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1. INLEIDING 

In opdracht van Vanboeijen

verkennend bodemonderzoek

Burgemeester Bothenius Lohmanweg in Assen. 

situatie van de onderzoekslocat

 

Aanleiding en doelstelling 

De aanleiding tot de uitvoering van het verken

herontwikkeling van de locatie. 

 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen

grondwater conform de Wet bodembescherming. Daarnaast zal indicatief worden vastgesteld 

of de bodem voldoet aan de maximale waarden voor de funct

Bodemkwaliteit.  

 

Het onderzoek geeft een indicatie van de aard en de 

aanwezige verontreinigende stoffen in de grond

worden aangetroffen, zal aangegeven worden of nader onderzoek 

maatregelen noodzakelijk zijn.

 

Verantwoording 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door 

uit Vollenhove conform de beoordelingsrichtlijn 

bodemonderzoek” BRL SIKB 

 

Zowel Buro Hollema B.V. als Poelsema Veldwerkbureau B.V. hebben geen relatie met de 

opdrachtgever. De werkzaamheden zoals gerapporteerd in dit onderzoeks

onafhankelijk van de opdrachtgever, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform de 

wettelijke normen uitgevoerd. Ondanks deze inspanningen zijn afwijkingen niet uitgesloten.

 

Indeling rapport 

Op de volgende hoofdstukken wordt ingegaan o

resultaten van het uitgevoerde bodemond

betreffende de onderzoeks

uitgevoerde werkzaamheden

bodemonderzoek beschreven. Tenslotte worden de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 

weergegeven. 
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Vanboeijen is door Buro Hollema bv als onafhankelijk bureau een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie “Bijzondere Leefkern” aan de 

Burgemeester Bothenius Lohmanweg in Assen. De regionale ligging en kadastrale 

van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 

 

De aanleiding tot de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen 

locatie.  

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en 

conform de Wet bodembescherming. Daarnaast zal indicatief worden vastgesteld 

de bodem voldoet aan de maximale waarden voor de functie “Wonen” conform het besluit 

Het onderzoek geeft een indicatie van de aard en de gehalten c.q. concentraties van 

treinigende stoffen in de grond en het grondwater. Indien verontreinigingen 

worden aangetroffen, zal aangegeven worden of nader onderzoek en/of sanerende 

maatregelen noodzakelijk zijn. 

veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een medewerker van Poelsema Veldwerkbureau

conform de beoordelingsrichtlijn voor “Veldwerk bij milieuhygiënisch 

BRL SIKB 2000.  

Zowel Buro Hollema B.V. als Poelsema Veldwerkbureau B.V. hebben geen relatie met de 

opdrachtgever. De werkzaamheden zoals gerapporteerd in dit onderzoeksrapport zijn 

onafhankelijk van de opdrachtgever, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform de 

wettelijke normen uitgevoerd. Ondanks deze inspanningen zijn afwijkingen niet uitgesloten.

Op de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de uitgevoerde werkzaamheden en de 

voerde bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 wordt achtergrondinformatie 

onderzoekslocatie weergegeven. Hoofdstuk 3 omvat een beschrijving van de 

uitgevoerde werkzaamheden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het uitgevoerde 

beschreven. Tenslotte worden de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 
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2. ACHTERGRONDINFORMATIE

 

2.1 Terrein-informatie 

De onderzoekslocatie is gelegen 

en betreft een grotendeels agrarisch perceel met 

gegevens zijn weergegeven in tabel 2.1.

onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.

 
Tabel 2.1: Locatiegegevens 

Geografische gegevens 

adres  

kadastrale aanduiding 

oppervlakte onderzoeksgebied 

Gebruik locatie 

verleden 

huidig 

Verhardingen 

inpandig 

buitenterrein 

Potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties

Zie paragraaf 2.2 

 

2.2 Vooronderzoek 

Ten behoeve van het onderhavige bodemond

van de richtlijnen, gesteld in de Nederlandse Voornorm (NVN) 5725. In het kader van het 

vooronderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:

- het opvragen van historische 

- het opvragen van onderzoek

- het visueel inspecteren van de o

 

Locatiebeschrijving en huidig gebruik

Het perceel is momenteel braakliggend.

bodembedreigende activiteiten plaats.

 

Historisch gebruik 

Figuur 2.1 laat de situatie zien zoals deze was in 2009 (Bron: Google Earth, 2009

De locatie heeft grotendeels altijd een agrarische bestemming gekend. Op een klein deel van de 

locatie hebben twee woningen gestaan met tuin.

Uit een asbestinventarisatie, uitgevoerd t.b.v. de sloop, blijkt dat 

en het dak van de garage asbest bevatte. De asbestsanering is in juni 2012 uitgevoerd onder 

asbestconditie door een gecertificeer

Visuele inspectie uitgevoerd door Search. De asbestinventarisatie en de rapportage van de 

visuele inspectie zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 6 en 7. 
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ACHTERGRONDINFORMATIE 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de westzijde van de Burg. Bothenius Lohman

grotendeels agrarisch perceel met twee voormalige woningen

gegevens zijn weergegeven in tabel 2.1. De regionale ligging en kadastrale situatie van de 

ergegeven in bijlage 1. 

Burg. Bothenius Lohmanweg te Assen 

Gemeente Assen, sectie R, perceel 857  

10.500 m² 

Agrarisch met woning 

Agrarisch, woning is gesloopt 

Niet van toepassing 

Geen 

Potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties 

Ten behoeve van het onderhavige bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd op basis 

van de richtlijnen, gesteld in de Nederlandse Voornorm (NVN) 5725. In het kader van het 

vooronderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

opvragen van historische gegevens; 

het opvragen van onderzoeksrapporten uit het verleden; 

het visueel inspecteren van de onderzoekslocatie en de omgeving. 

Locatiebeschrijving en huidig gebruik 

is momenteel braakliggend. Er vinden op dit moment geen potentieel 

bodembedreigende activiteiten plaats. 

atie zien zoals deze was in 2009 (Bron: Google Earth, 2009

De locatie heeft grotendeels altijd een agrarische bestemming gekend. Op een klein deel van de 

locatie hebben twee woningen gestaan met tuin. De twee woningen zijn in juni 2012 gesloopt. 

Uit een asbestinventarisatie, uitgevoerd t.b.v. de sloop, blijkt dat de “Hoed” van de schoorsteen 

en het dak van de garage asbest bevatte. De asbestsanering is in juni 2012 uitgevoerd onder 

asbestconditie door een gecertificeerde bedrijf. Na afronding van de asbestsanering is er een 

Visuele inspectie uitgevoerd door Search. De asbestinventarisatie en de rapportage van de 

visuele inspectie zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 6 en 7.   
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de “Hoed” van de schoorsteen 

en het dak van de garage asbest bevatte. De asbestsanering is in juni 2012 uitgevoerd onder 

de bedrijf. Na afronding van de asbestsanering is er een 

Visuele inspectie uitgevoerd door Search. De asbestinventarisatie en de rapportage van de 
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Figuur 2.1: Onderzoekslocatie (Bron: Google earth  2009)

 

Figuur 2.2 laat twee foto’s zien van d

hebben gestaan. Hier zijn geen verhardingslagen, puinlagen etc. meer aanwezig. Het terrein 

bestaat slechts uit grasland.

 
Figuur 2.2: Huidige situatie ter plaatse van de twee voormalige woningen

 

Dempingen 

Figuur 3 laat een luchtfoto zien uit 1945. Hierop zijn geen sloten te zien ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Hooguit dat er mogelijk wat greppels aanwezig waren. Op basis hiervan 

wordt gesteld dat er gedurende de afgelopen bijna 70 jaar

plaatsgevonden. 
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2.1: Onderzoekslocatie (Bron: Google earth  2009) 

laat twee foto’s zien van de huidige situatie van de locatie waar de twee woningen 

hebben gestaan. Hier zijn geen verhardingslagen, puinlagen etc. meer aanwezig. Het terrein 

bestaat slechts uit grasland. 

: Huidige situatie ter plaatse van de twee voormalige woningen 

           

Figuur 3 laat een luchtfoto zien uit 1945. Hierop zijn geen sloten te zien ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Hooguit dat er mogelijk wat greppels aanwezig waren. Op basis hiervan 

wordt gesteld dat er gedurende de afgelopen bijna 70 jaar geen dempingen hebben 
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huidige situatie van de locatie waar de twee woningen 

hebben gestaan. Hier zijn geen verhardingslagen, puinlagen etc. meer aanwezig. Het terrein 

 

Figuur 3 laat een luchtfoto zien uit 1945. Hierop zijn geen sloten te zien ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Hooguit dat er mogelijk wat greppels aanwezig waren. Op basis hiervan 

geen dempingen hebben 
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Figuur 3: Luchtfoto uit 1945 met daarop aangegeven de onderzoekslocatie

 

Toekomstig gebruik 

Op de locatie wordt een “Bijzondere leefkern” gerealiseerd 

een zeer ernstige verstandelijke

Vanboeijen wonen. 

 

Beschikbare onderzoeksgegevens

Er zijn geen onderzoeksrapporten beschikbaar.

 

2.3 Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek

De locatie heeft een oppervlak van circa 

resultaten van het vooronderzoek

van verontreinigingen. Om die reden

locatie” (ONV). 

 

De volgende werkzaamheden zullen word

• 15 boringen tot 0,5 m 

• 4 boringen tot 2,0 m - 

• 2 peilbuizen met een filterstelling van 3,5 tot 4,5 m 

• 5 grondanalyses op het standaardpakket grond

• 2 grondwateranalyses 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zal d

grond  worden vastgesteld. 

laboratorium  bepaald. Daarnaast wordt gekeken naar aanwezigheid van puin, asbest, 
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: Luchtfoto uit 1945 met daarop aangegeven de onderzoekslocatie 

 

wordt een “Bijzondere leefkern” gerealiseerd voor de opvang van

een zeer ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen die al langere tijd bij 

Beschikbare onderzoeksgegevens 

Er zijn geen onderzoeksrapporten beschikbaar. 

verkennend bodemonderzoek 

De locatie heeft een oppervlak van circa 10.500 m
2
. Het gehele gebied wordt, op basis van de 

n van het vooronderzoek, als onverdacht beschouwd  ten aanzien van het voorkomen 

Om die reden is gekozen voor de onderzoeksstrategie “

De volgende werkzaamheden zullen worden verricht 

- maaiveld; 

 maaiveld; 

ilterstelling van 3,5 tot 4,5 m - maaiveld. 

grondanalyses op het standaardpakket grond; 

 op het standaardpakket grondwater. 

de uitvoering van de veldwerkzaamheden zal de bodemkundige samenstelling van de 

grond  worden vastgesteld. De concentraties lutum en organische stof  worden in een 

bepaald. Daarnaast wordt gekeken naar aanwezigheid van puin, asbest, 
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voor de opvang van mensen met 

beperking en gedragsproblemen die al langere tijd bij 

wordt, op basis van de 

ten aanzien van het voorkomen 

is gekozen voor de onderzoeksstrategie “Onverdachte 

e bodemkundige samenstelling van de 

stof  worden in een 

bepaald. Daarnaast wordt gekeken naar aanwezigheid van puin, asbest, 
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kolengruis, slakken en dergelijke en naar afwijkingen qua geur en kleur, die kunnen duiden op 

de aanwezigheid van verontreinigende componenten.

 

Afhankelijk van de bodemopbouw 

grond van elke boring grondmonst

 

Op basis van de bodemsamenstelling en informatie uit het vooronderzoek zullen in het 

laboratorium (meng)monsters worden samengesteld voor analyse. Monsters genomen op basis 

van zintuiglijke waarneminge

geanalyseerd. 

 

De bodemopbouw zal worden beschreven aan de hand van boorprofielen.
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s, slakken en dergelijke en naar afwijkingen qua geur en kleur, die kunnen duiden op 

de aanwezigheid van verontreinigende componenten. 

Afhankelijk van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen worden

grond van elke boring grondmonsters genomen met een maximale laagdikte van 0,5 meter.

Op basis van de bodemsamenstelling en informatie uit het vooronderzoek zullen in het 

laboratorium (meng)monsters worden samengesteld voor analyse. Monsters genomen op basis 

van zintuiglijke waarnemingen kunnen, na overleg met de opdrachtgever, afzonderlijk worden 

De bodemopbouw zal worden beschreven aan de hand van boorprofielen. 
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3. UITVOERING BODEMONDERZOEK

3.1 Veldwerkzaamheden

Tenzij anders vermeld is het veldonderzoek uitgevoerd conform de

het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL

en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002 van de Vereniging Kwaliteitsborging 

Bodemonderzoek (VKB). De veldwerkzaamheden zijn uitgev

de heer G.G. Baars van Poelsema Veldwerkbureau

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgev

onderzoeksstrategie.   

 

In het veld is de samenstelling van de bodem vas

van asbest, puin, slakken, kolengruis en dergelijke en op afwijkingen van geur en kleur, die 

kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De werkzaamheden ter plaatse 

gaven geen aanleiding tot ee

 

In de boorstaten (bijlage 3) wordt de bodemopbouw van het onderzochte terrein weergegeven. 

Een globale beschrijving van de lokale bodemopbouw is weergegeven in tabel 3.1.

 

Tabel 3.1: Globale lokale bodemopbouw

Diepte 

[m-mv] 

Bodemsamenstelling

0,0-0,5 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus

0,5-1,2 Zand, matig tot zeer fijn, zwak tot matig siltig

1,2-3,2 Zand, Zeer tot uiterst fijn, sterk siltig

 

3.2 Laboratoriumwerkzaamheden

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de AS3000 kwaliteitswaarborg en de 

geldende NEN-normen door een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, 

laboratorium (Omgegam BV uit Amsterdam)

 

Uit de opgeboorde grond is een meng

Standaardpakket NEN 5740 voor 

Standaardpakket NEN 5740 voor grondwater.

  

Het standaardpakket NEN 5740

volgende parameters: 

Grond: organische stof en l

lood, molybdeen, nikkel en zink), 

(PAK 10 VROM), m

 

Grondwater: zware metalen, (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel 

en zink), minerale olie (GC), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXNS) 

en gechloreerde koolwaterstoffen
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BODEMONDERZOEK 

Veldwerkzaamheden 

Tenzij anders vermeld is het veldonderzoek uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn voor 

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL

en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002 van de Vereniging Kwaliteitsborging 

Bodemonderzoek (VKB). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 22 en 29 oktober 2013 

van Poelsema Veldwerkbureau uit Vollenhove.  

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de in paragraaf  2.3

In het veld is de samenstelling van de bodem vastgelegd. Daarnaast is gelet op de aanwezigheid 

van asbest, puin, slakken, kolengruis en dergelijke en op afwijkingen van geur en kleur, die 

kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De werkzaamheden ter plaatse 

gaven geen aanleiding tot een wijziging en/of aanvulling van de onderzoeksstrategie. 

) wordt de bodemopbouw van het onderzochte terrein weergegeven. 

Een globale beschrijving van de lokale bodemopbouw is weergegeven in tabel 3.1.

bodemopbouw 

Bodemsamenstelling Opmerkingen 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus - 

Zand, matig tot zeer fijn, zwak tot matig siltig - 

Zeer tot uiterst fijn, sterk siltig t.p.v. boring 02 is sprake van een

vanaf 1,8 m tot einddiepte boring (3,0 m

werkzaamheden 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de AS3000 kwaliteitswaarborg en de 

normen door een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, 

(Omgegam BV uit Amsterdam). 

is een mengmonster samengesteld die geanalyseerd 

Standaardpakket NEN 5740 voor grond. Het bemonsterde grondwater is geanalyseerd op het 

Standaardpakket NEN 5740 voor grondwater. 

ndaardpakket NEN 5740, inclusief voorbehandeling conform de AS 3000, omvat

organische stof en lutum, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

olybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterst

AK 10 VROM), minerale olie (GC) en PCB’s (7). 

zware metalen, (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel 

en zink), minerale olie (GC), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXNS) 

en gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL’s, 7 stuks). 
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Beoordelingsrichtlijn voor 

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL- SIKB-2000) 

en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002 van de Vereniging Kwaliteitsborging 

op 22 en 29 oktober 2013 door 

3 omschreven 

tgelegd. Daarnaast is gelet op de aanwezigheid 

van asbest, puin, slakken, kolengruis en dergelijke en op afwijkingen van geur en kleur, die 

kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De werkzaamheden ter plaatse 

n wijziging en/of aanvulling van de onderzoeksstrategie.  

) wordt de bodemopbouw van het onderzochte terrein weergegeven. 

Een globale beschrijving van de lokale bodemopbouw is weergegeven in tabel 3.1. 

t.p.v. boring 02 is sprake van een leemlaag 

vanaf 1,8 m tot einddiepte boring (3,0 m-mv) 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de AS3000 kwaliteitswaarborg en de 

normen door een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, 

monster samengesteld die geanalyseerd is op het 

et bemonsterde grondwater is geanalyseerd op het 

, inclusief voorbehandeling conform de AS 3000, omvat de 

um, kobalt, koper, kwik, 

olycyclische aromatische koolwaterstoffen 

zware metalen, (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel 

en zink), minerale olie (GC), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXNS) 
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In tabel 3.2 is de samenstelling van het

weergegeven. De situering van de monsterpunten is weergegeven op de tekening van bijlage 

 
Tabel 3.2: Samenstelling mengmonster

Monstercode 

 

Samengesteld uit

 

Grond 

MMBGR-01 01.1, 06.1, 07.1, 08.1, 09.1, 1

MMBGR-02 02.1, 05.1, 10.1, 13.1, 14.1, 15.1 en 16.1

MMBGR-03 03.1, 04.1, 17.1, 18

MMOGR-01 01.4, 01.5, 06.3, 06.5, 05.2 en 05.4

MMOGR-02 02.2, 02.3, 03.3, 03.4, 04.3 en 04.4
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is de samenstelling van het mengmonster voor de grond en de uitgevoerde analyse 

weergegeven. De situering van de monsterpunten is weergegeven op de tekening van bijlage 

: Samenstelling mengmonsters grond en uitgevoerde analyses 

Samengesteld uit Diepte 

[m-mv] 

Analyse 

 

.1, 08.1, 09.1, 11.1 en 12.1 0,0-0,5 Standaardpakket

(grond) 

2.1, 05.1, 10.1, 13.1, 14.1, 15.1 en 16.1 0,0-0,5 Standaardpakket NEN574

(grond) 

17.1, 18.1, 19.1, 20.1 en 21.1 0,0-0,5 Standaardpakket NEN5740 

(grond) 

01.4, 01.5, 06.3, 06.5, 05.2 en 05.4 0,5-2,0 Standaardpakket NEN5740 

(grond) 

2.2, 02.3, 03.3, 03.4, 04.3 en 04.4 0,7-2,0 Standaardpa

(grond) 
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en de uitgevoerde analyse 

weergegeven. De situering van de monsterpunten is weergegeven op de tekening van bijlage 2. 

pakket NEN5740 

Standaardpakket NEN5740 

Standaardpakket NEN5740 

Standaardpakket NEN5740 

Standaardpakket NEN5740 



 

 

 

 

 

 

Kenmerk: NO-008465-122013-D-2 

 

Verkennend bodemonderzoek “Bijzondere leefkern” Burg. Bothenius Lohmanweg 

4. RESULTATEN 

4.1 Veldwaarnemingen 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn 

welke mogelijk kunnen duiden op de aanwezigheid van verontreinigingen. 

veldwaarnemingen zijn weergegeven in de 

3.  

 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk 

aangetroffen. 

 

Tijdens de watermonstername zijn de grondwate

geleidbaarheid (Ec) gemeten. De gemeten w

 
Tabel 4.1: pH en EC in het grondwater

Peilbuis Grondwaterstand m

Peilbuis 1 2,00 

Peilbuis 2 1,55 

 

De gemeten pH- en Ec-waarden kunnen als nor

 

4.2 Toetsingskader bodemonderzoek

Voor de kwaliteit van de analysewerkzaamheden verwijzen wij naar de verschillende 

accreditatie-certificaten van het door ons geselecteerde NEN

laboratorium (Sterlab) Omegam BV u

 

De resultaten voor grond zijn getoetst aan de Achtergrondwaarden 2000 en Interventiewaarden 

(respectievelijk AW2000- en I

het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd op het onde

De Interventiewaarden voor

(Nederlandse Staatscourant, 

 

De toetsingswaarden voor grond zijn afhankelijk van het humus

5 zijn de toetsresultaten voor de onderzochte grond aan de locatiespecifieke AW2000

waarden opgenomen. De aangetroffen gehalten zijn vergeleken met deze toetsingswaarden.

 

De resultaten voor grondwater zijn getoetst aan de Streef

(respectievelijk S- en I-waarden), gedefinieerd in de ‘Circulaire bodemsanering 20

(Nederlandse Staatscourant, 

onderzochte grondwater aan de locatiespecifieke S

gehalten zijn vergeleken met deze toetsingswaarden.

 

Streefwaarde (S) 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 

termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. Als grens 
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Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen zintuiglijk waarnemingen gedaan 

welke mogelijk kunnen duiden op de aanwezigheid van verontreinigingen. De 

veldwaarnemingen zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen welke zijn opgenomen in bijl

het veldwerk zijn geen asbestverdachte materialen

Tijdens de watermonstername zijn de grondwaterstand, de zuurgraad (pH) en de

leidbaarheid (Ec) gemeten. De gemeten waarden zijn opgenomen in tabel 4

het grondwater 

Grondwaterstand m-mv pH EC [µS/cm] 

5,24 340 

5,48 160 

waarden kunnen als normaal worden beschouwd. 

Toetsingskader bodemonderzoek 

Voor de kwaliteit van de analysewerkzaamheden verwijzen wij naar de verschillende 

certificaten van het door ons geselecteerde NEN-EN-ISO/IEC 17025  erkend 

Omegam BV uit Amsterdam.   

De resultaten voor grond zijn getoetst aan de Achtergrondwaarden 2000 en Interventiewaarden 

en I-waarden). De Achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in 

het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000”. 

De Interventiewaarden voor grond zijn gedefinieerd in de “Circulaire bodemsanering 20

(Nederlandse Staatscourant, 27 juni 2013).  

De toetsingswaarden voor grond zijn afhankelijk van het humus- en lutumpercentage. In bij

zijn de toetsresultaten voor de onderzochte grond aan de locatiespecifieke AW2000

waarden opgenomen. De aangetroffen gehalten zijn vergeleken met deze toetsingswaarden.

De resultaten voor grondwater zijn getoetst aan de Streef- en Interventiewaarden 

waarden), gedefinieerd in de ‘Circulaire bodemsanering 20

ant, 27 juni 2013). In bijlage 5 zijn de toetsresultaten voor het 

onderzochte grondwater aan de locatiespecifieke S- en I-waarden opgenomen.

gehalten zijn vergeleken met deze toetsingswaarden. 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 

termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. Als grens 
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zintuiglijk waarnemingen gedaan 

De 

boorbeschrijvingen welke zijn opgenomen in bijlage 

e materialen in of op de bodem 

rstand, de zuurgraad (pH) en de soortelijke 

aarden zijn opgenomen in tabel 4.1.  

Voor de kwaliteit van de analysewerkzaamheden verwijzen wij naar de verschillende 

ISO/IEC 17025  erkend 

De resultaten voor grond zijn getoetst aan de Achtergrondwaarden 2000 en Interventiewaarden 

chtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in 

rzoek “Achtergrondwaarden 2000”. 

Circulaire bodemsanering 2013” 

en lutumpercentage. In bijlage 

zijn de toetsresultaten voor de onderzochte grond aan de locatiespecifieke AW2000- en I-

waarden opgenomen. De aangetroffen gehalten zijn vergeleken met deze toetsingswaarden. 

waarden 

waarden), gedefinieerd in de ‘Circulaire bodemsanering 2013 

zijn de toetsresultaten voor het 

waarden opgenomen. De aangetroffen 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 

termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. Als grens tussen diep en 
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ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 meter gebruikt. Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat deze grens indicatief is.  

 

Achtergrondwaarde (AW2000)

In de rapportage van AW2000 worden achtergrondwaarden, of achtergrondgehalten, 

gedefinieerd: “De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur

landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door locale 

verontreiniginsbronnen” (Lamé et al., 2004).

 

Interventiewaarde (I) 

De Interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die 
de bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden 
verminderd. Ze zijn representatief voor het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van e
geval van ernstige (bodem)verontreiniging. Er
verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van 
minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van 
verzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de 
Interventiewaarde.  

 

Waarde voor nader onderzoek of Tussenwaarde (T)
Deze waarde wordt bepaald door het rekenkundig gemiddelde van AW2000 en I voor grond 
resp. het rekenkundig gemiddelde van S en I voor grondwater en geeft het 
verontreinigingsniveau aan, waarboven nader onderzoek noodzakelijk is.
 

4.3 Resultaten Grond 

Een overzicht van de analyseresultaten met toetsing voor de mengmonsters van de grond is 

weergegeven in de tabel 4.2

toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 

 
Tabel 4.2: Analyseresultaten met toetsing grond

Monster 
Diepte 

[m-mv] 

O
rg

. 
S

to
f 

[%
] 

MMBGR-01 0,0-0,5 3,5 

MMBGR-02 0,0-0,5 5 

MMBGR-03 0,0-0,5 13,8 

MMBOR-01 0,5-2,0 0,1 

MMOGR-02 0,7-2,0 0,7 

 < Achtergrondwaarde

 > Achtergrondwaarde

 > Tussenwaarde 

 > Interventiewaarde 

 

Uit de analyseresultaten blijkt 

parameters in verhoogde gehalten zijn aangetoond.
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ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 meter gebruikt. Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat deze grens indicatief is.   

Achtergrondwaarde (AW2000) 

In de rapportage van AW2000 worden achtergrondwaarden, of achtergrondgehalten, 

: “De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur

landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door locale 

verontreiniginsbronnen” (Lamé et al., 2004). 

tiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die 
de bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden 
verminderd. Ze zijn representatief voor het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van e

nstige (bodem)verontreiniging. Er is sprake van een geval van ernstige 
verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van 
minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 poriën
verzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de 

Waarde voor nader onderzoek of Tussenwaarde (T) 
Deze waarde wordt bepaald door het rekenkundig gemiddelde van AW2000 en I voor grond 

undig gemiddelde van S en I voor grondwater en geeft het 
verontreinigingsniveau aan, waarboven nader onderzoek noodzakelijk is. 

Een overzicht van de analyseresultaten met toetsing voor de mengmonsters van de grond is 

2. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 

pgenomen in bijlage 5. 

: Analyseresultaten met toetsing grond onverdachte onderzoekslocatie 

Analyseresultaten [mg/kg d.s.] 

Lu
tu

m
 [

%
] 

B
a

ri
u

m
 

C
a

d
m

iu
m

 

K
o

b
a

lt
 

K
o

p
e

r 

K
w

ik
 

Lo
o

d
 

M
o

ly
b

d
e

e
n

  

N
ik

k
e

l 

3,8 <d <d <d <d <d 11 <d <d 

1 <d <d <d 6,4 0,06 17 <d <d 

2,4 28 <d <d 9,8 0,11 13 <d <d 

6,8 30 <d <d <d <d <d <d 5 

12 42 <d <d 6,1 <d <d <d 8 

< Achtergrondwaarde  

> Achtergrondwaarde  

 

  

Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel de boven- als de ondergrond geen van de onderzochte 

parameters in verhoogde gehalten zijn aangetoond. 
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ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 meter gebruikt. Hierbij dient opgemerkt 

In de rapportage van AW2000 worden achtergrondwaarden, of achtergrondgehalten, als volgt 

: “De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en 

landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door locale 

tiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die 
de bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden 
verminderd. Ze zijn representatief voor het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een 

is sprake van een geval van ernstige 
verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van 

, of 100 m3 poriën 
verzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de 

Deze waarde wordt bepaald door het rekenkundig gemiddelde van AW2000 en I voor grond 

Een overzicht van de analyseresultaten met toetsing voor de mengmonsters van de grond is 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De 

Z
in

k
 

P
C

B
 (

7
) 

M
in

e
ra

le
 o

li
e

 

P
A

K
 (

1
0

) 

22 0,005 <35 0,43 

30 0,005 <35 0,36 

39 0,005 89 0,41 

<d 0,005 <35 0,35 

<d 0,005 <35 0,35 

als de ondergrond geen van de onderzochte 
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Indicatieve toetsing besluit Bodemkwaliteit

Uit de indicatieve toetsing aan het 

als de ondergrond voldoet aan de Achtergrondwaarde (AW2000).

 

4.4 Resultaten Grondwater

De analyseresultaten met toetsing voor het grondwatermonster zijn weergegeven in tabel 4.

Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 4. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in 

bijlage 5. 

 

Tabel 4.3: Analyseresultaten met toetsing grondwater

Peil- 

buis 

Filterdiepte  

[m-mv] 

 

Datum

Peilbuis 1 2,8-3,8 29/10/2013

Peilbuis 2 3,0-4,0 29/10/2013

 < Streefwaarde 

 > Streefwaarde 

 > Tussenwaarde 

 >Interventiewaarde 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van 

verhoogde concentratie aan barium

van peilbuis 1 tevens licht verhoogde concentraties aan 

onderzochte parameters zijn niet 

 

De aangetoonde concentraties vormen geen aanleidi

onderzoek. 

 

 

  
 
  

Verkennend bodemonderzoek “Bijzondere leefkern” Burg. Bothenius Lohmanweg 

esluit Bodemkwaliteit 

toetsing aan het besluit Bodemkwaliteit (zie bijlage 5) blijkt dat 

de ondergrond voldoet aan de Achtergrondwaarde (AW2000). 

Resultaten Grondwater 

De analyseresultaten met toetsing voor het grondwatermonster zijn weergegeven in tabel 4.

caat is opgenomen in bijlage 4. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in 

: Analyseresultaten met toetsing grondwater 

Datum 

Analyseresultaten [µg/l]

b
a

ri
u

m
 

ca
d

m
iu

m
 

k
o

b
a

lt
 

k
o

p
e

r 

k
w

ik
 

lo
o

d
 

m
o

ly
b

d
e

e
n

 

29/10/2013 310 <d 2 <d  <d <d 

29/10/2013 240 <d 9 5  <d <d 

Toelichting 

d = detectielimiet 
1) 

 Som vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
2)

 Cis en Trans dichlooretheen 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van beide peilbuizen

verhoogde concentratie aan barium is aangetoond. Daarnaast zijn in het grondwater ter plaatse 

van peilbuis 1 tevens licht verhoogde concentraties aan nikkel en zink aangetoond. De overige 

onderzochte parameters zijn niet in een verhoogde concentratie aangetoond.

De aangetoonde concentraties vormen geen aanleiding voor de uitvoering van nader 
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uit Bodemkwaliteit (zie bijlage 5) blijkt dat zowel de boven- 

De analyseresultaten met toetsing voor het grondwatermonster zijn weergegeven in tabel 4.3. 

caat is opgenomen in bijlage 4. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in 

Analyseresultaten [µg/l] 

n
ik

k
e

l 

zi
n

k
 

M
in

e
ra

le
 o

li
e

 

B
T

E
X

N
S

1
) 

V
O

C
L2

) 

15 82 <50 0,2 0,1 

11 33 <50 0,2 0,1 

beide peilbuizen een licht 

t zijn in het grondwater ter plaatse 

nikkel en zink aangetoond. De overige 

toond. 

ng voor de uitvoering van nader 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek 

conclusies worden getrokken:

• In zowel de boven- als ondergrond 

verhoogd gehalte aangetoond;

• Zowel de boven- als de ondergrond voldoet indicatief aan de kwaliteit 

“Achtergrondwaarde”. 

• In het grondwater zijn licht verhoogde 

aangetoond. De aangetoonde concentrati

een nader onderzoek. 

 

5.2 Aanbevelingen 

Indicatief voldoet de grond aan de “Achtergrondwaarde”

toepasbaar. 

 

Indien in het kader van de herontwikkeling grond vrijkomt welke moet wor

gelden, afhankelijk van de bestemming, bepaalde voorwaarden. Zo dient grond welke wordt 

toegepast in een ander werk dat niet valt binnen het gebied van de 

gekeurd conform de SIKB-BRL 1001.

 

Indien vrijkomende grond w

voorwaarden en regels zoals vastgelegd in het kader van de bodemkwaliteitskaart van de 

gemeente Assen. Een keuring conform de SIKB
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek kunnen de vol

conclusies worden getrokken: 

als ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters in een 

verhoogd gehalte aangetoond; 

als de ondergrond voldoet indicatief aan de kwaliteit 

 

licht verhoogde concentraties aan enkele zware metalen 

. De aangetoonde concentraties vormen geen aanleiding voor de uitvoering van 

 

Indicatief voldoet de grond aan de “Achtergrondwaarde” en is daarmee in principe vrij 

Indien in het kader van de herontwikkeling grond vrijkomt welke moet worden afgevoerd

gelden, afhankelijk van de bestemming, bepaalde voorwaarden. Zo dient grond welke wordt 

toegepast in een ander werk dat niet valt binnen het gebied van de gemeente Assen

BRL 1001. 

Indien vrijkomende grond wordt toegepast in een werk binnen de gemeente Assen, gelden de 

voorwaarden en regels zoals vastgelegd in het kader van de bodemkwaliteitskaart van de 

gemeente Assen. Een keuring conform de SIKB-BRL 1001 is in dat geval niet noodzakelijk.
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kunnen de volgende 

e parameters in een 

aan enkele zware metalen 

es vormen geen aanleiding voor de uitvoering van 

is daarmee in principe vrij 

den afgevoerd 

gelden, afhankelijk van de bestemming, bepaalde voorwaarden. Zo dient grond welke wordt 

gemeente Assen, te worden 

ordt toegepast in een werk binnen de gemeente Assen, gelden de 

voorwaarden en regels zoals vastgelegd in het kader van de bodemkwaliteitskaart van de 

BRL 1001 is in dat geval niet noodzakelijk. 
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Regionale ligging en kadastrale situatie 

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 008465

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 17 oktober 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2500

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=ASN00&sectie=R&perceelnummer=159&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=158&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1076&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=517&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1079&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=157&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=564&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1167&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1187&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1172&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1173&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1169&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1184&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1185&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1174&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1186&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1164&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1163&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1179&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=502&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=857&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=889&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1081&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1078&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=164&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1180&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1166&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1183&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1158&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1159&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1178&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=1181&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=856&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=501&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp&referentie=008465


Omgevingskaart Klantreferentie: 008465

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object ASSEN R 857
Burg Bothenius Lohmanweg 6A, 9404 LB ASSEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: ASSEN  R  857 17-10-2013
 Burg Bothenius Lohmanweg 6 A  9404 LB ASSEN 13:25:21
Uw referentie: 008465
Toestandsdatum: 16-10-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: ASSEN R 857
 Grootte: 5 ha 63 a 71 ca
 Coördinaten: 234313-555251
 Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
 Locatie: Burg Bothenius Lohmanweg  6  A 
 9404 LB  ASSEN
 Burg Bothenius Lohmanweg  6  B 
 9404 LB  ASSEN
 Burg Bothenius Lohmanweg  6  C 
 9404 LB  ASSEN
 Burg Bothenius Lohmanweg  6  D 
 9404 LB  ASSEN
 Hendrik van Boeijenlaan  1   
 9404 LP  ASSEN
 Hendrik van Boeijenlaan  3   
 9404 LP  ASSEN
 Koopsom: € 52.807.469 Jaar: 2011  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 2-4-1996
 
 Ontstaan uit: ASSEN R 503 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Stichting Vanboeijen
 Industrieweg  14   
 9403 AA  ASSEN
 Zetel: UTRECHT
 
 Recht ontleend aan: HYP4  60862/68      d.d. 13-12-2011 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ASSEN  R  857

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  2320/126  reeks ASSEN  

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=857&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AS&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ASN00&sectie=R&perceelnummer=503&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AS&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=411248073&subjectnummer=2605630203&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Stichting Vanboeijen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AS&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60862&nummer=68&z=HYPERLINK STUK&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=2320&nummer=126&reeks=ASN&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AS&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp
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Betreft: ASSEN  R  857 17-10-2013
 Burg Bothenius Lohmanweg 6 A  9404 LB ASSEN 13:25:21
Uw referentie: 008465
Toestandsdatum: 16-10-2013

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE
BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL

 N.V. Nederlandse Gasunie
 Concourslaan  17   
 9727 KC  GRONINGEN
 Postadres: Postbus: 19
 9700 MA  GRONINGEN
 Zetel: GRONINGEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  2320/126  reeks ASSEN  

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=58169682&subjectnummer=2600029398&voornaam=&voorvoegsel=&naam=N.V. Nederlandse Gasunie&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AS&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=2320&nummer=126&reeks=ASN&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AS&id=aKUfYsdMKvQltVuYEGgp
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Poelsema Veldwerk Bureau

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
Datum: 22-10-2013
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8 - 1494227AA

9 - 1494224AA

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

-120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-190

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor-220

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Zuigerboor

-300

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, Zuigerboor

-320

Boring: 02
Datum: 22-10-2013
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1 - 1494238AA

2 - 1494234AA

3 - 1494233AA

4 - 1494254AA

5 - 1494262AA

6 - 1494261AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, oranjebruin, Edelmanboor

-120

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, oranjegrijs, 
Edelmanboor

-180

Leem, sterk zandig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

-220

Leem, zwak zandig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-300

Boring: 03
Datum: 22-10-2013
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1 - 1494215AA

2 - 1494222AA

3 - 1494223AA

4 - 1494221AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-120

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 04
Datum: 22-10-2013
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1 - 1494214AA

2 - 1494217AA

3 - 1494220AA

4 - 1494212AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht oranjegrijs, 
Edelmanboor

-90

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht oranjegrijs, 
Edelmanboor

-140

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 05
Datum: 22-10-2013
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1 - 1494241AA

2 - 1494246AA

3 - 1494247AA

4 - 1494240AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-60

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-120

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, oranjegrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 06
Datum: 22-10-2013
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1 - 1494251AA

2 - 1494255AA

3 - 1494257AA

4 - 1494248AA

5 - 1494242AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 07
Datum: 22-10-2013
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1 - 1494231AA

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 08
Datum: 22-10-2013

0

50

1 - 1494237AA

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak steenhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 09
Datum: 22-10-2013

0

50

1 - 1494243AA

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak steenhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 10
Datum: 22-10-2013

0

50

1 - 1494236AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 11
Datum: 22-10-2013

0

50

1 - 1494271AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 12
Datum: 22-10-2013

0

50

1 - 1494264AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 13
Datum: 22-10-2013

0

50

1 - 1494235AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 14
Datum: 22-10-2013

0

50

1 - 1494265AA

2 - 1494249AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 15
Datum: 22-10-2013

0
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1 - 1494258AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 16
Datum: 22-10-2013

0
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1 - 1494071AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 17
Datum: 22-10-2013

0
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1 - 1494270AA

2 - 1494213AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-20

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
roest, licht grijsbruin, Edelmanboor-50

Boring: 18
Datum: 22-10-2013

0
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1 - 1494218AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 19
Datum: 22-10-2013
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1 - 1494219AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 20
Datum: 22-10-2013

0

50

1 - 1494216AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 21
Datum: 22-10-2013

0

50

1 - 1494094AA

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50



BIJLAGE 4:  

Analysecertificaten 

  



Buro Hollema B.V.
T.a.v. de heer H.M.M. Keijzer
Asserstraat 12
9451 AC ROLDE

Uw kenmerk : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Ons kenmerk : Project 468030
Validatieref. : 468030_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ILYM-SVVS-FQFT-ASRS
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 30 oktober 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,6 73,9 62,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,5 5,0 13,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,8 < 1 2,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 28
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 6,4 9,8
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 0,06 0,11
S lood (Pb) mg/kg ds 11 17 13
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 22 30 39

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 42 89

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,06 0,05 0,07
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,06
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,43 0,36 0,41

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 468030
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Opdrachtgever : Buro Hollema B.V.

Monsterreferenties
4336046 = MMBGR-01: 01.1+06.1+07.1+08.1+09.1+11.1+12.1
4336047 = MMBGR-02: 02.1+05.1+10.1+13.1+14.1+15.1+16.1
4336048 = MMBGR-03: 03.1+04.1+18.1+19.1+20.1+21.1+17.1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013
Ontvangstdatum opdracht : 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013
Startdatum : 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013
Monstercode : 4336046 4336047 4336048
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ILYM-SVVS-FQFT-ASRS Ref.: 468030_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 87,1 81,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,1 0,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 6,8 12,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 30 42
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 6,1
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 8
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 468030
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Opdrachtgever : Buro Hollema B.V.

Monsterreferenties
4336049 = MMOGR-01: 01.4+01.5+06.3+06.5+05.2+05.4
4336050 = MMOGR-02: 02.2+02.3+03.3+03.4+04.3+04.4

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2013 22/10/2013
Ontvangstdatum opdracht : 23/10/2013 23/10/2013
Startdatum : 23/10/2013 23/10/2013
Monstercode : 4336049 4336050
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ILYM-SVVS-FQFT-ASRS Ref.: 468030_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 468030
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Opdrachtgever : Buro Hollema B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ILYM-SVVS-FQFT-ASRS Ref.: 468030_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 4336046
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Uw referentie : MMBGR-01: 01.1+06.1+07.1+08.1+09.1+11.1+12.1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ILYM-SVVS-FQFT-ASRS Ref.: 468030_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 4336047
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Uw referentie : MMBGR-02: 02.1+05.1+10.1+13.1+14.1+15.1+16.1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 17 %
3) fractie C29 - C35 81 %
4) fractie C35 -< C40 2 %

minerale olie gehalte: 42 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ILYM-SVVS-FQFT-ASRS Ref.: 468030_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 4336048
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Uw referentie : MMBGR-03: 03.1+04.1+18.1+19.1+20.1+21.1+17.1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 23 %
3) fractie C29 - C35 66 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 89 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ILYM-SVVS-FQFT-ASRS Ref.: 468030_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 4336049
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Uw referentie : MMOGR-01: 01.4+01.5+06.3+06.5+05.2+05.4
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ILYM-SVVS-FQFT-ASRS Ref.: 468030_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 4336050
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Uw referentie : MMOGR-02: 02.2+02.3+03.3+03.4+04.3+04.4
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ILYM-SVVS-FQFT-ASRS Ref.: 468030_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 468030
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Opdrachtgever : Buro Hollema B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ILYM-SVVS-FQFT-ASRS Ref.: 468030_certificaat_v1



Buro Hollema B.V.
T.a.v. de heer H.M.M. Keijzer
Asserstraat 12
9451 AC ROLDE

Uw kenmerk : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Ons kenmerk : Project 468761
Validatieref. : 468761_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MFZF-BDLT-AOYJ-ZVCD
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 4 november 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 310 240
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 2 9
S koper (Cu) µg/l < 2 5
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 15 11
S zink (Zn) µg/l 82 33

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1 < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,05 < 0,05

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 468761
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Opdrachtgever : Buro Hollema B.V.

Monsterreferenties
4435969 = Peilbuis 1
4435970 = Peilbuis 2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/10/2013 29/10/2013
Ontvangstdatum opdracht : 30/10/2013 30/10/2013
Startdatum : 30/10/2013 30/10/2013
Monstercode : 4435969 4435970
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MFZF-BDLT-AOYJ-ZVCD Ref.: 468761_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 468761
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Opdrachtgever : Buro Hollema B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MFZF-BDLT-AOYJ-ZVCD Ref.: 468761_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 4435969
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Uw referentie : Peilbuis 1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MFZF-BDLT-AOYJ-ZVCD Ref.: 468761_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 4435970
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Uw referentie : Peilbuis 2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 2 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MFZF-BDLT-AOYJ-ZVCD Ref.: 468761_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN 1483
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 468761
Project omschrijving : VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)
Opdrachtgever : Buro Hollema B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MFZF-BDLT-AOYJ-ZVCD Ref.: 468761_certificaat_v1



BIJLAGE 5:  

Toetsingstabellen grond en grondwater 

 



Toetsing Bodem Kwaliteit

Toetsdatum : 30-10-2013versie 6.10 - 14Toetsversie

GeneriekToetskader

Toe te passen grondGrondgebruik

468030Certificaten

VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)Project

3,8% (m/m ds)Lutum

3,5%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

MMBGR-01: 01.1+06.1+07.1+08.1+09.1+11.1+12.1Monsteromschrijving

4336046Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

29117460Achtergrond<20mg/kg dsbarium (Ba)

2,740,760,38Achtergrond<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

64,711,95,1Achtergrond<3.0mg/kg dskobalt (Co)

102,329,121,5Achtergrond<5.0mg/kg dskoper (Cu)

3,480,60,11Achtergrond<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

35714234Achtergrond11mg/kg dslood (Pb)

190881,5Achtergrond<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

391514Achtergrond<4mg/kg dsnikkel (Ni)

3439567Achtergrond22mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1756666Achtergrond<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406,81,5Achtergrond0.43mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,1750,0070,007Achtergrond0.005mg/kg dssom PCBs (7)

1% (m/m ds)Lutum

5%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

MMBGR-02: 02.1+05.1+10.1+13.1+14.1+15.1+16.1Monsteromschrijving

4336047Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

23714249Achtergrond<20mg/kg dsbarium (Ba)

2,840,790,4Achtergrond<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

54104,3Achtergrond<3.0mg/kg dskobalt (Co)

101,328,821,3Achtergrond6.4mg/kg dskoper (Cu)

3,420,590,11Achtergrond0.06mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

35514134Achtergrond17mg/kg dslood (Pb)

190881,5Achtergrond<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

341312Achtergrond<4mg/kg dsnikkel (Ni)

3279164Achtergrond30mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

2509595Achtergrond42mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406,81,5Achtergrond0.36mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,250,010,01Achtergrond0.005mg/kg dssom PCBs (7)

2,4% (m/m ds)Lutum

13,8%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

MMBGR-03: 03.1+04.1+18.1+19.1+20.1+21.1+17.1Monsteromschrijving

4336048Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

24914951Achtergrond28mg/kg dsbarium (Ba)

3,871,080,54Achtergrond<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

56,410,44,5Achtergrond<3.0mg/kg dskobalt (Co)

130,537,127,5Achtergrond9.8mg/kg dskoper (Cu)

3,680,640,12Achtergrond0.11mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

41316439Achtergrond13mg/kg dslood (Pb)

190881,5Achtergrond<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

351412Achtergrond<4mg/kg dsnikkel (Ni)

40111178Achtergrond39mg/kg dszink (Zn)
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Minerale olie

690262262Achtergrond89mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

55,29,382,07Achtergrond0.41mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,690,0280,028Achtergrond0.005mg/kg dssom PCBs (7)

6,8% (m/m ds)Lutum

0,1%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

MMOGR-01: 01.4+01.5+06.3+06.5+05.2+05.4Monsteromschrijving

4336049Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

38022778Achtergrond30mg/kg dsbarium (Ba)

2,680,750,37Achtergrond<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

82,415,26,5Achtergrond<3.0mg/kg dskobalt (Co)

10730,422,5Achtergrond<5.0mg/kg dskoper (Cu)

3,60,620,11Achtergrond<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

36714535Achtergrond<10mg/kg dslood (Pb)

190881,5Achtergrond<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

481917Achtergrond5mg/kg dsnikkel (Ni)

37710573Achtergrond<20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1003838Achtergrond<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406,81,5Achtergrond0.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,10,0040,004Achtergrond0.005mg/kg dssom PCBs (7)

12% (m/m ds)Lutum

0,7%Organische stof

IndustrieWonenAchtergrondToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

MMOGR-02: 02.2+02.3+03.3+03.4+04.3+04.4Monsteromschrijving

4336050Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

534319110Achtergrond42mg/kg dsbarium (Ba)

2,880,80,4Achtergrond<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

113,220,88,9Achtergrond<3.0mg/kg dskobalt (Co)

123,535,126Achtergrond6.1mg/kg dskoper (Cu)

3,880,670,12Achtergrond<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

39915838Achtergrond<10mg/kg dslood (Pb)

190881,5Achtergrond<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

632522Achtergrond8mg/kg dsnikkel (Ni)

45812789Achtergrond<20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

1003838Achtergrond<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406,81,5Achtergrond0.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,10,0040,004Achtergrond0.005mg/kg dssom PCBs (7)

Opmerkingen

Toetsing volgens de vigerende versie 'Regeling bodemkwaliteit' en 'Circulaire bodemsanering 2009', zoals gewijzigd op 3 april 2012

Classificatiewonen+achtergrondwonen2x achtergrondachtergrondtotaal getoetstMonster

OverschrijdingenConclusie

Achtergrond0000114336046

Achtergrond0000114336047

Achtergrond0000114336048

Achtergrond0000114336049

Achtergrond0000114336050
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Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb)

Toetsdatum : 30-10-2013versie 6.10 - 14Toetsversie

468030Certificaten

VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)Project

3,8% (m/m ds)Lutum

3,5%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

MMBGR-01: 01.1+06.1+07.1+08.1+09.1+11.1+12.1Monsteromschrijving

4336046Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

29117560-<20mg/kg dsbarium (Ba)

8,284,330,38-<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

64,734,95,1-<3.0mg/kg dskobalt (Co)

102,361,921,5-<5.0mg/kg dskoper (Cu)

26,0913,10,11-<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

35719534-11mg/kg dslood (Pb)

19095,81,5-<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

392714-<4mg/kg dsnikkel (Ni)

34320567-22mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

175090866-<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020,751,5-0.43mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,350,1780,007-0.005mg/kg dssom PCBs (7)

1% (m/m ds)Lutum

5%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

MMBGR-02: 02.1+05.1+10.1+13.1+14.1+15.1+16.1Monsteromschrijving

4336047Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

23714349-<20mg/kg dsbarium (Ba)

8,594,50,4-<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

5429,24,3-<3.0mg/kg dskobalt (Co)

101,361,321,3-6.4mg/kg dskoper (Cu)

25,6612,890,11-0.06mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

35519434-17mg/kg dslood (Pb)

19095,81,5-<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

342312-<4mg/kg dsnikkel (Ni)

32719564-30mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

2500129895-42mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020,751,5-0.36mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,50,2550,01-0.005mg/kg dssom PCBs (7)

2,4% (m/m ds)Lutum

13,8%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

MMBGR-03: 03.1+04.1+18.1+19.1+20.1+21.1+17.1Monsteromschrijving

4336048Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

24915051-28mg/kg dsbarium (Ba)

11,76,120,54-<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

56,430,44,5-<3.0mg/kg dskobalt (Co)

130,57927,5-9.8mg/kg dskoper (Cu)

27,6113,860,12-0.11mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

41322639-13mg/kg dslood (Pb)

19095,81,5-<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

352412-<4mg/kg dsnikkel (Ni)

40123978-39mg/kg dszink (Zn)
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Minerale olie

69003581262-89mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

55,228,642,07-0.41mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

1,380,7040,028-0.005mg/kg dssom PCBs (7)

6,8% (m/m ds)Lutum

0,1%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

MMOGR-01: 01.4+01.5+06.3+06.5+05.2+05.4Monsteromschrijving

4336049Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

38022978-30mg/kg dsbarium (Ba)

8,114,240,37-<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

82,444,56,5-<3.0mg/kg dskobalt (Co)

10764,822,5-<5.0mg/kg dskoper (Cu)

2713,560,11-<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

36720135-<10mg/kg dslood (Pb)

19095,81,5-<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

483217-5mg/kg dsnikkel (Ni)

37722573-<20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

100051938-<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020,751,5-0.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,20,1020,004-0.005mg/kg dssom PCBs (7)

12% (m/m ds)Lutum

0,7%Organische stof

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(AW+I))

Achtergrond
waarde (AW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

MMOGR-02: 02.2+02.3+03.3+03.4+04.3+04.4Monsteromschrijving

4336050Monsterreferentie

Metalen ICP-AES

534322110-42mg/kg dsbarium (Ba)

8,714,560,4-<0.20mg/kg dscadmium (Cd)

113,2618,9-<3.0mg/kg dskobalt (Co)

123,574,826-6.1mg/kg dskoper (Cu)

29,1114,620,12-<0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

39921838-<10mg/kg dslood (Pb)

19095,81,5-<1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

634222-8mg/kg dsnikkel (Ni)

45827389-<20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

100051938-<35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020,751,5-0.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0,20,1020,004-0.005mg/kg dssom PCBs (7)

Opmerkingen

x maal Interventiewaarde (I)x I

x maal Tussenwaarde (T)x T

x maal Achtergrondwaarde (AW)x AW

<= Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000-

Legenda

Toetsing volgens de vigerende versie 'Regeling bodemkwaliteit' en 'Circulaire bodemsanering 2009', zoals gewijzigd op 3 april 2012
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Toetsing Water

Toetsdatum : 04-11-2013versie 6.22 - 1Toetsversie

468761Certificaten

VO Bijzondere Leefkern Assen (008465)Project

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(SW+I))

Streefwaarde
(SW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

Peilbuis 1Monsteromschrijving

4435969Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625338506,2 SW310µg/lbarium (Ba)

63,20,4-<0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-2µg/lkobalt (Co)

754515-<2µg/lkoper (Cu)

0,30,180,05-<0.05µg/lkwik (Hg) FIAS/Fims

754515-<2µg/llood (Pb)

3001525-<2µg/lmolybdeen (Mo)

7545151 SW15µg/lnikkel (Ni)

800432651,3 SW82µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-<50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3001536-<0.2µg/lstyreen

3015,10,2-<0.2µg/lbenzeen

1000503,57-<0.2µg/ltolueen

150774-<0.2µg/lethylbenzeen

7035,010,01-<0.05µg/lnaftaleen

Sommaties aromaten

7035,10,2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

10005000,01-<0.2µg/ldichloormethaan

900453,57-<0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203,57-<0.2µg/l1,2-dichloorethaan

1050,01-<0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-<0.2µg/ltrichloormethaan

1050,01-<0.1µg/ltetrachloormethaan

3001500,01-<0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

130650,01-<0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-<0.2µg/ltrichlooretheen

40200,01-<0.1µg/ltetrachlooretheen

52,50,01-<0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

20100,01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040,40,8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630---<0.2µg/ltribroommethaan

Interventie
waarde (I)

Tussenwaarde
(1/2(SW+I))

Streefwaarde
(SW)

ToetsresultaatAnalyseresultaatEenheidAnalyse

Peilbuis 2Monsteromschrijving

4435970Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625338504,8 SW240µg/lbarium (Ba)

63,20,4-<0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-9µg/lkobalt (Co)

754515-5µg/lkoper (Cu)

0,30,180,05-<0.05µg/lkwik (Hg) FIAS/Fims

754515-<2µg/llood (Pb)

3001525-<2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-11µg/lnikkel (Ni)

80043265-33µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-<50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3001536-<0.2µg/lstyreen

3015,10,2-<0.2µg/lbenzeen

1000503,57-<0.2µg/ltolueen

150774-<0.2µg/lethylbenzeen
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7035,010,01-<0.05µg/lnaftaleen

Sommaties aromaten

7035,10,2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

10005000,01-<0.2µg/ldichloormethaan

900453,57-<0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203,57-<0.2µg/l1,2-dichloorethaan

1050,01-<0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-<0.2µg/ltrichloormethaan

1050,01-<0.1µg/ltetrachloormethaan

3001500,01-<0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

130650,01-<0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-<0.2µg/ltrichlooretheen

40200,01-<0.1µg/ltetrachlooretheen

52,50,01-<0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

20100,01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040,40,8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630---<0.2µg/ltribroommethaan

Opmerkingen

x maal Interventiewaarde (I)x I

x maal Tussenwaarde (T)x T

x maal Streefwaarde (SW)x SW

<= Streefwaarde (SW) en/of detectiegrens AS3000-

Legenda

Toetsing volgens 'Circulaire bodemsanering 2009', zoals gewijzigd op 3 april 2012
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BIJLAGE 6:  

Asbestinventarisatie gesloopte woningen 

  



Volledige rapportage 
Asbestinventarisatie Type A 

 
 
 

 

 
 
 
Projectnummer : AIR 2587 

Opdrachtgever : Vanboeijen 

Contactpersoon : De heer J. Fledderus 

Inventariseerder DIA : De heer R. Verver 

Datum autorisatie : 22 maart 2012 

Rapport geldig tot : 20 maart 2015 

Status   : Definitief, versie 1.0 

Locatie   : Burg. B. Lohmanweg 4 en 6 

Bouwwerk  : Twee woningen en opstallen 

 
 
 
 
 
 

AO-059/1  02-D020028.01 
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Voorwoord 
 
Team2 Advies heeft opdracht gekregen van de heer J. Fledderus namens Vanboeijen om 
een asbestinventarisatie Type A conform SC-540 uit te voeren. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden in twee woningen aan de Burg. B. Lohmanweg 4 en 6 te Assen. Het doel 
van de inventarisatie is de sloop van het gehele bouwwerk. 
 
In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Het onderzoek is 
daar waar noodzakelijk geacht destructief uitgevoerd.  
 
Omvang onderzoek 

 Gehele gebouw 
 Gedeelte van het gebouw of object  
 Representatieve steekproef 
 Aanvulling op representatieve steekproef 
 Onvoorzien aanwezig asbest 

 
Soort inventarisatie 
 

 Asbestinventarisatie Type A 
 volledig       
 onvolledig (NEN 2991:2005) ernstige blootstelling     

 Asbestinventarisatie Type B       
 Asbestinventarisatie Type G    

 
Risicobeoordeling 
 

 Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw 
 Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005) 
 Destructief onderzoek toegestaan 
 Destructief onderzoek niet toegestaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Team2 Advies: 
 
 
 
 
 
P. Brouwer        M. Samshuijzen 
Projectleider / adviseur      Projectleider / adviseur 
 
Groningen, 22 maart 2012 
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1. Samenvatting 
 

1.1  Algemeen 
 
Voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek is een vooronderzoek, deskresearch 
uitgevoerd. Alle te onderzoeken ruimtes en/of bouwdelen waren vrij toegankelijk. De 
opdrachtgever heeft verzocht om destructief onderzoek uit te voeren. 
 

1.2  Conclusie en aanbevelingen 
 
In de onderzochte woningen zijn diverse asbesthoudende bronnen aangetroffen. In 
onderstaande tabel zijn de asbesthoudende bronnen opgenomen. 
 
Tabel 1: overzicht asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen 

Bron 
nr. Toepassing Locatie Hoeveel- 

heid Binding Monster 
nr. Analyse Risicoklasse 

 
3 
 

Hoed 
Dak, 

schoorsteen 
(nr.6) 

1 stuks Hechtgebonden M3 Chrysotiel 10-15% 2 

4 
 

Golfplaat 
 

Dak garage 
(nr.6) 25m2 Hechtgebonden M4 Chrysotiel 10-15% 2 

 

1.3  Beperking van het onderzoek 
 
Ten tijde van het onderzoek heeft er destructief onderzoek plaatsgevonden. Direct 
voorafgaand aan totaalsloop is men niet verplicht tot het uitvoeren van een aanvullende 
asbestinventarisatie. 
 
Voor uitleg van het noodzakelijke type onderzoek zie paragraaf 2.4.  
Voor de specifieke nader te onderzoeken opgegeven beperkingen van de locatie zie 
paragraaf 4.2. 
 

1.4  Algemene opmerkingen 
 
- De vermelde hoeveelheden zijn bij benadering geschat en/of gemeten en zijn geen 

bestekshoeveelheden. 
 
- De niet geïnspecteerde ruimtes, voor zover aanwezig, staan aangegeven op de 

plattegronden in bijlage 1. 
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Lijst van betrokkenen 
 
 
Opdrachtgever 
Naam: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Contactpersoon: 
Telefoonnummer: 
E-mail: 

Vanboeijen 

Burg. B. Lohmanweg 8 

9404 LB Assen 

De heer J. Fledderus  

0592 – 305 305 

johannes.fledderus@vanboeijen.nl 

 
 
Onderzoekslocatie 
Bouwwerk: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Contactpersoon: 
Telefoonnummer: 
Kadastraalnummer: 

Twee woningen en opstallen 

Burg. B. Lohmanweg 4 en 6 

9404 LB Assen 

De heer J. Fledderus  

0592 – 305 305  

Onbekend 

 
 
Uitvoerder onderzoek 
Naam: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Telefoonnummers 
M. Samshuijzen: 
P. Brouwer: 
R. Verver: 
E-mail: 
Website: 
Datum inventarisatie: 
Inspecteur: 

Team2 Advies 

Postbus 2162 

9704 CD  Groningen  

 

06 - 543 560 82 

06 - 543 580 10 

06 - 319 596 41 

Info@team2advies.nl 

www.team2advies.nl 

20 maart 2012 

R. Verver 

 
 
Laboratoriumwerkzaamheden 

Bedrijfsnaam: RPS Analyse BV 

mailto:johannes.fledderus@vanboeijen.nl
mailto:Info@team2advies.nl
http://www.team2advies.nl
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2.  Algemeen 
 

2.1  Inleiding 
 
In deze rapportage asbestinventarisaties Type A is het deskresearch, de uitvoering en de 
bevindingen beschreven. Er is een onderzoek en rapportage uitgevoerd conform de 
wettelijke eisen en zoals vastgelegd in de SC-540. Voor het rapporteren van een 
asbestinventarisatie conform de SC-540 zijn alleen bedrijven bevoegd als ze beschikken 
over een geldig SC 540 procescertificaat voor asbestinventarisaties. 
Een SC-540 rapportage is vereist, indien er asbest verwijderd wordt door een SC-530 
gecertificeerd verwijderaar. De geldigheid van een SC-540 rapportage voor daadwerkelijke 
verwijdering is 3 jaar. Voor totaalsloop en voor aanvraag van een sloopvergunning dient het 
rapport volledig te zijn. Volledig wil zeggen dat alle ruimtes te inspecteren waren tijdens het 
onderzoek. Bij een (deel) sanering bijvoorbeeld in mutatiewoningen kan er in bepaalde 
gevallen worden volstaan met het onderzoek van de desbetreffende ruimtes als 
bouwkundige eenheid. 
 

2.2  Doel van het onderzoek 
 
Het doel van het onderzoek is, middels een visuele inspectie en monstername, inzicht te 
verschaffen in de aanwezigheid, het risico en de omvang van asbesthoudende materialen in 
bouwwerken, bouw- of constructiedelen en objecten. 
Het inventarisatierapport Type A dient een volledige inventarisatie te zijn van alle ruimten van 
een bouwwerk, of het gedeelte van dit bouwwerk, dat bestemd is voor sloop, zoals: vloeren, 
wanden, plafonds, leidingen, technische installaties, gevels (binnen en buiten), kruipruimte(n), 
kelders en daken. Een volledig asbest inventarisatierapport Type A dient als basis voor de 
aanvraag van een omgevingsvergunning voor het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar 
nemen van een bouwwerk. Een asbest inventarisatierapport Type A dat niet volledig is, is 
niet geschikt voor een aanvraag omgevingsvergunning. 
 

2.3  Onderzoeksmethodiek 
De onderzoeksmethodiek is er op gericht om zoveel mogelijk beschikbare informatie te 
verkrijgen van het bouwwerk. Het onderzoek wordt gestart met een interview met de 
opdrachtgever en/of beheerder. Er is gevraagd of er tekeningen en/of bestekken beschikbaar 
zijn. Op deze wijze kan vooraf een schatting worden gemaakt van de mogelijke omvang van 
aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen. 
Vervolgens heeft het daadwerkelijke onderzoek plaatsgevonden al dan niet met behulp van 
destructief onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudende bronnen. Van 
asbesthoudende/asbestverdachte bronnen wordt een representatief materiaalmonster 
verzameld. De eventueel aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen 
worden gekwantificeerd naar hoeveelheid, bevestiging, locatie, hechtgebondenheid en 
risicoklasse. 
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2.4  Type inventarisaties 
 
 
Type 0 
Een inventarisatieonderzoek voorafgaand aan een NEN 2991 onderzoek. In de regel 
specifiek betrekking hebbende op een aanwezige risicovolle asbestbron. Deze rapportage is 
niet geschikt voor sanering of sloopaanvraag. 
 
Type A 
Asbestinventarisaties van panden, objecten welke niet destructief of licht destructief kunnen 
worden geïnspecteerd. Uit de inventarisatie komt een conclusie of aanbeveling naar voren of 
een nader onderzoek noodzakelijk is. Een aanvullend onderzoek kan noodzakelijk zijn indien 
de inventariseerder een vermoeden heeft of niet kan uitsluiten dat er verborgen asbest 
aanwezig is. Het aanvullend onderzoek onderscheid zich in twee vormen: 
 
1) Er kan een aanvullend licht destructief onderzoek noodzakelijk zijn omdat er geen 
destructief onderzoek mogelijk was vanwege in gebruik zijnde bouwdelen. Te denken valt 
aan asbest achter voorzetwanden, onder vloerbedekkingen, boven vaste plafonds, in 
spouwen etc. Deze vorm van aanvullend licht destructief onderzoek kan en mag door een 
gecertificeerd SC-540 bureau worden uitgevoerd. De rapportage hiervan is een aanvullend 
onderzoek Type A (in welke vorm dan ook). 
2) Indien er tijdens het Type A onderzoek toestemming is voor een licht destructief 
onderzoek, alle ruimtes toegankelijk waren en er geen vermoeden is dat er meer asbest 
aanwezig kan zijn is deze Type A rapportage geschikt voor de sloopaanvraag en de 
daadwerkelijke sloop van het pand/object. Nader onderzoek is dus niet noodzakelijk. 
 
Type B 
Een Type B onderzoek wordt altijd uitgevoerd als vervolg op een Type A onderzoek.  
Een Type B onderzoek wordt geadviseerd wanneer tijdens het volledige Type A onderzoek 
een redelijk vermoeden bestaat op de aanwezigheid van niet direct waarneembaar asbest 
dat niet met een licht destructief onderzoek kan worden gevonden. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij rioleringen onder de woning, luchtbehandelingsystemen 
in koven of verloren bekistingen in funderingen. Deze toepassingen zijn veelal alleen aan te 
treffen op aangeleverde bestekstekeningen of plattegronden. Bij een Type B onderzoek 
wordt de bouwkundige integriteit van een bouwwerk aangetast. Tijdens dit Type B onderzoek 
kan zwaar destructief onderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek kan in sommige gevallen 
alleen in samenwerking met een (SC-530) gecertificeerde asbestverwijderaar worden 
uitgevoerd tijdens daadwerkelijke sloop. De rapportage is een aanvulling op het Type A 
rapport. 
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Type G 
Een asbestinventarisatie Type G is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie  
Type A. Type G = Type A + een aanvulling gericht op het gebruik van het gebouw. Hierbij 
worden de risico’s van asbestbronnen aangegeven en een beheersplan conform NEN 2991 
opgesteld.  
Eigenaren of beheerders van gebouwen kunnen vrijwillig opdracht geven tot dit type 
asbestinventarisatie om de risico’s van aanwezig asbest inzichtelijk te krijgen. 
 
Ondanks genoemde onderzoeken is er altijd een kans dat er meer asbest kan worden 
aangetroffen dan in eerste instantie was geïnventariseerd. Deze toepassing dient derhalve 
voorafgaand aan de daadwerkelijke sanering alsnog te worden geïnventariseerd. 
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3.  Onderzoeksresultaten  
 

3.1  Interview opdrachtgever en/of beheerder 
 
Voorafgaand aan het onderzoek is er telefonisch contact geweest met de heer H. Bakker in 
opdracht van Vanboeijen. De heer H. Bakker heeft aangegeven dat er mogelijk 
asbesthoudende golfplaat aanwezig is op het dak van de garage, ook zou de pijp in de 
schoorsteen asbesthoudende kunnen zijn. Er mag destructief onderzoek worden uitgevoerd. 
 

3.2  Deskresearch en resultaten 
 
Er vindt deskresearch plaats met behulp van bouwtekeningen en bestekken, indien 
aangeleverd door de opdrachtgever. Door de opdrachtgever zijn geen bouwtekeningen en 
bestekken aangeleverd. In onderstaande tabel staan de resultaten van de deskresearch 
en/of interview vermeld. 
 
Tabel 2: resultaten deskresearch 

Omschrijving asbestverdacht materiaal 
Plattegrond- 

besteknummer 
Locatie Jaar 

 

Aangetroffen 

ja/nee/n.v.t. 

Golfplaat - Dak, garage - Ja 

Pijp - Schoorsteen - 
Nee, wel een 

kap 
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3.3  Visuele inspectie en monsteranalyse resultaten 
 
Ten tijde van de asbestinventarisatie zijn de asbestverdachte materialen, die uit het interview 
en deskresearch naar voren zijn gekomen, gecontroleerd. Tevens is onderzoek naar 
secundaire besmettingen verricht. Hierbij moet men denken aan asbestafval en/of restanten 
welke bij eerdere uitgevoerde asbestverwijdering kunnen zijn achter gebleven. 
 
Om er zeker van te zijn dat verdacht materiaal asbesthoudend is, dienen materiaal of 
stofmonsters genomen te worden. De analyse van een materiaal of stofmonster wordt door 
een deskundig geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd.  
Er worden geen materiaalmonsters verzameld wanneer de monstername een gevaar 
oplevert voor de inspecteurs of derden. Wanneer er van asbestverdachte toepassingen geen 
materiaalmonsters worden verzameld, wordt dit in de rapportage vermeld. 
 
Bij de bronnen op de volgende pagina’s zijn foto´s, detailgegevens van de asbestverdachte 
en/of asbesthoudende materialen opgenomen. Tevens zijn de foto´s en detailgegevens van 
de eventuele onderzochte asbestvrije materialen bij de bronbladen opgenomen. 
Asbesthoudende bronnen worden met rood aangegeven. Indien de toepassing asbestvrij is  
wordt deze met blauwe pijl aangegeven. 
 
In bijlage 1 zijn de asbesthoudende toepassingen, indien aanwezig, op de plattegronden 
weergegeven. 
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Bron 1, badombouw 
 
 Monsternummer  M1 

 Locatie  Badkamer nr. 6 

 Verdieping  Begane grond 

 Hoeveelheid (circa)  2m2 

 Bevestigingsmethode  Geschroefd 

 Binding    Niet hechtgebonden 

 Verweerdheid  Niet verweerd 

 Conditie    Licht beschadigd 

 Soort asbest   Geen asbest 

 Risicoklasse  N.v.t. 

 Verwijderingsmethode  N.v.t. 

 Aanbeveling  N.v.t. 
 
Opmerkingen: geen opmerkingen. 

 

  
  

foto’s: badombouw 
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Bron 2, leidingisolatie 
 
 Monsternummer  M2 

 Locatie  Kruipruimte beide woningen 

 Verdieping  Kelder 

 Hoeveelheid (circa)  Niet bepaald 

 Bevestigingsmethode  Geklemd 

 Binding    Hechtgebonden 

 Verweerdheid  Licht verweerd 

 Conditie    Licht beschadigd 

 Soort asbest   Geen asbest 

 Risicoklasse  N.v.t. 

 Verwijderingsmethode  N.v.t. 

 Aanbeveling  N.v.t. 
 
Opmerkingen: geen opmerkingen. 

 

 

 

  
foto’s: leidingisolatie 
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Bron 3, hoed 
 
 Monsternummer  M3 

 Locatie  Dak, schoorsteen nr. 6 

 Verdieping  Dak 

 Hoeveelheid (circa)  1 stuks 

 Bevestigingsmethode  Geschroefd 

 Binding    Hechtgebonden 

 Verweerdheid  Zwaar verweerd 

 Conditie    Licht beschadigd 

 Soort asbest   Chrysotiel 10-15% 

 Risicoklasse  2 

 Verwijderingsmethode  Buitensanering 

 Aanbeveling  Sanering bij sloop of renovatie 
 
Opmerkingen: geen opmerkingen. 

 

  
  

foto’s: hoed 
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Bron 4, golfplaat 
 
 Monsternummer  M4 

 Locatie  Dak garage nr. 6 

 Verdieping  Dak 

 Hoeveelheid (circa)  25m2 

 Bevestigingsmethode  Geschroefd 

 Binding    Hechtgebonden 

 Verweerdheid  Licht verweerd 

 Conditie    Licht beschadigd 

 Soort asbest   Chrysotiel 10-15% 

 Risicoklasse  2 

 Verwijderingsmethode  Buitensanering 

 Aanbeveling  Sanering bij sloop of renovatie 
 
Opmerkingen: geen opmerkingen. 

 

  
  

foto’s: golfplaat 
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4.  Beperkingen van het onderzoek 
 

4.1  Algemene beperkingen 
 
De bij Team2 Advies uitgevoerde asbestinventarisaties worden met veel zorg en aandacht 
besteed aan het opsporen van alle direct waarneembare asbesthoudende materialen. Er 
bestaat een kleine kans dat asbesthoudende materialen niet als zodanig opgemerkt worden. 
Het onderzoek is een momentopname en afhankelijk van de inspanning van Team2 Advies 
en van factoren van buitenaf. Team2 Advies verplicht zich de overeengekomen 
werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren. Team2 Advies kan geen 
garanties geven met betrekking tot resultaten. Team2 Advies neemt derhalve door het 
aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geen 
resultaatverplichting. 
 

4.2  Specifieke beperkingen 
 
Beperkingen op de te onderzoeken locatie kunnen aanwezig zijn door verschillende 
oorzaken. Deze zijn in de onderstaande tabel, voor zover aanwezig, aangegeven. 
 
Er zijn ruimtes welke niet toegankelijk zijn, bijvoorbeeld geen sleutels voorhanden of de 
toegang wordt geweigerd door gebruikers. 
 

Geen beperkingen 

Er zijn vermoedens dat er nog verborgen asbest aanwezig kan zijn op de volgende 
locaties en/of in de volgende onderdelen/installaties 

Geen vermoedens 

Er zijn ruimtes of delen welke niet te inspecteren waren vanwege veiligheidsaspecten 

Geen beperkingen 
Tabel 3: beperkingen 
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5.  Risicoklasse 
 
Van de aangetroffen asbestbron(nen) is de risicoklasse ten behoeve van asbest 
werkzaamheden aangegeven conform ‘Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels met betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico’s van asbest’ bekend gemaakt in staatsblad 348 jaargang 2006.  
 
Voor het bepalen van de risicoklasse is gebruik gemaakt van het door het Ministerie van 
Sociale zaken en Werkgelegenheid beschikbaar gestelde SMA-rt hulpmiddel zoals terug te 
vinden is via website www.asbestinfo.nl. De onderverdeling in risicoklassen in de 
geraadpleegde literatuur is onderbouwd met luchtmetingen die voldoen aan de arbo-
wetgeving.  
 
Risicoklasse 1:  LAAG risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest  

art. 4.44: blootstellingsniveau kleiner dan 0,01 vezels/cm3  

(kleiner dan 10.000 vezels/m3) 
 
Risicoklasse 2:  MIDDEN risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest  

art. 4.48: blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm3  

(10.000 tot 1.000.000 vezels/m3) 
 
Risicoklasse 3:  HOOG risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest  

art. 4.53a: blootstellingsniveau groter dan 1 vezels/cm3  
(meer dan 1.000.000 vezels/m3) 

 
 
 
Bepaling risicoklasse 
Een risicoklasse wordt bepaald door een aantal variabelen. Zoals in de opsomming boven is 
aangegeven is met name het aantal vezels welke vrijkomen bij een verwijdering maatgevend. 
Met name de hechtgebondenheid en bevestiging van asbesttoepassingen zijn in de regel 
doorslaggevend voor de klassificering. 
Voor het bepalen van een risicoklasse dient o.a. het Type product bekend te zijn, de 
hechtgebondenheid, de bevestiging en sommige randvoorwaarden. Op basis van de 
ingevoerde gegevens zal SMA-rt een werkwijze genereren voor die specifieke toepassing 
met de daarbij behorende risicoklassificering.  
De invoer van de variabelen wordt in de regel uitgevoerd door de asbestonderzoeker. 
 
Risicoklasse 1 
Losse hechtgebonden delen tot bepaalde afmetingen zijn in de regel klasse 1 situaties. Denk 
hierbij aan plantenbakken, deuren, losse delen plaat of geklemde platen welke vrijwel zonder 
breuk kunnen worden verwijderd. 

http://www.asbestinfo.nl
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Risicoklasse 2  
Klasse 2 situaties ontstaan waneer er in de regel hechtgebonden en in sommige gevallen 
niet hechtgebonden materialen worden verwijderd waarbij breuk, bewerking of verspanende 
bewerkingen optreden. Te denken valt aan hechtgebonden gespijkerde of geniete producten, 
deels geschroefde niet hechtgebonden platen of hechtgebonden platen welke op enige wijze 
worden bewerkt. Bijvoorbeeld sanering van golfplaten daken waarbij de beplating is verweerd 
en waarbij de beplating wordt bewerkt door “schuiven”. 
 
Risicoklasse 3  
Klasse 3 situaties ontstaan in de regel bij verwijdering van niet hechtgebonden materialen 
zoals isolaties, koord, zachte brandwerende beplatingen. 
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Bijlage 1.  Plattegronden 
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  Schaal 
 Schematisch 

Onderdeel 
Plattegrond  

 

 Asbesthoudend oppervlak Niet onderzochte ruimtes 
   
 Asbesthoudend oppervlak  
   
 Asbesthoudend oppervlak  
   
 Asbesthoudende kachel/ketel  
   
 Asbesthoudende pijp/buis  
    

 

 

Legenda 

Bron 4, golfplaat 

Bron 3, hoed 
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Bijlage 2.  Analysecertificaten 
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Bijlage 3.  Risicoklasse bepaling volgens SMA-rt 
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Bijlage 4.  Evaluatieformulier 
 
1. asbestinventarisatie TYPE A   

naam inventarisatiebedrijf Team2 Advies 

SCA-code 02-D020028.01 

rapport nummer AIR 2587 

vrijgave datum 22 maart 2012 

2. asbestinventarisatie TYPE B 

naam inventarisatiebedrijf  

SCA-code  

rapport nummer  

vrijgave datum  

2. asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 

naam inventarisatiebedrijf  

SCA-code  

rapport nummer  

vrijgave datum  

omschrijving onvoorzien asbest 

omschrijving locatie hoeveelheid 

   

   

   

asbestverwijderaar 

naam asbestverwijderingsbedrijf  

SCA-code  

naam  

vrijgave datum handtekening 

verzonden naar    

door (naam)    

datum    

paraaf    
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Bijlage 5.  Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en  
regelgeving 

 
1. Algemeen 
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een 
asbestinventarisatierapport ten grondslag. 
 
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning? 
1. De eigenaar van een bouwwerk; 
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau; 
3. Gebruiker van een bouwwerk. 
 

Toelichting: 
1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als 
sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de 
aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de 
asbestverwijdering. 
2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste 
instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. 
 

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, 
de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de 
eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is. 
 
De opdrachtgever is degene die: 
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor 
asbestinventarisatie; 
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ 
verwijderen; 
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. 
inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een 
geldig certificaat voor asbestverwijderen; 
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -
tijdstippen; 
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de 
eindbeoordeling; 
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt. 
 
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het 
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk. 
 
2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en 
sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
 
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte 
certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het 
Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
 
 3. Asbestinventarisatierapport 
 
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 
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Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie 
Art. 3-1-b: 
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) …. 
beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
 
Art. 3-2-b: 
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever) …. 
beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
 
Art. 5 
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de 
handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus 
het asbestverwijderingsbedrijf). 
 
Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: 
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die 
het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over 
beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 
 

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid 
van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en 
worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport. 
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende 
producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten. 
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door 
een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een 
certificerende instelling. 
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, 
bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht. 
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als 
bedoeld in artikel 24 van de wet. 
 
Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 
1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b 
tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is 
van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit 
is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is 
afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld 
in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en 
crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit 
van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, 
bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als 
bedoeld in artikel 24 van de wet. 
 

Par. 4 - Bouwwerken 
Art. 10: Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een 
aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de 
sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert. 
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Bijlage 6.  Enqueteformulier 
 
 
Team2 Advies streeft naar een optimale kwaliteit van haar dienstverlening. Om die kwaliteit gericht en 
doeltreffend te kunnen verbeteren is het oordeel van de opdrachtgever voor ons van groot belang. 
Team2 Advies is daarom geïnteresseerd in uw mening over de dienstverlening en de uitvoering van 
de opgedragen werkzaamheden. 
 
Wij willen u vragen om onderstaande vragen te beantwoorden en d.m.v. het aankruisen van het 
aanvinken van het volgens u van toepassing zijnde antwoord. 
 
Indien u nog aanvullende op of aanmerkingen heeft kunt u deze vermelden onder “Opmerkingen”. 
 
 
 
 
 
Beoordelingscriterium Slecht Matig Goed Zeer goed 
Bereikbaarheid Team2 Advies     
Prijsstelling     
Vooraf besproken aanpak     
Uitgevoerde aanpak     
Nakomen tijdsafspraak     
Optreden uitvoerende(n)     
Helderheid van de rapportages     
Volledigheid van de rapportages     
Oplossen van klachten     
 
 
Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuele toelichtingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij vragen u vriendelijk om het enquêteformulier te scannen en te mailen naar info@team2advies.nl of 
per post naar Postbus 2162, 9704 CD  Groningen. 

mailto:info@team2advies.nl


BIJLAGE 7:  

Rapport Visuele Inspectie na asbestverwijdering 
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