

M111003984

M111003985

Monsteromschrijving

101-1

101-2

102-1

103-1

Monstersoort

Grond

Grond

Grond

Grond

Datum bemonstering

19-10-2011

19-10-2011

19-10-2011

19-10-2011

:

:

:

:

:

:

:

:

Labcomcode: 1110106EVS:



Parameter Eenheid 5 6Intern ref.nr.

S Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 ++

S Droge stof % (m/m)DIV-DS-G01 80,384,8

S Organische stof % van ds (1) (1)DIV-ORG-G01 6,94,2

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)

S Naftaleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,05<0,05

S Fenanthreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,070,15

S Anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 <0,050,06

S Fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,250,68

S Benzo(a)anthraceen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,140,36

S Chryseen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,150,37

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,100,28

S Benzo(a)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,190,60

S Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,220,74

S Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg dsHPLC-PAK-02 0,220,75

S Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds (2) (2)HPLC-PAK-02 1,44,0

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor 5,4% lutum. Dit is de mediaan van het lutum gehalte in de Nederlandse

bodem.

2 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.

Verpakkingen bij monster:  M111003986 ( 104-1 ) 

104-1 Y3256251500

Verpakkingen bij monster:  M111003987 ( 105-1 ) 

105-1 Y3256246500

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever Enviso Ingenieursbureau

Aanvrager Dhr. G. Knol
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Monstercode: M111003982 
Monsternaam: 101-1 
Monstertype: GROND 
Lutum: 25 
Organische stof: 4 
 
Parameter Eenheid +/- 101-1 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000       
Droge stof % (m/m)  89.0    
Organische stof % van ds  4.0    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds (v) <0.45    
Fenanthreen mg/kg ds  1.5    
Anthraceen mg/kg ds  0.45    
Fluorantheen mg/kg ds  12    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  9.3    
Chryseen mg/kg ds  9.0    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  7.0    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  17    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  15    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  16    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds +++ 87 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij 101-1 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor 5,4% lutum. Dit is de mediaan van het lutum gehalte in 

de Nederlandse bodem. 
Naftaleen De rapportagegrens is verhoogd, omdat bij de analyse een verdunningsstap noodzakelijk was. Dit als gevolg van het in 

verhoogde concentratie voorkomen van 1 of meerdere componenten. 
Anthraceen De rapportagegrens is verhoogd, omdat bij de analyse een verdunningsstap noodzakelijk was. Dit als gevolg van het in 

verhoogde concentratie voorkomen van 1 of meerdere componenten. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 
3'. 

 
Monstercode: M111003983 
Monsternaam: 101-2 
Monstertype: GROND 
Lutum: 25 
Organische stof: 1.8 
 
Parameter Eenheid +/- 101-2 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  78.0    
Organische stof % van ds  1.8    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds (v) <0.21    
Fenanthreen mg/kg ds  0.62    
Anthraceen mg/kg ds  0.22    
Fluorantheen mg/kg ds  5.7    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  3.7    
Chryseen mg/kg ds  3.9    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  2.4    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  5.2    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  4.2    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  3.9    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds ++ 30 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij 101-2 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor 5,4% lutum. Dit is de mediaan van het lutum gehalte in de 

Nederlandse bodem. 
Naftaleen De rapportagegrens is verhoogd, omdat bij de analyse een verdunningsstap noodzakelijk was. Dit als gevolg van het in 

verhoogde concentratie voorkomen van 1 of meerdere componenten. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'. 

 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Monstercode: M111003984 
Monsternaam: 102-1 
Monstertype: GROND 
Lutum: 25 
Organische stof: 4.1 
 
Parameter Eenheid +/- 102-1 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  74.9    
Organische stof % van ds  4.1    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds (v) <0.21    
Fenanthreen mg/kg ds  0.87    
Anthraceen mg/kg ds (v) <0.21    
Fluorantheen mg/kg ds  2.9    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1.2    
Chryseen mg/kg ds  1.2    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.82    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1.7    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1.7    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1.6    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds + 12 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij 102-1 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor 5,4% lutum. Dit is de mediaan van het lutum gehalte in 

de Nederlandse bodem. 
Naftaleen De rapportagegrens is verhoogd, omdat bij de analyse een verdunningsstap noodzakelijk was. Dit als gevolg van het in 

verhoogde concentratie voorkomen van 1 of meerdere componenten. 
Anthraceen De rapportagegrens is verhoogd, omdat bij de analyse een verdunningsstap noodzakelijk was. Dit als gevolg van het in 

verhoogde concentratie voorkomen van 1 of meerdere componenten. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 
3'. 

 
 
Monstercode: M111003985 
Monsternaam: 103-1 
Monstertype: GROND 
Lutum: 25 
Organische stof: 4.4 
 
Parameter Eenheid +/- 103-1 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  78.6    
Organische stof % van ds  4.4    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  0.25    
Anthraceen mg/kg ds  0.10    
Fluorantheen mg/kg ds  1.3    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.74    
Chryseen mg/kg ds  0.73    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.55    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1.3    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1.3    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1.3    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds + 7.7 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij 103-1 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor 5,4% lutum. Dit is de mediaan van het lutum gehalte 

in de Nederlandse bodem. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Monstercode: M111003986 
Monsternaam: 104-1 
Monstertype: GROND 
Lutum: 25 
Organische stof: 4.2 
 
Parameter Eenheid +/- 104-1 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  84.8    
Organische stof % van ds  4.2    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  0.15    
Anthraceen mg/kg ds  0.06    
Fluorantheen mg/kg ds  0.68    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.36    
Chryseen mg/kg ds  0.37    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.28    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.60    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.74    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.75    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds + 4.0 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij 
104-1 

 

Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor 5,4% lutum. Dit is de mediaan van het lutum gehalte 
in de Nederlandse bodem. 

Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
Monstercode: M111003987 
Monsternaam: 105-1 
Monstertype: GROND 
Lutum: 25 
Organische stof: 6.9 
 
Parameter Eenheid +/- 105-1 Aw T I 
Mvb. SIKB AS3000   +    
Droge stof % (m/m)  80.3    
Organische stof % van ds  6.9    
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds  <0.05    
Fenanthreen mg/kg ds  0.07    
Anthraceen mg/kg ds  <0.05    
Fluorantheen mg/kg ds  0.25    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0.14    
Chryseen mg/kg ds  0.15    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0.10    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0.19    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0.22    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0.22    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds - 1.4 1.5 21 40 
 
Opmerkingen bij 105-1 
Organische stof Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor 5,4% lutum. Dit is de mediaan van het lutum gehalte 

in de Nederlandse bodem. 
Totaal PAK 10 
VROM 

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, 
bijlage 3'. 

 
 
 
Legenda: 
(-) De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing). 
 Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
+ Resultaat is groter dan achtergrondwaarde. 
++ Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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Toelichting ‘Circulaire bodemsanering 2009’ 
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Algemene toelichting toetsingskader 
Om de analyseresultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals die door 
het ministerie van VROM in de Circulaire bodemsanering 2009 zijn opgesteld. De toetsingswaarden zijn geen 
'harde' criteria. Rekening dient te worden gehouden met het feit, dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en 
daardoor de verspreiding in het milieu afhankelijk is van allerlei bodemkenmerken. Tevens is van belang, dat het 
risico van blootstelling van de bevolking mede afhankelijk is van de bestemming en het gebruik van de grond in 
de huidige situatie en de toekomst. 
 
In de ‘Circulaire bodemsanering 2009’ van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) is een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling van de milieukwaliteit van een 
bodem. Dit toetsingskader is vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en geldt voor landbodems. In de 
circulaire worden voor grond AW2000- en interventiewaarden en voor grondwater worden streef- en 
interventiewaarden als volgt onderscheiden: 
 
AW2000 (grond) of Streefwaarde (grondwater) 
Referentiewaarde, het gehalte dat op grond van natuurlijk voorkomen maximaal is te verwachten of overeenkomt 
met de detectiegrens van de huidige analysemethodiek. De AW2000 danwel streefwaarde geeft het 
milieukwaliteitsniveau aan van een "schone" bodem, die alle mogelijke functies kan vervullen; 
 
Tussenwaarde (grond en grondwater) 
De tussenwaarde is het gemiddeld van de AW2000- en interventiewaarde danwel van de streef- en 
interventiewaarden. De tussenwaarde geeft het gemiddelde aan van het milieukwaliteitstraject waarin sprake is van 
een zekere, maar niet ernstige, vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem. Bij een 
overschrijding van de tussenwaarde is in principe een nader onderzoek noodzakelijk; 
 
Interventiewaarde (grond en grondwater) 
Toetsingswaarde voor saneringsonderzoek, waaronder een sanering gewoonlijk niet op korte termijn noodzakelijk 
is, maar waarboven een sanering(s)(onderzoek) bij voorkeur wel op korte termijn wordt uitgevoerd nadat het 
onderzoek is afgerond. Indien de interventiewaarde gemiddeld in een bodemvolume van 25 m3 in grond of in een 
poriënverzadigde bodemvolume van 100 m3 in grondwater wordt overschreden, is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 
 
Toelichting  
De AW2000 danwel streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus waarboven 
wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare beïnvloeding van de bodemkwaliteit (verontreiniging). 
Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat de lokale achtergrondgehalten kunnen 
afwijken van de gemiddelde achtergrondgehalten in de Nederlandse bodem, waarop de referentiewaarden zijn 
gebaseerd. 
 
Voor veel stoffen zijn de referentiewaarden van grond afhankelijk gesteld van het lutumgehalte en/of het 
organische stofgehalte in de bodem. Het lutumgehalte is de minerale bestandsdelen kleiner dan 2 µm als 
gewichtspercentage van het totale drooggewicht. Het organische stofgehalte is het gloeiverlies als 
gewichtspercentage van het totale drooggewicht. 
 
Voor meer achtergrondinformatie en de berekeningswijze wordt verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering 
2009’. 
 
Asbest 
De interventiewaarde voor asbest is vastgesteld op 100 mg/kgds gewogen (gewogen wil zeggen de 
serpetijnasbest-concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbest-concentratie). Voor asbest wordt geen 
streefwaarde vastgesteld omdat de interventiewaarde reeds op niveau van verwaarloosbaar risico ligt. Er is geen 
bodemtype-correctie van toepassing op de interventiewaarde van asbest. Voor informatie over asbest wordt 
verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering 2009’.  
 
Ernst en spoed 
Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (zie voor toelichting ‘interventiewaarde’) dient te 
worden vastgesteld of er al dan niet spoedig dient te worden gesaneerd. Hiertoe worden de locatiespecifieke risico’s 
bepaald. Indien de locatiespecifieke risico’s onaanvaardbaar zijn dient met spoed te worden gesaneerd. Saneren wil 
zeggen dat maatregelen worden getroffen om de onaanvaardbare risico’s in voldoende mate tegen te gaan. 
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Milieuhygiënische saneringscriterium 
Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te worden bepaald of 
de sanering al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd. Voor landbodems dient hiervoor de systematiek van 
de milieuhygiënische saneringscriterium te worden gevolgd. Deze systematiek is beschreven in de Circulaire 
bodemsanering 2009 en bestaat uit drie stappen:  
1. het vaststellen van het geval van ernstige verontreiniging; 
2. standaard risico beoordeling bij het huidig of toekomstig gebruik; 
3. locatiespecifieke risico beoordeling bij het huidig of toekomstig gebruik. 
 
De stappen 1 en 2 dienen altijd uitgevoerd te worden indien een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld. 
Stap 3 kan worden uitgevoerd indien er in stap 2 is bepaald dat sprake is van onaanvaardbare risico’s maar de 
standaard risico beoordeling sluit niet voldoende aan bij het huidig of toekomstig gebruik van de locatie. Het 
resultaat van stap 3 is bepalen voor de beslissing omtrent de spoed van de sanering.  
 
Bij de risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico’s voor de mens, risico’s voor de ecologie en risico’s 
van verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 1 van deze circulaire is de methode uitgewerkt. Ter 
ondersteuning is het computermodel Sanscrit door het Van Hall Instituut ontwikkeld.  
 
In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging spoedig te worden uitgevoerd tenzij is 
aangetoond dat er in de huidige of toekomstige situatie géén sprake is van onaanvaardbare risico’s. Er moet dan 
aan alle drie de hieronder beschreven criteria worden voldaan: 
Humane risico’s 
- het MTRhumaan wordt ten gevolge van deze verontreiniging in de locatiespecifieke situatie niet overschreden; 
- mensen ondervinden géén aantoonbare hinder (o.a. huidirritatie en stank) van de verontreiniging. Dit geldt 

alléén voor de huidige situatie. 
Ecologische risico’s 
- de HC50 wordt over een bepaald oppervlakte (afhankelijk van het gebruik van de locatie) niet overschreden of 

er is op basis van ecologische meetmethoden aangetoond dat er géén sprake is van onaanvaardbare risico’s 
voor het ecosysteem.  

Verspreidingsrisico’s 
- er is geen kwetsbaar object in een straal van 100 meter van de interventiewaardecontour in het grondwater; 
- er is geen sprake van een drijf- en/of zaklaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 
- het totale bodemvolume waarbinnen het grondwater is verontreinigd met één of meer stoffen in gehalten boven 

de interventiewaarden is niet groter dan 6.000 m3 of als het groter is dan 6.000 m3 dient jaarlijkse verspreiding 
van de verontreiniging met één of meer stoffen boven de interventiewaarde in het grondwater binnen een 
kleiner bodemvolume dan 1.000 m3 plaats te vinden. 

 
Saneringstijdstip  
Een geval van ernstige bodemverontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico’s dient spoedig te 
worden gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare risico’s zo snel mogelijk dienen te worden weggenomen. 
Als indicatie voor de termijn waarop de sanering dient aan te vangen geldt als richtlijn: binnen 4 jaar na het afgeven 
van de beschikking ernst en spoed. 
 
Zorgplicht 
Los van het toetsingskader is in 1987, bij de inwerktreding van de Wet bodembescherming, het zorgplichtartikel 
van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de bodem (verder) verontreinigen, is 
verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de oude situatie wordt hersteld. 
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Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel 
waarvoor het is opgesteld. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of van WNP raadgevende inge-
nieurs. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij WNP raadgevende ingenieurs gewaar-
borgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2008. 
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1. INLEIDING 

In opdracht van HKB Stedenbouwkundigen is een onderzoek uitgevoerd naar de geluids-
belasting vanwege wegverkeer op de locatie Sonnegaweg 3 en aangrenzende percelen te 
Sonnega. 
 
Het voornemen bestaat om in het plangebied vier woningen te realiseren, twee aan weers-
zijden van de bestaande boerderij aan de Sonnegaweg 3. De schuren van de boerderij 
worden afgebroken. De boerderijwoning blijft bestaan. 
 
Het doel van het akoestisch onderzoek is: 
 

 het bepalen van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer over de Sonnegaweg in-
vallend op het plangebied en 

 het middels geluidcontourlijnen aangeven op welke afstand van de weg wordt voldaan 
aan de voorkeursgrenswaarde of maximale ontheffingswaarde van de Wet geluidhin-
der. 

 
De berekening van de geluidsbelasting is uitgevoerd overeenkomstig de standaard reken-
methode 2, als aangegeven in bijlage III van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 
2006’. 
 
In voorliggend rapport is het commentaar verwerkt van Servicebureau ‘De Friese Wou-
den’ op het (concept)rapport 6111166.R01, zoals verwoord in een memo d.d. 21 december 
2011. 
 
 

2. SITUATIE 

Ligging 

Een overzicht van de situatie, waarbij het plangebied is ‘ingetekend’ op een tweetal lucht-
foto’s, is gegeven in figuur 1. Bij de foto’s dient te worden opgemerkt dat de te realiseren 
woningen schetsmatig zijn ingetekend en dat het hier niet de definitieve situering betreft. 
 
Een plattegrond van het plangebied en de directe omgeving is weergegeven in figuur 2. In 
de figuur is tevens de situering van de bouwblokken weergegeven. De voor nieuwbouw 
bestemde bouwblokken zijn volledigheidshalve voorzien van de nummers 01 t/m 04. 
 
Het plangebied wordt geluidsbelast vanwege het wegverkeer over de Sonnegaweg. 
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Bebouwde kom 

In de actuele situatie is ter hoogte van de noordoostelijke in-/uitrit van de boerderij Sonne-
gaweg 3 een plaatsnaambord gesitueerd. De bouwblokken 01 en 02, alsmede de boerde-
rijwoning behoren tot de bebouwde kom. Het bouwblok 03 ligt deels binnen en deels bui-
ten de bebouwde kom. Het bouwblok 04 ligt buiten de bebouwde kom. 
 
De maximaal toegestane rijsnelheid op de Sonnegaweg bedraagt binnen de bebouwde kom 
30 km/uur en buiten de bebouwde kom 60 km/uur (zie ook figuur 2). 
 
 

3. WET GELUIDHINDER EN BESLUIT GELUIDHINDER 

3.1. Algemeen 

Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. Voor 
wegverkeerslawaai en spoorweglawaai is de wetgever overgestapt op de Europese dosis-
maat Lden (day-evening-night) uitgedrukt in dB. In het Besluit geluidhinder zijn specifieke 
regels opgenomen ter uitvoering van de Wet geluidhinder. 
 

3.2. Wegverkeerslawaai 

Zones 

In de Wet geluidhinder (Wgh) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten zijn grens-
waarden opgenomen voor geluidsgevoelige objecten (woningen en overige geluidsgevoe-
lige bestemmingen) die zijn gelegen in een langs een weg gelegen geluidszone, als be-
doeld in artikel 74 en 75 van de Wet. 
 
De breedte van deze zone, gemeten vanaf de rand van de rijbaan, is afhankelijk van de 
ligging van de weg (in stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het aantal rijstroken. Een 
overzicht is gegeven in bijlage 1. 
 

30 km-wegen 

De zonering heeft voornamelijk planologische gevolgen. Wegen waar maximaal 30 
km/uur mag worden gereden, zijn niet gezoneerd in de zin van de Wet geluidhinder (arti-
kel 74, lid 2). Op de (overheids)website InfoMil wordt hierover het volgende aangegeven: 
 
“Voor wegen die gelegen zijn binnen een woonerf en voor 30 km-wegen gelden geen zo-
nes en is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Deze vrijstelling wordt gemotiveerd 
door het feit dat deze wegen meestal geen geluidsbelastingen veroorzaken boven de voor-
keurswaarde. In die gevallen waar dat wel het geval is (klinkerweg, relatief veel verkeer), 
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is in de jurisprudentie bepaald dat een akoestische afweging bij het opstellen van een 
ruimtelijk plan toch nodig is met een verwijzing naar een goede ruimtelijke ontwikkeling”. 
 

3.3. Grenswaarden 

In de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder 2006 zijn wettelijke grenswaarden ge-
geven voor de geluidsbelasting invallend op woningen en andere geluidsgevoelige objec-
ten die zijn of worden gesitueerd binnen de zone van een weg. Een overzicht is gegeven in 
onderstaande tabel 1. 
 
In het overzicht is tevens het ten hoogste toelaatbaar te achten binnenniveau weergegeven. 
 
Tabel 1: Grenswaarden wegverkeerslawaai 

Geluidsgevoelige functie  Voor-
keurs-
waarde 

Maximale ontheffingswaarde 
(Lden in dB) 

 

Hoogst toe-
laatbaar 

binnenni-
veau Binnenstedelijk Buitenstedelijk 

Woningen 48 63 / 68* 53 / 58* 33 

Onderzoeks- en behandelingsruimten van 
ziekenhuizen en verpleeghuizen 48 63 53 28 

Onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, 
en conversatieruimten, alsmede woon- en 
slaapruimten van andere gezondheids-
zorggebouwen (waaronder verzorgings-
tehuizen) 

48 63 53 28 

Ruimten voor patiëntenhuisvesting, als-
mede recreatie- en conversatieruimten 
van ziekenhuizen en verpleeghuizen 

48 63 53 33 

* Bij vervangende nieuwbouw 
 
Een hogere geluidsbelasting (tot de maximaal toelaatbare grenswaarden als aangegeven in 
tabel 1) kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegestaan op grond 
van artikel 110a van de Wet geluidhinder.  
 
Een hogere waarde kan pas worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht 
op het terugbrengen van de geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zijn dan wel over-
wegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundi-
ge, landschappelijke of financiële aard. 
 

Artikel 110g Wet geluidhinder 

Op basis van artikel 110g van de Wet geluidhinder mag, afhankelijk van de rijsnelheid op 
de beschouwde weg, 2 of 5 dB worden afgetrokken van de voor deze weg berekende ge-
luidsbelasting voordat aan de wettelijke grenswaarden wordt getoetst. Met de aftrek wordt 
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rekening gehouden met het in de toekomst stiller worden van het verkeer door technische 
ontwikkelingen. 
 
De ingevolge artikel 110g toe te passen aftrek bedraagt volgens de artikelen 1.3, eerste lid, 
en 3.7, onderdeel b en c van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006’: 
 
a.  2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motor-

voertuigen 70 km/uur of meer bedraagt; 
b.  5 dB voor de overige wegen. 
 
De maximaal toegestane rijsnelheid op de Sonnegaweg is lager dan 70 km/uur. De toe te 
passen correctie bedraagt 5 dB. 
 

Prognosejaar 

Overeenkomstig het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006’ dient voor de toetsing 
te worden uitgegaan van de berekende geluidsbelasting in het toekomstige maatgevende 
jaar. In het algemeen wordt als maatgevende jaar het tiende jaar na de realisatie of het 
tiende jaar na het akoestisch onderzoek gekozen. 
 
Uitgaande van realisatie in 2012, wordt in voorliggend onderzoek uitgegaan van het prog-
nosejaar 2022 als maatgevende jaar. 
 

Toetsing 

De toetsing aan de grenswaarden als vastgelegd in de Wet geluidhinder dient per afzon-
derlijke weg te worden uitgevoerd. 
 

Binnenniveaus 

Bij het, op basis van de wet, toestaan van een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurs-
grenswaarde is een goede geluidwering van de gevels noodzakelijk opdat, op grond van 
het Bouwbesluit 2003, wordt voldaan aan een maximaal toelaatbaar te achten binnenni-
veau van 33 dB voor woningen. Daarbij moet worden uitgegaan van de werkelijke (cumu-
latieve) geluidsbelasting van alle wegen tezamen, inclusief de 30 km-wegen, zonder aftrek 
conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
 

4. GELUIDSBELASTING 

Als aangegeven in hoofdstuk 2 ondervindt het plangebied een geluidsbelasting vanwege 
het wegverkeer over de Sonnegaweg. 
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In opdracht van de gemeente Weststellingwerf zijn door X Stream Traffic Consultancy 
vanaf woensdag 7 september tot en met donderdag 15 september 2011 verkeerstellingen 
uitgevoerd aan de Sonnegaweg, ter hoogte van het plangebied. De resultaten van deze 
verkeerstellingen zijn vastgelegd in het document ‘Verkeersregistratie Intensiteit/ 
Snelheid/Classificatie meting Sonnegaweg’, versie1.01, d.d. 16 september 2011. 
 
De berekende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer is gebaseerd op de bovenge-
noemde telgegevens. De in 2011 vastgestelde weekdaggemiddelde verkeersintensiteit be-
draagt 767 motorvoertuigen per etmaal. Rekening houdend met een autonome groei van 
2% per jaar1 bedraagt in het prognosejaar 2022 de te verwachten verkeersintensiteit 954 
motorvoertuigen per etmaal. Een volledig overzicht, inclusief de voertuigverdeling is ge-
geven in bijlage 2. 
 
 

5. REKENMODEL 

5.1. Algemeen 

De berekening van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer is uitgevoerd volgens de 
Standaard Rekenmethode II als beschreven in bijlage III (wegverkeer) van het ‘Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006’ (SRM-II). 
 
Een grafische weergave van het rekenmodel met de ligging van de ingevoerde objecten, 
ontvangerpunten en wegen is gegeven in figuur 3. 
 

5.2. Objecten en wegen 

Een overzicht van de in het rekenmodel opgenomen objecten en bodemvlakken met reflec-
tiecoëfficiënten en bodemfactoren is gegeven in bijlage 3.1. Voor het niet gedefinieerde 
bodemgebied is een bodemfactor B = 0,7 aangehouden (grotendeels absorberend). Het 
maaiveldniveau ter plaatse is aangehouden als nulniveau (hm = 0 m). 
 
Nabij de entree tot de bebouwde kom, direct zuidwestelijk van het plaatsnaambord, be-
vindt zich een obstakel (circa 20 m lange verkeersdrempel, voorzien van klinkerbestrating) 
in de Sonnegaweg, welke ook als zodanig in het rekenmodel is opgenomen. 
 
De ingevoerde wegen met de gehanteerde wegverkeerintensiteiten, voertuigverdeling en 
overige relevante weggegevens zijn gegeven in bijlage 3.2. 
 

                                                 
 
1  Van het betreffende weggedeelte zijn geen groeicijfers bekend. Als ‘worst-case’ wordt uitgegaan van een autonome 

groei van 2% op jaarbasis. 
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5.3. Grid- en toetspunten 

De berekende geluidsbelasting is inzichtelijk gemaakt middels geluidcontouren. Hiertoe is 
een fijnmazig berekeningsgrid ingevoerd, met een onderlinge afstand tussen de verschil-
lende gridpunten van 2 m.  
 
Aanvullend zijn in het rekenmodel de toetspunten 1 t/m 9 opgenomen. De toetspunten zijn 
ingevoerd ter hoogte van de noordwestelijke grens van de voor nieuwbouw bestemde 
bouwvlakken. Toetspunt 5 is gesitueerd ter plaatse van de voorgevel van de te handhaven 
boerderijwoning. 
 
De berekende contouren volgen uit interpolatie van de berekende waarden op de individu-
ele gridpunten. De contourwaarden kunnen daarmee enigszins afwijken van de resultaten 
op de specifieke toetspunten 1 t/m 9. 
 
 

6. RESULTATEN 

6.1. Berekeningsmethodiek 

De wijze waarop de geluidsbelasting vanwege de weg dient te worden bepaald is niet een-
duidig vastgelegd. In de memo van 21 december 2011 wordt door het Servicebureau het 
volgende aangegeven: 
 
“Voor het 60 km deel bedraagt de wettelijke zonebreedte 250 m. Voor het 30 km deel is 
geen zone. Derhalve loopt de zone van 250 m nog over een afstand van 1/3 van 250 m = 
83 m over de wegas door. De geluidsgevoelige bestemmingen binnen dat gebied zullen 
dan aan de grenswaarden moeten voldoen. Bij de berekening van de geluidbelasting dient 
dan ook minimaal 83 m 30 km weg worden meegenomen”.  
 
De door het Servicebureau aangegeven begrenzing van het onderzoeksgebied is geen dis-
cussiepunt. Echter naar ons oordeel dient de geluidsbelasting te worden bepaald zonder de 
bijdrage vanwege het (83 m lange) 30 km-weggedeelte. Met de door het Servicebureau 
voorgestelde werkwijze wordt een deel van het 30 km-weggedeelte alsnog in de beoorde-
ling en toetsing aan de Wet geluidhinder betrokken waar dit juist expliciet is uitgezonderd 
op grond van artikel 74, lid 2 van de wet. 
 
Wel dient de totale geluidbijdrage vanwege het gehele 30 km-weggedeelte, tezamen met 
de bijdrage vanwege het buiten de bebouwde kom gelegen 60 km-weggedeelte inzichtelijk 
te worden gemaakt in het kader van de ruimtelijke ordeningsprocedure en ten behoeve van 
de toetsing aan het Bouwbesluit (bepalen vereiste gevelgeluidwering). 
 
Rekening houdend met de verschillende inzichten is de geluidsbelasting berekend en ge-
toetst exclusief en inclusief de bijdrage vanwege het (83 m lange) 30 km-weggedeelte. 
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6.2. Berekeningsresultaten 

In figuur 4 is een overzicht gegeven van de berekende Lden-geluidcontouren vanwege de 
Sonnegaweg voor het prognosejaar 2022 exclusief de bijdrage van het 30 km-
weggedeelte. 
 
In figuur 5 is een overzicht gegeven van de berekende Lden-geluidcontouren vanwege de 
Sonnegaweg voor het prognosejaar 2022, inclusief de bijdrage van de eerste 83 m van het 
30 km-wegvak (conform hetgeen als aangegeven door het Servicebureau). 
 
De in figuur 4 en 5 gepresenteerde geluidcontouren zijn gebaseerd op de toetsingswaar-
den, d.w.z. na aftrek van 5 dB volgens artikel 110g van de Wgh. 
 
In respectievelijk de bijlagen 4 en 5 is een overzicht gegeven van de berekende geluidsni-
veaus invallend op de ingevoerde toetspunten 1 t/m 9. Een samenvatting van de resultaten 
is gegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Berekeningsresultaten (toetsingswaarden) inclusief 5 dB aftrek op basis artikel 110g 

Wgh. [Lden in dB(A)] 
Punt en omschrijving Hoogte 

ho in m 
Prognosejaar 2022 

exclusief bijdrage 30 km-
weggedeelte  

inclusief bijdrage 30 km-
weggedeelte (83 m lang) 

1_A voorzijde bouwblok 01 5 32 41 

2_A voorzijde bouwblok 01 5 30 42 

3_A voorzijde bouwblok 02 5 31 41 

4_A voorzijde bouwblok 02 5 28 41 

5_A Sonnegaweg 3 5 43 50 

6_A voorzijde bouwblok 03 5 45 49 

7_A voorzijde bouwblok 03 5 47 49 

8_A voorzijde bouwblok 04 5 46 47 

9_A voorzijde bouwblok 04 5 46 46 

 

Toetsing 

Uit de resultaten volgt dat, afhankelijk van de gevolgde rekenmethode ter plaatse van de 
bouwblokken 01 t/m 04 wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB(A) 
(excl. bijdrage 30 km-weggedeelte) dan wel dat de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van 
het bouwblok 03 met ten hoogste 1 dB wordt overschreden (incl. bijdrage 30 km-
weggedeelte). 
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Wanneer de voorzijde van het bouwblok 03 over een afstand van ten minste 3,5 m in 
zuidoostelijke richting (van de weg af) wordt verplaatst wordt in alle gevallen ter plaatse 
van de bouwblokken 01 t/m 04 voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 
dB(A). 
 
Het woonhuis van de boerderij Sonnegaweg 3 (punt 5) blijft als reeds aangegeven in de 
inleiding gehandhaafd (bestaande woning). 
 

6.3. Binnenniveau en gevelgeluidwering 

Berekeningsresultaten 

In figuur 6 is voor het prognosejaar 2022 een overzicht gegeven van de berekende geluid-
contouren zonder aftrek o.b.v. art. 110g van de Wgh. en inclusief de bijdrage van het ge-
hele 30 km-wegvak.  
 
Een overzicht van de berekende geluidsniveaus invallend op de toetspunten is gegeven in 
bijlage 6 en samengevat in tabel 3. 
 
Tabel 3: Berekeningsresultaten zonder aftrek en inclusief de bijdrage vanwege het gehele 

30 km wegvak [Lden in dB(A)] 
Punt en omschrijving Hoogte 

ho in m 
Prognosejaar 2022 

 
1_A voorzijde bouwblok 01 5 48 

2_A voorzijde bouwblok 01 5 48 

3_A voorzijde bouwblok 02 5 47 

4_A voorzijde bouwblok 02 5 47 

5_A Sonnegaweg 3 5 55 

6_A voorzijde bouwblok 03 5 54 

7_A voorzijde bouwblok 03 5 54 

8_A voorzijde bouwblok 04 5 52 

9_A voorzijde bouwblok 04 5 51 

 

Toetsing 

De geluidsbelasting invallend op de voorzijde van de bouwblokken 01, 02 en 04 varieert 
tussen Lden = 47 en 52 dB(A). Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB(A). 
Rekening houdend met een gevelgeluidwering van ten minste 20 dB(A) [= minimum-eis 
Bouwbesluit 2003] zijn tot een geluidsbelasting van ten hoogste Lden = 33 + 20 = 53 
dB(A) geen specifieke akoestische voorzieningen (gedempte ventilatie, akoestische begla-
zing etc.) noodzakelijk. 
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De geluidsbelasting op het bouwblok 03 bedraagt ten hoogste Lden = 54 dB(A) invallend 
op de voorzijde van het bouwblok. Om een gevelgeluidwering van 21 dB(A) te realiseren 
zijn mogelijk aanvullende geluidwerende voorzieningen noodzakelijk (bijvoorbeeld sus-
roosters). 
 
Wanneer de voorzijde van het bouwblok 03 als aangegeven in voorgaande paragraaf over 
een afstand van ten minste 3,5 m in zuidoostelijke richting (van de weg af) wordt ver-
plaatst bedraagt de geluidsbelasting invallend op het bouwblok ten hoogste 53 dB(A) en 
mag er van worden uitgegaan dat geen specifieke akoestische voorzieningen noodzakelijk 
zijn. 
 
 

7. CONCLUSIE 

 
In opdracht van HKB Stedenbouwkundigen is een onderzoek uitgevoerd naar de geluids-
belasting vanwege wegverkeer op de locatie Sonnegaweg 3 en aangrenzende percelen te 
Sonnega. 
 
Het plangebied wordt geluidsbelast vanwege het wegverkeer over de Sonnegaweg. Binnen 
het plangebied worden vier bouwblokken gerealiseerd (zie figuur 2). Het bestaande woon-
huis Sonnegaweg 3 wordt gehandhaafd, de bijbehorende schuren worden afgebroken. 
 
De voor de bepaling van de geluidsbelasting (toetsing aan de Wet geluidhinder) te hante-
ren berekeningsmethode is niet eenduidig vastgelegd. Punt van discussie is of de bijdrage 
van het 30 km-weggedeelte al of niet in de vaststelling van de geluidsbelasting dient te 
worden betrokken. In alle gevallen geldt dat ter plaatse van de bouwblokken aan de voor-
keursgrenswaarde van Lden = 48 dB(A) kan worden voldaan als de voorzijde van het 
bouwblok 3 over een afstand van ten minste 3,5 m in zuidoostelijke richting (van de weg 
af) wordt verplaatst. 
 
Met de voorgestelde verplaatsing bedraagt de werkelijke geluidsbelasting (zonder aftrek 
op basis van artikel 110g van de Wgh. en inclusief de bijdrage van de 30 km-wegvakken) 
ten hoogste Lden = 53 dB(A). Rekening houdend met een gevelgeluidwering voor de bin-
nen de te bouwblokken te realiseren woningen van ten minste 20 dB(A) [= minimum-eis 
Bouwbesluit 2003], wordt aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB(A) vol-
daan. 
 
 
 
WNP raadgevende ingenieurs 
 
 
mevr. dr. R.F. Noorman J. Dijkstra 
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Figuur 1

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [Sonnegaweg - luchtfoto] , Geomilieu V1.91
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BIJLAGEN 



Bijlage 1 
 

Artikel 74 en 75 van de Wet geluidhinder 
 

 
 
Artikel 74 
 
 
1. 
Een weg heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de 
weg: 
a. in stedelijk gebied: 
1°. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter; 
2°. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter; 
b. in buitenstedelijk gebied: 
1°. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter; 
2°. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter; 
3°. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter. 
 
2. 
Het eerste lid geldt niet met betrekking tot: 
a. wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 
 
3. 
Voor de toepassing van artikel 76 wordt, indien het een nog aan te leggen weg betreft, de daarbij behorende zone 
geacht aanwezig te zijn, zodra die weg in een ontwerp-bestemmingsplan is opgenomen. 
 
4. 
De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. 
 
 
Artikel 75 
 
 
1. 
De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste 
begrenzing van de buitenste rijstrook. 
 
2. 
Indien zich langs een weg een zone bevindt die bestaat uit delen met een onderling verschillende breedte, geldt 
voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel over een afstand gelijk aan een 
derde van de breedte van dat zonedeel, gemeten vanaf het punt van versmalling van de zonebreedte, nog langs de 
wegas doorloopt en met een loodlijn aansluit op de smalste zone. 
 
3. 
Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte 
van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij 
behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg. 
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Bijlage 2

Berekening verkeersintensiteit

Weg:

dag avond nacht
Sonnegaweg 2011 767 dag: 6,73 lichte mvt: 97,60 99,10 100,00
Sonnega 2022 954 avond: 3,75 middelzware mvt: 1,80 0,90 0,00

autonome groei 2 % per jaar nacht: 0,53 zware mvt: 0,60 0,00 0,00
motoren: - - -

Totaal aantal motorvoertuigen per uur 

dagperiode: lichte mvt:
07.00 – 19.00 uur middelzware mvt:

zware mvt:
motoren:

avondperiode: lichte mvt:
19.00 – 23.00 uur middelzware mvt:

zware mvt:
motoren:

nachtperiode: lichte mvt:
23.00 – 07.00 uur middelzware mvt:

zware mvt:
motoren:

Verkeersintensiteiten en voertuigverdeling gebaseerd op telrapport X Stream Traffic Consultancy:
Verkeersregistratie Intensiteit / Snelheid / Classificatie meting Sonnegaweg - 16 september 2011- versie1.01

-                 
-

35,44             
0,32               
-                 

-

5,05               

Verdeling:

Verdeling:

Intensiteit
(etmaal)

-                 

Verdeling
(in %)

64,18     

35,76     

5,05       

Uurintensiteiten
(in %)

62,64             
1,16               
0,39               

-

Verdeling:



6111166WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 3.1

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 1k
1 Sonnegaweg 10   194520,69   542892,02     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
2 Sonnegaweg 8   194534,55   542914,78     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
3 Sonnegaweg 6   194553,50   542921,48     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
4 Sonnegaweg 6   194556,77   542970,77     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
5 Sonnegaweg 6   194512,16   543004,78     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

6 Sonnegaweg 4   194600,57   542952,45     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
7 Sonnegaweg 4   194582,01   542983,55     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
8 Sonnegaweg 1   194677,65   542974,27     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
9 Sonnegaweg 3   194623,04   542905,44     2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
10 Sonnegaweg 3   194624,02   542923,51     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

11 Sonnegaweg 5   194562,29   542880,12     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
12 Sonnegaweg 2   194621,90   543025,28     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
13 Sonnegaweg 2   194623,87   542993,89     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
14 Sonnegaweg 2   194606,31   542979,81     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
15 Oppers 124   194702,20   543047,99     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

16 Sonnegaweg 7   194531,43   542853,80     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
17 Sonnegaweg 7   194543,49   542863,58     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
18 Sonnegaweg 7   194543,57   542833,76     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
19 Sonnegaweg 9   194522,28   542843,19     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
20 Sonnegaweg 11   194497,98   542835,73     2,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

21 Sonnegaweg 11   194513,75   542840,62     1,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
22 Sonnegaweg 7   194549,06   542855,41     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
23 Sonnegaweg 4   194582,71   542960,01     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
24 Sonnegaweg 6   194531,70   542938,03     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80
25 Sonnegaweg 8   194542,16   542908,33     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

26 Sonnegaweg 5   194564,31   542876,61     3,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80

10-1-2012 12:08:07Geomilieu V1.91



6111166WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 3.1

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 HDef. Cp Refl.L 1k Refl.R 1k H-1 H-n
1 Sonnegaweg 11 - gevel/daklijn   194498,09   542835,74 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     2,00     2,00
2 Sonnegaweg 11 - gevel/daklijn   194506,51   542835,96 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     1,00     1,00
3 Sonnegaweg 11 - nok   194507,19   542830,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     7,00     7,00
4 Sonnegaweg 11 - nok   194514,95   542830,57 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     5,00     5,00
5 Sonnegaweg 7 - daklijn   194531,44   542853,85 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,00     3,00     3,00

6 Sonnegaweg 7 - nok   194530,29   542857,61 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     7,50     7,50
7 Sonnegaweg 7 - daklijn   194535,98   542865,93 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,00     3,00     3,00
8 Sonnegaweg 7 - gevel/daklijn   194547,53   542866,31 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00
9 Sonnegaweg 7 - gevel/daklijn   194546,91   542858,59 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00
10 Sonnegaweg 7 - nok   194545,16   542861,20 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     5,00     5,00

11 Sonnegaweg 7 - gevel/daklijn   194555,15   542859,59 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00
12 Sonnegaweg 7 - gevel/daklijn   194543,58   542833,85 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00
13 Sonnegaweg 7 - nok   194539,16   542840,16 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     5,00     5,00
14 Sonnegaweg 5 - gevel/daklijn   194558,84   542885,22 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00
15 Sonnegaweg 5 - gevel/daklijn   194555,99   542876,04 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00

16 Sonnegaweg 5 - nok   194554,35   542878,69 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     6,00     6,00
17 Sonnegaweg 3 - daklijn   194615,42   542917,87 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,00     2,00     2,00
18 Sonnegaweg 3 - daklijn   194634,61   542912,61 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,00     2,00     2,00
19 Sonnegaweg 3 - nok   194627,10   542912,37 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     9,00     9,00
20 Sonnegaweg 3 - gevel/daklijn   194613,71   542928,32 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00

21 Sonnegaweg 3 - nok   194623,12   542918,98 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     6,00     6,00
22 Sonnegaweg 2 - daklijn   194635,57   543000,45 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,00     3,00     3,00
23 Sonnegaweg 2 - nok   194626,83   543000,71 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20    10,00    10,00
24 Sonnegaweg 2 - gevel/daklijn   194633,81   542991,76 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00
25 Sonnegaweg 2 - nok   194625,64   542998,72 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     7,00     7,00

26 Sonnegaweg 2 - nok   194613,81   542988,42 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     6,00     6,00
27 Sonnegaweg 4 - gevel/daklijn   194604,48   542960,76 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00
28 Sonnegaweg 4 - nok   194603,42   542954,25 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     7,00     7,00
29 Sonnegaweg 4 - nok   194587,70   542986,81 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     4,00     4,00
30 Sonnegaweg 4 - gevel/daklijn   194582,61   542960,02 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00

31 Sonnegaweg 4 - nok   194574,58   542966,31 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     6,00     6,00
32 Sonnegaweg 6 - gevel/daklijn   194559,88   542926,33 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00
33 Sonnegaweg 6 - nok   194549,77   542933,66 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     7,00     7,00
34 Sonnegaweg 6 - gevel/daklijn   194568,77   542953,58 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     4,00     4,00
35 Sonnegaweg 6 - nok   194550,41   542965,86 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     9,00     9,00

36 Sonnegaweg 6 - gevel/daklijn   194550,31   542951,44 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     4,00     4,00
37 Sonnegaweg 6 - nok   194503,29   542998,18 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     9,00     9,00
38 Sonnegaweg 8 - gevel/daklijn   194542,09   542908,36 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00
39 Sonnegaweg 8 - nok   194533,57   542913,56 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     7,50     7,50
40 Sonnegaweg 8 - gevel/daklijn   194520,67   542892,03 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,00     3,00     3,00

1 Sonnegaweg 8 - nok   194518,84   542907,54 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20     7,50     7,50

10-1-2012 12:19:11Geomilieu V1.91



6111166WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 3.1

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Bf
1 weg Polygoon   194460,37   542817,79          1044,34          3235,20 0,00

10-1-2012 12:17:54Geomilieu V1.91



6111166WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 3.1

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1
1 verkeersdrempel bij entree dorp   194619,22   542952,95

10-1-2012 12:23:06Geomilieu V1.91



6111166WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 3.2

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 HDef. Hbron Helling V(LV) V(MV) V(ZV) LV(D)
1 Sonnegaweg (60 km/u)   194629,03   542956,88 Relatief   0,75  0  60  60  60     62,64
2 Sonnegaweg - drempel (30 km/u, eerste 20 m)   194613,57   542945,81 Relatief   0,75  0  30  30  30     62,64
3 Sonnegaweg (30 km/u, 20-83m)   194562,28   542907,65 Relatief   0,75  0  30  30  30     62,64
4 Sonnegaweg (30 km/u)   194459,94   542821,17 Relatief   0,75  0  30  30  30     62,64

10-1-2012 14:46:37Geomilieu V1.91



6111166WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 3.2

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam MV(D) ZV(D) LV(A) MV(A) ZV(A) LV(N) MV(N) ZV(N) Wegdek
1      1,16      0,39     35,44      0,32 --      5,05 -- -- referentiewegdek
2      1,16      0,39     35,44      0,32 --      5,05 -- -- gewone elementenverharding (30km/h)
3      1,16      0,39     35,44      0,32 --      5,05 -- -- referentiewegdek
4      1,16      0,39     35,44      0,32 --      5,05 -- -- referentiewegdek

10-1-2012 14:46:37Geomilieu V1.91



6111166WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4Geluidsbelasting na aftrek van 5 dB en excl. bijdrage 30 km-wegvak

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: methode WNP
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
1_A voorzijde bouwblok 01 5,00 31 29 20 32
2_A voorzijde bouwblok 01 5,00 30 28 19 30
3_A voorzijde bouwblok 02 5,00 30 28 19 31
4_A voorzijde bouwblok 02 5,00 28 25 16 28
5_A Sonnegaweg 3 5,00 42 40 31 43

6_A voorzijde bouwblok 03 5,00 45 42 34 45
7_A voorzijde bouwblok 03 5,00 47 44 36 47
8_A voorzijde bouwblok 04 5,00 45 43 34 46
9_A voorzijde bouwblok 04 5,00 46 43 34 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-1-2012 12:12:25Geomilieu V1.91



6111166WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 5Geluidsbelasting na aftrek van 5 dB en incl. bijdrage 30 km-wegvak (83 m)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: methode SFW
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
1_A voorzijde bouwblok 01 5,00 41 38 29 41
2_A voorzijde bouwblok 01 5,00 42 39 30 42
3_A voorzijde bouwblok 02 5,00 41 38 30 41
4_A voorzijde bouwblok 02 5,00 41 38 30 41
5_A Sonnegaweg 3 5,00 50 47 38 50

6_A voorzijde bouwblok 03 5,00 49 46 38 49
7_A voorzijde bouwblok 03 5,00 49 46 37 49
8_A voorzijde bouwblok 04 5,00 47 44 35 47
9_A voorzijde bouwblok 04 5,00 46 43 35 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-1-2012 12:10:53Geomilieu V1.91



6111166WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 6Geluidsbelasting incl 30 km-wegen, exclusief aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
1_A voorzijde bouwblok 01 5,00 48 45 37 48
2_A voorzijde bouwblok 01 5,00 48 45 37 48
3_A voorzijde bouwblok 02 5,00 47 44 36 47
4_A voorzijde bouwblok 02 5,00 47 44 35 47
5_A Sonnegaweg 3 5,00 55 52 43 55

6_A voorzijde bouwblok 03 5,00 54 51 43 54
7_A voorzijde bouwblok 03 5,00 54 51 42 54
8_A voorzijde bouwblok 04 5,00 52 49 40 52
9_A voorzijde bouwblok 04 5,00 51 48 40 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-1-2012 14:59:00Geomilieu V1.91



Bijlage	7
Watertoets	





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Geachte heer IJff, 
 
Op 23 augustus 2011 ontvingen wij uw aanvraag voor een watertoets voor de Sonnegaweg 3 te 
Sonnega. Het plan bestaat uit de sloop van bestaande schuren, een loods en het verwijderen van 
verharding. Aan beide zijden van de bestaande woning worden twee nieuwe woningen gerealiseerd.  
Uit de digitale watertoets is gebleken dat voor dit plan de normale procedure moet worden doorlopen. 
Redenen hiervoor zijn dat watergangen worden gedempt en dat bebouwing met een kelder of 
souterrain wordt gerealiseerd. In de normale procedure wordt door Wetterskip Fryslân een 
wateradvies opgesteld waarin wordt ingegaan op de specifieke punten van het betreffende plan. Deze 
brief vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan.  
 
Verhard oppervlak 
Wetterskip Fryslân hanteert het uitgangspunt dat een toename van verhard oppervlak

1
 van meer dan 

200m² gecompenseerd moet worden door waterberging aan te leggen. U geeft aan dat het verhard 
oppervlak afneemt. Voor voorliggend plan hoeft dan ook geen compensatie te worden gerealiseerd. 
 
Waar de mogelijkheid zich voordoet ziet Wetterskip Fryslân graag dat de nieuwe verharding zoveel 
mogelijk wordt afgekoppeld of wordt uitgevoerd met een waterbergende verharding (een bestrating die 
hemelwater bergt, zuivert en vertraagt afvoert).  
 
Dempen watergang 
Aan beide zijden van de bestaande boerderij ligt een greppel. U geeft aan dat deze greppels gedempt 
worden. De totale lengte is circa 95m, de breedte ca. 0,80m. Het dempen van watergangen moet voor 
100% worden gecompenseerd. U geeft aan dat u dit wilt realiseren door de bestaande sloot langs de 
Sonnegaweg te verbreden. Voor het dempen van de greppels en het verbreden van de sloot is een 
watervergunning nodig. Ten tijde van de vergunningverlening wordt bepaald hoeveel vierkante meter 
wateroppervlak er exact wordt gedempt. Meer informatie over de watervergunning staat onder 
Waterwet in deze brief.  

                                            
1
 Verhard oppervlak: Alle oppervlakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend onder de noemer 

verhard oppervlak. 
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Schouwwatergang 
De sloot langs de Sonnegaweg is een schouwwatergang. Het onderhoud van de schouwwatergang 
moet gewaarborgd zijn. Realisatie van het plan mag er niet toe leiden dat de schouwwatergangen 
onbereikbaar worden voor onderhoud.  
 
Mogelijk worden in de schouwwatergang dammen gerealiseerd om de woningen bereikbaar te maken. 
Voor het aanleggen, wijzigen of verwijderen van dammen is een watervergunning nodig. Meer 
informatie hierover staat onder Waterwet in deze brief.  
 
Realisatie kelder of souterrain 
Onderdeel van het bouwplan is de realisatie van een kelder of souterrain. In veel gevallen is het voor 
de realisatie van een kelder nodig om het grondwater te verlagen. Voor het onttrekken van grondwater 
is een vergunning of melding nodig. Om te weten of u met een melding kunt volstaan of een 
vergunning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip 
Fryslân. Meer informatie over de Watervergunning vindt u onder Waterwet in deze brief.  
 
Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, is 
het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.  
In geval van dit bouwplan kan het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder bij 
Waterkwaliteit genoemde voorwaarden, geloosd worden op het oppervlaktewater.  
 
Waterkwaliteit 
Om een goede kwaliteit van water te realiseren moet voorkomen worden dat milieubelastende stoffen 
in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. 
Tevens dient gebouwd te worden met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.  

 
Drooglegging

2
 en waterpeilen 

Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de verharding moet rekening worden 
gehouden met voldoende drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. We 
adviseren voor bebouwing met kruipruimte een drooglegging van 1,10m en voor bebouwing zonder 
kruipruimte een drooglegging van 0,70m gerekend vanaf de te realiseren bovenkant vloer. Ook voor 
verharding adviseren wij een drooglegging van 0,70m.  
 
De bouwlocatie ligt in twee peilgebieden. Het noordwestelijke peilvak heeft een zomerpeil van -0,55m 
NAP en een winterpeil van -1,35m NAP. Het zuidoostelijke peilvak heeft een zomerpeil van -0,35m 
NAP en een winterpeil van -0,90m. De op uw inrichtingsschets ingetekende bouwvlakken liggen in het 
noordwestelijke peilvak. De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt tussen de +1,10m NAP en de 
+1,35m NAP. Er wordt voldaan aan de droogleggingsnorm.  
 
Waterwet 
Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een vergunning worden aangevraagd of een 
melding worden ingediend in het kader van de Waterwet. Onder ingrepen in het watersysteem worden 
ook het onttrekken van grondwater en het lozen daarvan op het oppervlaktewater verstaan. Op onze 
website (www.wetterskipfryslan.nl/waterwet) treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt 
daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een 
watervergunning downloaden. 
 
Procesafspraken 
Wij gaan er van uit dat de in deze watertoets vermelde adviezen worden opgevolgd en meegenomen 
in de verdere planvorming. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. 
Wanneer de vermelde adviezen worden opgevolgd zien wij met betrekking tot het voorliggende plan 
geen waterhuishoudkundige bezwaren. Hierbij geven wij dan ook een positief wateradvies. De 
watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond. 
 
 

                                            
2
 De drooglegging is de afstand tussen waterpeil in de sloot en het maaiveld. Voor woningen wordt voor het 

maaiveld de bovenkant van de vloer genomen. 
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Hoogachtend, 
 
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
namens deze, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. R. Smit, 
manager Cluster Plannen.  
 
 
Kopie aan: J. van den Akker, H. Valk, J. Gerbensma 
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2013-007789/in 
Eindverslag inspraakprocedure  
Bestemmingsplan Sonnegaweg 3 Sonnega 
 
Het voorontwerp bestemmingsplan Sonnegaweg 3 Sonnega lag van donderdag 12 juli 2012 tot en met 
8 augustus 2012 voor een ieder ter inzage in het Publiekscentrum van het gemeentehuis te Wolvega. 
Ook was het bestemmingsplan in te zien via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
  
Tijdens de inspraakperiode zijn twee inspraakreacties ingediend. In de navolgende tekst zijn 
de inspraakreacties samengevat en voorzien van een reactie. 
 
Indiener 1  
Indiener heeft een vijftal opmerkingen geplaatst in zijn inspraakreactie.  
 
1. Woning buiten bebouwde kom 
 Eén van de woningen zal buiten de bebouwde kom worden gebouwd, aan het 60 km/uur gedeelte.  
 
 Reactie 

De meest oostelijke bouwkavel is inderdaad buiten de verkeerskundige bebouwde kom 
gesitueerd. De verkeerskundige bebouwde kom is echter niet bepalend voor beantwoording van 
de vraag of al dan niet een woning kan worden opgericht. In eerste instantie moet daarvoor 
worden gekeken of een plan kan voldoen aan het ruimtelijk beleid van de provincie en de 
gemeente.  

 
Provincie Fryslân geeft in de Verordening Romte Fryslân1 bindende regels, waar nieuwe 
bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Onderdeel van deze verordening is een kaartbeeld 
waarop het bestaand stedelijk gebied is weergegeven. De begrenzing van dit bestaand stedelijk 
gebied is na uitvoerige inventarisatie van de omgeving tot stand gekomen. Daarbij was niet de 
plaats van het verkeersbord bepalend, maar de ruimtelijke structuur en kenmerken van de 
omgeving. 
De vier bouwkavels liggen alle binnen dit bestaand stedelijk gebied. De verordening biedt 
daarbinnen ruimte voor nieuwbouw van woningen. De verordening en het kaartbeeld zijn 
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

  
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is opgenomen in het Structuurplan Weststellingwerf 2000 – 
2015.2 In dit structuurplan zijn rode contourlijnen getrokken rondom diverse dorpen. Binnen die 
rode contouren is het toevoegen van woningen in beginsel mogelijk en daarbuiten niet. 
Bestemmingsplan Sonnega heeft binnen de rode contour van het dorp ruimte gereserveerd voor 
toekomstige woningbouw door op enkele weilanden een wijzigingsbevoegdheid op te nemen. De 
woonkavel buiten de verkeerskundige bebouwde kom, ligt binnen de begrenzing van de 
wijzigingsbevoegdheid en derhalve binnen de rode contour.   

 
Hoofdstuk 3 van de bestemmingsplantoelichting belicht nog meer punten uit het ruimtelijk beleid 
en laat zien dat het plan daaraan voldoet.  

 
Naast de beleidsmatige inpasbaarheid van het plan, is uiteraard van belang dat ook aan de 
diverse wetgeving kan worden voldaan. Hoofdstuk 5 van de toelichting van het bestemmingsplan 
gaat daar nader op in en laat zien dat het plan mogelijk is. In paragraaf 5.6 wordt uitleg gegeven 
over het uitgevoerde akoestisch onderzoek (opgenomen in de bijlage van de toelichting). Uit het 
onderzoek blijkt dat een woning ook aan het 60 km/uur gedeelte mogelijk is. Het plan anticipeert 
op de uitkomsten van het akoestisch onderzoek door de naar de weg gekeerde delen van de 
bouwvlakken te laten verspringen.  
 

                                                      
1  De Verordening Romte is terug te vinden op www.fryslan.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl (op tabblad  

“algemene regels overheden” gebruikt u de zoekterm “verordening romte” in het invulveld “zoeken op 
naam”) 

2  Het structuurplan is raadpleegbaar op www.weststellingwerf.nl door als volgt te navigeren:   
Home > Organisatie > Plannen en beleid > Beleidsnota's). 
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2. Bestaande bedrijven in relatie tot de woningbouw 
In de raadsvergadering van 27 juni 2011 is aangegeven dat de twee tegenover het plangebied 
gelegen bedrijven geen hinder van de ontwikkeling mogen ondervinden. Indiener verzoekt om een 
schriftelijke bevestiging dat beide bedrijven buiten de invloedssfeer van het nieuwe 
bestemmingsplan zijn gesitueerd.  

 
 Reactie 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt in paragraaf 5.2 nader ingegaan op de 
aanvaardbaarheid van nieuwe woningen in de nabijheid van de aanwezige bedrijven. Op deze 
plaats volstaat een verwijzing naar bedoelde paragraaf. 

 
3. Zichtlijn op bedrijven verdwijnt 

Door de nieuwe woonbebouwing zal de zichtlijn op de twee bedrijven vanaf de Pieter 
Stuyvesantweg vervallen. Daardoor zullen de bedrijven niet of nauwelijks meer opvallen.   

 
 Reactie 

Voor de gebruikers van de Pieter Stuyvesantweg vielen de bedrijven al nauwelijks op, aangezien 
de afstand vanaf de rijbaan tot aan de voorerven van de beide bedrijven meer dan 500 meter 
bedraagt. Op een dergelijke afstand kun je niet spreken van het teniet doen van een zichtlocatie 
van een bedrijf. De woningbouw heeft dus geen significante invloed op de zichtbaarheid van het 
bedrijf van belanghebbende. 

 
4. Verstening buitengebied en doorkijkjes 

Het plan zorgt voor extra verstening van het buitengebied omdat het karakteristieke doorkijkjes 
teniet doet.  

 
 Reactie 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan “Sonnega” is rekening gehouden met de 
uitgangspunten van het structuurplan. Binnen de rode contour van het dorp, neergelegd in het 
structuurplan, is een nadere keuze gemaakt voor mogelijk toekomstige bouwlocaties. Door het 
toekennen van een wijzigingsbevoegd op de velden aan weerszijden van perceel Sonnegaweg 3 
koos de gemeenteraad er destijds al voor om hier voor te sorteren op toekomstige nieuwbouw en 
aan de doorkijkjes op deze plaats in het dorp geen uitzonderlijke waarde te hechten. Op andere 
plekken binnen de rode contour werden de doorkijkjes hoger gewaardeerd. Het veld naast de 
klokkenstoel blijft bijvoorbeeld wel vrij van bebouwing, hetgeen in het structuurplan ook specifiek 
is benoemd.     

 
In de raadsvergadering van 27 juni 2011 benadrukte de wethouder nog eens dat de 
wijzigingsbevoegdheid uit bestemmingsplan Sonnega met zich mee brengt dat de open 
doorkijkjes op de velden naast perceel Sonnegaweg 3 niet langer gegarandeerd zijn. De 
gemeenteraad stemde in deze vergadering ook met een ruime meerderheid van stemmen in met 
de ontwikkeling en gaf daarmee opdracht aan het college om een bestemmingsplan ten behoeve 
van woningbouw uit te werken en in procedure te brengen.  

 
5. Sloop schuur en bouw woningen verfraait straatbeeld niet 

De indiener meent dat het straatbeeld niet veel fraaier wordt door sloop van bebouwing op perceel 
Sonnegaweg. De grote schuur wordt ook niet als beeldverstorend ervaren.  

 
 Reactie 

Naar de mening van de gemeenteraad en het college neemt de ruimtelijke kwaliteit in het gebied 
wel toe door uitvoering te geven aan voorliggend bestemmingsplan. Over de uiterlijke verschijning 
van gebouwen of percelen kan uiteraard verschil van mening bestaan. Het is in die zin prettig dat 
indiener zich al die jaren niet heeft gestoord aan zijn woon- en werkomgeving. Ons inziens is er nu 
echter een kans om de kwaliteit verder te versterken door in plaats van de oude bebouwing 
woningbouw toe te staan die qua ritmiek van voorgevels past bij het dorp. Aangezien de woningen 
ook moeten voldoen aan de welstandsnota is de beeldkwaliteit gegarandeerd.  
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Indiener 2  
Indiener heeft een zeer uitvoerige reactie geschreven, bestaande uit 30 pagina’s en een aantal 
bijlagen. De diverse onderwerpen die worden aangehaald, komen op meerdere punten in het 
document terug. Wij hebben getracht om deze hoofdonderwerpen uit het document te filteren, samen 
te vatten en zo volledig mogelijk te beantwoorden.  
 
1. Verslag raadsvergadering 27 juni 2011 

De indiener heeft een verslag gemaakt van de raadsvergadering van 27 juni 2011, waarmee hij 
het verwoorde duidelijk in herinnering wil brengen.  
 
Reactie 
We nemen kennis van de wijze waarop indiener de raadsvergadering heeft ervaren. Ondanks het 
feit dat indiener niet tevreden is met de rol die de wethouder en diverse raadsleden hebben 
gespeeld, is de uitkomst van de vergadering een duidelijke. De gemeenteraad nam met ruime 
meerderheid een positieve grondhouding aan ten aanzien van de bouw van vier woningen. Ook 
gaf de raad aan het college toestemming om een voorontwerp bestemmingsplan te laten opstellen 
en in procedure te brengen.  
 
De inhoudelijke punten die in de raadsvergadering zijn besproken, komen elders in de 
inspraakreactie (soms in andere vorm of samengevat) terug. Ons inhoudelijk standpunt is daarom 
bij de navolgende punten terug te vinden.   

 
2. Project voldoet niet aan het streekplan 
2.1 Indiener is van mening dat het project niet voldoet aan het Streekplan 2007. Hij citeert diverse 

tekstpassages uit het streekplan. In vetgedrukte tekst wordt aangehaald dat de provincie voor de 
kleine kernen een terughoudend woningbouwbeleid voert en dat woningbouw op het platteland 
primair gericht moet zijn op de plaatselijke woningbehoefte. Dat wil zeggen op de reële 
woningvraag die voortkomt uit het gebied zelf. Indiener concludeert vervolgens dat woningbouw in 
de kleine kernen, zoals Sonnega, alleen mogelijk is voor de eigen behoefte.  

 
2.2 Vervolgens komt het begrip ruimtelijke kwaliteit aan de orde. De provincie benoemt de drie 

elementen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde als bouwstenen voor dit begrip, 
maar geeft ook aan dat een eensluidende definitie moeilijk te geven is. Door iedereen kan 
ruimtelijke kwaliteit anders worden geïnterpreteerd. Volgens indiener wordt met het bouwen van 
woningen op plaatsen die historisch als agrarische ruimte gelden, geen ruimtelijke kwaliteit 
bereikt.  
 

 Reactie 
2.1 De door indiener in vet lettertype aangehaalde tekst vormt een fragment van een grotere alinea uit 

het streekplan. De volledige tekst is als volgt:  
“Voor de kleine kernen staan wij een terughoudend woningbouwbeleid voor. Woningbouw op het 
platteland is primair gericht op de plaatselijke woningbehoefte, dat wil zeggen op de reële 
woningvraag die voortkomt uit het gebied zelf. De verdeling van de beschikbare 
woningbouwruimte op het platteland is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wel 
leggen wij een accent op locaties die goed met het openbaar vervoer ontsloten zijn. Als de 
woningtypen en de bouwstromen goed worden afgestemd op deze plaatselijke behoefte, kan de 
woningbouw naar onze mening samengaan met de schaal en ruimtelijke karakteristiek van 
bestaande dorpen. Nieuwe solitaire nederzettingen zijn niet nodig.” 
 
Gezien de bovenstaande tekstpassage zijn wij het niet met indiener eens voor wat betreft zijn 
opvatting dat woningbouw in een kleine kern als Sonnega alleen mogelijk is voor de eigen 
behoefte. “Primair gericht op de plaatselijke woningbehoefte” wil niet zeggen dat alléén voor de 
eigen behoefte moet worden gebouwd. Het betekent wel dat woningbouw in eerste instantie of 
hoofdzakelijk gericht moet zijn op de plaatselijke bevolking en behoefte. Het idee daarachter is dat 
de plaatselijke bevolking een eerlijke kans moet hebben om geschikte woonruimte te vinden en 
niet de kans loopt om te worden uitgeloot tegen een ander van buitenaf (wat vooral in een goede 
woningmarkt het risico kan zijn).  
 
In de toelichting van het voorontwerp bestemmingsplan staat vermeld dat de bouw van woningen 
gespreid zal plaatshebben en dat nadere afspraken daarover zullen worden vastgelegd in een 
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overeenkomst tussen de projectontwikkelaar en de gemeente. In deze overeenkomst wordt een 
fasering opgenomen voor de op de markt te zetten kavels, waarbij geldt dat een kavel in de eerste 
drie maanden na aanvang van de verkoop uitsluitend mag worden verkocht aan de bewoners van 
de dorpen Sonnega en Oldetrijne en het daarbij horende buitengebied. Indiener geeft zelf aan dat 
er op dit moment een dochter van een inwoner van Sonnega interesse heeft in een bouwkavel. 
Voor de daarop volgende kavel is er wellicht weer een ander met lokale binding geïnteresseerd. 
En zo niet, dan is er dus kans op enige import in het dorp. Voor Sonnega is dat echter geen nieuw 
gegeven en daarom niet direct verontrustend. Ondanks alle toestroom van buitenaf in de 
afgelopen decennia is de leefbaarheid in het dorp erg goed, zoals ook gesteld door indiener zelf.      

 
2.2 Het streekplan noemt het duidelijke contrast tussen bebouwd gebied en landelijk gebied als een 

herkenbare kwaliteit die de provincie wil blijven zien. De gehele projectlocatie ligt binnen de 
begrenzing van het stedelijk gebied, zoals dat recent in de Verordening Romte door de provincie is 
vastgesteld (zie ook de reactie onder punt 1 van indiener 1). Bouwen binnen dit bestaand stedelijk 
gebied draagt juist bij aan de versterking van het contrast tussen de kern Sonnega en de 
lintbebouwing met een meer agrarisch karakter daarbuiten. Uiteraard heeft ruimtelijke kwaliteit wel 
te maken met de drie benoemde begrippen en is met de planvorming gepoogd om een goede 
inpassing in het dorp te verwezenlijken. In onze reactie onder punt 4 (van indiener 2) worden de 
kwalitatieve aandachtspunten van het project toegelicht.  

 
3. Project voldoet niet aan het woonplan   
3.1  Het is opmerkelijk dat het Woonplan 2008-2016 al na een jaar wordt vervangen door het 

Woonplan 2009-2019.  
 
3.2 Het woonplan schrijft voor dat woningbouw moet zijn afgestemd op de plaatselijke behoefte. Een 

woningbouwproject moet voorzien in de behoefte die vanuit het dorp kan ontstaan. In het 
woonplan wordt vermeld dat ervaringscijfers aantonen dat plaatselijke behoefte voor de kleinere 
dorpen in Weststellingwerf jaarlijks ongeveer 0,5% van de woningvoorraad in een dorp is, inclusief 
het buitengebied dat bij een dorp hoort. Voor indiener is onduidelijk waarop het ervaringscijfer is 
gebaseerd. Bovendien stelt hij dat de afgelopen jaren in Sonnega niet is gebouwd in 
overeenstemming het percentage voor de plaatselijke behoefte (en ook elders in de gemeente 
niet). Het percentage zou hoogstens uitgelegd kunnen worden als een waarde waarboven de 
woningbouw niet mag uitstijgen.  

 
3.3 Ondanks een uitspraak van de Raad van State blijft de wethouder het ervaringscijfer van 0,5% als 

uitgangspunt hanteren voor het bepalen van de plaatselijke behoefte. Dit is onterecht.  
 
3.4 Het woonplan bevat geen bepalingen over gefaseerde bouw.  
 
 Reactie 
3.1 Het Woonplan 2008-2016 betreft een ontwerpversie van het Woonplan 2009-2019. Naast de door 

indiener aangehaalde zinsnede die is toegevoegd, ziet het vastgestelde woonplan op een langere 
planperiode dan het ontwerp woonplan.  

 
3.2 Het ervaringscijfer van 0,5% is gebaseerd op ervaringen binnen de gemeente met 

woningbehoefte binnen de kleine dorpen. Het is een gemiddelde (deels aangenomen) waarde en  
de feitelijke behoefte in Sonnega kan dus best iets kleiner zijn. Door in het woonplan echter op te 
nemen dat niet boven deze waarde gebouwd mag worden, zorgt het woonplan er in elk geval voor 
dat de dorpen niet in snel tempo worden volgebouwd. Er is op deze manier inderdaad een limiet.  
 
Sinds vaststelling van het woonplan in 2009 is in Sonnega niet gebouwd. Dit betekent dat in 2013 
volgens de systematiek uit het woonplan maximaal 2% van de bestaande woningvoorraad mag 
worden bijgebouwd (4 jaren x 0,5%). Aan het begin van 2018 mag de woningtoename 4,5% zijn 
ten opzichte van peiljaar 2009. Begin 2019 is dat 5,0%.  
In bestemmingsplan Sonnega is opgenomen dat in Sonnega en het daarbij horende buitengebied 
82 woningen staan. Een toename van vier woningen komt overeen met 4,88%. Een strikte 
toepassing van het ervaringscijfer van 0,5% per jaar, betekent dat in september 2018 genoemd 
percentage wordt bereikt en dat op dat moment alle vier woningen voltooid mogen zijn.  
 



Eindverslag inspraakprocedure Sonnegaweg 3 Sonnega   5 van 7 
08-01-2013  

De afspraken met de ontwikkelaar voorzagen in eerste instantie in maximaal vier uitgegeven 
bouwkavels per 1 januari 2017. Naar aanleiding van de ingediende reactie op dit punt, hebben wij 
in overleg met de ontwikkelaar besloten om verkoop van de laatste kavel één jaar later, ofwel 
vanaf 1 januari 2018, toe te staan. De laatste woning zal daardoor niet voor september 2018 
voltooid kunnen zijn. Op deze wijze sluit het bouwtempo volledig aan bij hetgeen in het woonplan 
redelijk wordt geacht voor de plaatselijke behoefte. Zie aansluitend ook de reactie bij punt 2.1 (van 
indiener 2).  
 

3.3 De aangehaalde uitspraak van de Raad van State ziet op een gebrekkige motivering van een in 
het bestemmingsplan voor Ter Idzard opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Het voorliggende 
bestemmingsplan voorziet in een hele andere en niet te vergelijken situatie, te weten de concrete 
aanwijzing van woonkavels. Verder wordt in onderhavig bestemmingsplan ook onderbouwd dat 
wordt voldaan aan de diverse beleidskaders, waaronder het woonplan. Zie ook de reactie bij punt 
8 (van indiener 2).  

 
3.4 Het hanteren van een fasering is een methode die voorkomt dat alle woningen die in een nieuw 

bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, ineens worden gebouwd. Op basis van een 
overeenkomst mag de ontwikkelaar in plaats daarvan in fases de bouwkavels uitgeven. Dit zorgt 
voor een rustig bouwtempo dat aansluit bij de uitgangspunten van het woonplan voor de kleine 
dorpen.  

 
4. Project voldoet niet aan het structuurplan    

Het project voldoet niet aan het Structuurplan Weststellingwerf 2000 – 2015. In het structuurplan 
staat als uitgangspunt voor Sonnega een voorzichtige omgang met de nog aanwezige kwaliteiten 
in dit oude lint (groen, landelijk karakter, openheid en doorzichten naar achterliggende velden). Er 
moet voor worden gewaakt dat het niet afzakt naar een standaard villa-lint, aldus het 
structuurplan. Dergelijke (luxe) woningen worden elders in Wolvega gebouwd. Voorkomen moet 
worden dat de nu nog vrije velden worden bebouwd of dat een tweede bebouwingsrij achter het 
lint wordt gerealiseerd. Speciaal wordt het open veldje naast de klokkenstoel en begraafplaats 
gevrijwaard van eventuele bebouwing.  

 
Ondanks de beschrijving uit het structuurplan zijn de open velden in het dorp binnen de rode 
contour voor dit dorp gevat. Volgens indiener zijn deze velden naar eigen inzicht van ambtenaren 
“rood gekleurd”.  

 
 Reactie 

Het structuurplan is in februari 2002 door de gemeenteraad vastgesteld en heeft daarmee 
instemming verkregen van de volksvertegenwoordigers van onze gemeente. De “rood ingekleurde 
velden” vormen daarmee vastgesteld gemeentelijk beleid. In het bestemmingsplan Sonnega is 
een nadere reservering voor woningbouw gedaan door op deze velden een 
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van woningbouw te leggen. De gemeenteraad heeft met de 
vaststelling van dit bestemmingsplan in 2008, het beleid uit het structuurplan ten aanzien van 
mogelijke woningbouw aldaar nog eens bevestigd. Vervolgens is in de 
gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2011 opnieuw het open houden van deze velden aan de 
orde gekomen. Toen is door de raad geconstateerd dat de ligging van de rode contour en de 
aanwezigheid van de wijzigingsbevoegdheid er voor zorgen dat woningbouw op deze plaats nu in 
de rede ligt. Een grote meerderheid van de raad (19 voor, 2 tegen) stemde in met het voorstel 
voor woningbouw.   

 
Overigens menen wij dat de vaststelling van de rode contour voor Sonnega, zoals deze is 
neergelegd in het structuurplan, zorgvuldig heeft plaatsgevonden. De situering ervan houdt 
bijvoorbeeld rekening met het uitgangspunt om het veld naast de klokkenstoel te vrijwaren van 
bebouwing. Ook is de contour kort achter de bestaande bebouwing neergelegd, waarmee de niet 
gewenste tweede bebouwingsrij onmogelijk wordt gemaakt. Door de velden aan weerszijden van 
perceel Sonnegaweg 3 wel op te nemen binnen de rode contour, behield het dorp ruimte voor 
enige woningbouw.   

 
In het nu opgestelde voorontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken wordt voor 
het overige zoveel mogelijk rekening gehouden met de in het structuurplan omschreven 
kwaliteiten van Sonnega. In een overeenkomst met de gemeente heeft de ontwikkelaar zich 
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bijvoorbeeld verplicht om het gebied in te richten conform een programma van eisen. In bedoeld 
programma van eisen is onder meer bescherming van de bomen in de berm opgenomen en krijgt 
de berm ter hoogte van perceel Sonnegaweg 3 weer een openbaar karakter. En hoewel beperkt, 
blijft enige doorkijk naar het achtergelegen land mogelijk. Een strook van het weiland naast 
perceel Sonnegaweg 5 blijft buiten het plangebied, om hier toegang tot het achterliggende land te 
behouden. De nieuwe woningen zullen ook geen villa’s kunnen worden, aangezien daarvoor de 
bouwvoorschriften en welstandsbepalingen gaan gelden zoals die ook voor de overige woningen 
in het dorp al van toepassing zijn. Dat betekent dat een nieuwe woning van het type één bouwlaag 
plus kap zal zijn met een diepte van maximaal 15 meter. De woningen krijgen derhalve een 
dorpse uitstraling.   

 
5. Project voldoet niet aan de Nota van Uitgangspunten / Rode functies 

Indiener meent dat het project niet voldoet aan de Nota van Uitgangspunten / Rode functies. 
Daarin is benoemd dat nieuwbouw buiten de bestaande bebouwde kommen in de linten in 
principe niet wordt toegestaan en hoogstens in speciale gevallen mogelijk is (na gedegen 
onderbouwing daarvan).  

 
 Reactie  

De Nota van Uitgangspunten / Rode functies is één van de vier beleidsnota’s die ten grondslag ligt 
aan een nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het buitengebied. De beleidsuitgangspunten 
krijgen straks een vertaling in de regels en verbeelding van dat nieuwe bestemmingsplan.  
Aangezien de gehele projectlocatie binnen de begrenzing van bestemmingsplan Sonnega is 
gelegen, oftewel buiten het plangebied van het huidige en nieuwe bestemmingsplan voor het 
buitengebied, is de aangehaalde Nota van Uitgangspunten niet van toepassing op dit project. Er is 
sprake van woningbouw op een locatie waar dat op grond van diverse beleidsdocumenten in 
beginsel is toegestaan. Zie voor de benadering van het begrip bebouwde kom in relatie tot de 
mogelijkheid van woningbouw ook onze reactie op opmerking 1 (van indiener 1).  

 
6. De rol van de projectontwikkelaar  

Indiener geeft een reflectie op projectontwikkelaars in het algemeen en op de rol die de 
Windgroep heeft gespeeld in de gemeente Weststellingwerf in het bijzonder. 
 
Reactie 
De door indiener opgemerkte kritiekpunten ten aanzien van de projectontwikkelaar, behoeven 
geen gemeentelijke reactie.  
 
De gemeenteraad heeft trouwens niet ingestemd met het project om daarmee de 
projectontwikkelaar een dienst te bewijzen. Er is akkoord gegeven, omdat het plan naar 
verwachting een goede ruimtelijke kwaliteit kan opleveren. Het is ons inziens niet relevant wie de 
initiator is.  

 
7. De rol van het gemeentebestuur 

Indiener geeft in punt 10 van de inspreekreactie inzicht in zijn visie op de rol van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad. Elders worden de handelingen van de betrokken wethouder en 
ook van diverse raadsleden bekritiseerd. Het college van burgemeester en wethouders wordt 
verweten dat zij niet handelt volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Specifiek 
worden genoemd: misbruik van bevoegdheid, schaden van het vertrouwensbeginsel en het 
motivatiebeginsel. 

  
 Reactie  

Uitgangspunt van het college van burgemeester en wethouders is altijd om te handelen volgens 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In dit project heeft het college een inhoudelijk 
onderbouwd voorstel geschreven (motivatiebeginsel), waarin aan de raad wordt gevraagd om een 
principieel akkoord voor woningbouw op de projectlocatie. Dit voorstel strookte met de geldende 
regelgeving en de diverse beleidskaders (zie de argumenten bij de overige punten), waardoor van 
misbruik van bevoegdheid geen sprake kan zijn.  
 
In het verleden gewekt vertrouwen wordt niet geschaad. Er is in voldoende mate sprake van 
bouwen voor de plaatselijke behoefte, waardoor het plan rekening houdt met een toezegging die 
voormalig wethouder Plekkenpol deed bij de raadsvaststelling van bestemmingsplan Sonnega. 
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Overigens is deze toezegging ook weer aan de orde gekomen in de raadsvergadering van 27 juni 
2011, waarin de gemeenteraad na een inhoudelijke behandeling van het onderwerp met ruime 
meerderheid van stemmen voorstander bleek te zijn van woningbouw op de projectlocatie.  

 
8. Uitspraak door de Raad van State    

De Raad van State heeft zich uitgesproken over het bestemmingsplan Ter Idzard en de daarin 
opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van woningbouw vernietigd. Ondanks deze 
uitspraak blijft de wethouder ten onrechte verwijzen naar de ervaringscijfers voor plaatselijke 
behoefte uit het woonplan.  

  
 Reactie 

De wijzigingsbevoegdheid die in bestemmingsplan Ter Idzard was opgenomen, werd door de 
uitspraak van de Raad van State vernietigd. De reden daarvoor was – kort samengevat – dat de 
ligging van het gebied van de wijzigingsbevoegdheid onvoldoende was gemotiveerd en de nadere 
invulling ervan onvoldoende objectief was begrensd. Het bleek niet juist te zijn om in een nieuw 
bestemmingsplan voor een dorp d.m.v. een wijzigingsbevoegdheid een locatie voor woningbouw 
te reserveren, om de enkele reden dat deze binnen de rode bebouwingscontour is gelegen. Ook is 
het niet juist om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen, zonder daarbij concrete voorwaarden 
ter invulling daarvan op te nemen, zoals bijvoorbeeld een maximum voor het aantal te realiseren 
woningen.  
 
De uitspraak van de Raad van State ziet op een heel andere situatie dan waar we nu voor staan. 
Aan de orde is immers een concreet bestemmingsplan en niet de vormgeving van een 
wijzigingsbevoegdheid. Om die reden kan de aangehaalde uitspraak niet als relevante 
jurisprudentie gelden voor voorliggend bestemmingsplan.  
 
Overigens voorziet het bestemmingsplan Sonnegaweg 3 Sonnega wel in voldoende 
rechtszekerheid voor omwonenden. Het plan bevat een concreet uitgewerkte regeling voor vier 
nieuw te bouwen woningen, waarbij nadere voorwaarden zijn gesteld ten aanzien van sloop van 
oude aanwezige bebouwing. Aangezien in een bestemmingsplan niet alles in detail te regelen is, 
zijn in een overeenkomst aanvullende afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar 
opgenomen. Deze overeenkomst verplicht ontwikkelaar onder meer om de kavels gefaseerd en in 
gematigd tempo op de markt te zetten. Het project sluit daardoor aan bij de uitgangspunten van 
het woonplan. Ook moet de ontwikkelaar zich bij de invulling van het gebied (aanleg riolering, 
opritten, e.d.) houden aan een door de gemeente geformuleerd programma van eisen.    
  

 
 
 
 
 
 
 



Van: Reijer Tamminga [mailto:rtamminga@wetterskipfryslan.nl]  
Verzonden: maandag 6 augustus 2012 9:40 
Aan: Roemeling, Ruben 
CC: Hans Valk 
Onderwerp: Reactie voorontwerp bestemmingsplan Sonnegaweg 3 Sonnega 
Urgentie: Hoog 
 
 
Geachte heer Roemeling, 
  
Voor het onderstaande voorontwerp bestemmingsplan hebben wij verder geen opmerkingen. De 
wateraspecten zijn goed in het plan gewaarborgd. Onze dank daarvoor. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Reijer Tamminga 
  
Cluster Plannen 
_____________________________ 
 
Wetterskip Fryslân 
Postbus 36 
8900 AA  LEEUWARDEN 
Telefoon. 058 292 2816 
mobiel. 06 46172816 
 rtamminga@wetterskipfryslan.nl 
  
  

 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print! 
  
 
Geachte heer/mevrouw, 
  
Ten behoeve van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro attenderen wij u hierbij op het voorontwerp 
bestemmingsplan "Sonnegaweg 3 Sonnega". Dit bestemmingsplan voorziet in een viertal 
nieuwe bouwkavels voor woningen op en rondom dit perceel. Een bestaande 
(boerderij)woning blijft gehandhaafd. 
Onderdeel van het plan is ook een voorwaardelijke sloopbepaling, die bepaalt 
dat de tweede, derde en vierde woning niet gebouwd mag worden alvorens - 
op de verbeelding nader aangeduide - voormalig agrarische bebouwing 
(schuren, mestplaten, e.d.) is gesloopt. Als gevolg van deze sloopvoorwaarde 
neemt het verhard oppervlak van het totale plan af. 
  
Over het plan heeft u op 26 september 2011 reeds een wateradvies 
geschreven onder kenmerk WFN1113501. Deze brief was gericht aan 
Vastgoed De Friesche Wouden BV als zijnde de initiatiefnemer van het plan. 
  
Het voorontwerp bestemmingsplan is inmiddels digitaal beschikbaar via de website 
www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen > voorontwerp bestemmingsplan. 
Via deze website wordt u dan doorgelinkt naar www.ruimtelijkeplannen.nl.  
  
Wij vragen u om uiterlijk op 8 augustus 2012 uw reactie te geven op genoemd 
bestemmingsplan. Wij beseffen dat deze termijn erg kort is, maar hopen desondanks op een vlotte 



behandeling uwerzijds. 
Onze excuses voor deze korte termijn, maar we willen graag de sluitingsdatum voor 
vooroverlegreacties gelijk laten lopen aan die van de inspraakreacties zodat de voortgang van de 
procedure voorspoedig blijft. 
De korte reactietermijn heeft ook te maken met het feit dat wij problemen hadden om dit plan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl zichtbaar te krijgen. 
  
Uw reactie zijn wij met belangstelling tegemoet. Mocht u niet in staat zijn om uiterlijk op genoemde 
datum te reageren, wilt u dit dan per ommegaande laten weten? 
Bij geen reactie gaan wij ervan uit dat het plan voldoende rekening houdt met de belangen van 
Wetterskip Fryslân. 
  
Namens burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, 
Met vriendelijke groet, 
Ruben Roemeling 
  

Gemeentehuis Juridisch planologisch medewerker 
Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega 

I www.weststellingwerf.nl   
T (0561) 69 12 42 Postadres 
F (0561) 61 36 06 Postbus 60, 8470 AB Wolvega 
E r.roemeling@weststellingwerf.nl   
 

  

 Algemeen nummer 

 

  

  

(0561) 69 12 34 Proclaimer 
Aanwezig: ma, di, wo, do, vr 
  
Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen 
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Aan de Burgemeester, Wethouders en Raadsleden van
 De Gemeente Weststellingwerf
 Griffioenpark 1
 8471 KR Wolvega
 Fam. Boender-van der Veen
 Sonnegaweg 2
 8478 HB Sonnega
 Sonnega, 18 juli 2012
 Behandeld door: dhr. R.H. Roemeling
 Betreft referentienummer: zolz-oagszo/u/publiekscentrum
 Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Sonnegaweg 3 Sonnega
 Geachte heer/mevrouw,
 Reactie op uw schrijven van 6 juli 2012. Daarin geeft u aan, een positieve grondhouding aan te
 nemen ten aônzien van de bouw van vier woningen op en rondom perceel Sonnegaweg 3 te
 Sonnega. U geeft aan dat er een nieuw bestemmingsplan nodig is omdat het huidige
 bestemmingsplan de ontwikkeling niet toestaat.
 Wij tekenen bezwaar aan tegen het feit dat er recht tegenover ons bedrijf/woning gebouwd zal
 worden.
 Zoals u weet, zal één van de woningen buiten de bebouwde kom gebouwd worden, Dit bevindt zich
 aan de het 60 km-weggedeelte. ln uw rapport spreeky u alleen over het 30 km-weggedeelte.
 Ook het mechanisatiebedrijf zal twee woningen tegenover zich krijgen. Tijdens de raadsvergadering
 van 27-06-2011 wordt er aangegeven, dat de beide bedrijven geen toekomstige hinder van de
 toename van het aantal woningen mogen onde|inden. Volgens uw rapport ligt het plangebied
 b iten de invloedssfeer van de bedrijven. Kunt u dat zwart op wit voor ons op papier zetten.
 u
 In de bestaande situatie, hebben beide bedrijven geen bebouwing tegenover zich. Door de nieuwe
 bebouwing zal ook de zichtlijn Pieter Stu|esantwe|sonnegaweg komen te vewallen. De bedrijven
 zullen minder tot niet meer opvallen. Nu worden ze, zo af en toe, een paar maanden perjaar door
 bijv. maïs aan de passant onttrokken, maar dat is maar tijdelijk.
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Voor een betere ruimtelijke ontwikkeling van dit plan, heeft het college zelf gevraagd om een extra
 woning te realiseren. In plaats van 3, nu 4. De woorden van Dhr. Trompetter, 27-06-2011. Volgens
 uw rapport, wordt daardoor een verdere verstening van het buitengebied voorkomen. Volgens ons
 zet u de verstening in gang en schuift u de zo karakteristieke doorkijkjes letterlijk en figuurlijk naar de
 achtergrond.
 In uw rapport heeft u het o.a. ook nog over het straatbeeld. Door schuren, kuil- en mestplaten op het
 perceel te slopen en verwijderen krijgen we een fraaier straatbeeld. Echter, deze liggen achter de
 boerderij en zijn niet eens zichtbaar vanaf de weg. Tevens vind u de grote schuur beeldverstorend.
 Wij wonen al jaren tegenover deze schuur, en hebben ons er nog nooit aan gestoord. Dit zijn uw
 uitspraken en niet die van de naaste bewoners. Na verkoop van de boerderij, heeft de
 projectontwikkelaar niets meer aan het pand gedaan. Waar vroeger de paarden liepen, groeien nu
 distels. Met dank aan de Wind groep.
 Wij hopen dat u, als onze volksveqegenwoordigers, uw besliqsing goed overweegt en onze belangen
 Iaat prevaleren boven die van de on|ikkelaar.
 Hoogachtend,
 Fam Boend .
 G.M. oender-vjé der Veen
 /
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