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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1. Aanleiding en doel 

Hotel en brasserie Katoen, gevestigd aan het Bleekveld in Goes, heeft het voornemen aan de zuidzijde 

van de Beestenmarkt het hotel uit te breiden. Ter plaatse van de huidige panden Beestenmarkt 17-23 

zijn 25 kamers beoogd. De hoteluitbreiding wordt deels gerealiseerd in de bestaande bebouwing, 

Beestenmarkt 17, en deels nieuwbouw. Het voornemen past niet in het geldende bestemmingsplan 

'Binnenstad-Centrum'. De gemeente heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan 

de ontwikkeling.  

 

Om de uitbreiding van het hotel alsnog mogelijk te maken dient een omgevingsvergunning voor 

afwijking van het bestemmingsplan te worden verleend. Ten behoeve van deze procedure is een 

ruimtelijke onderbouwing (hierna RO) noodzakelijk ter verantwoording van de omgevingsvergunning. 

 

1.2. Projectgebied 

Het projectgebied ligt in het centrum van Goes, aan de zuidkant van de Beestenmarkt, ten noorden van 

het huidige hotel. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie D, nummers 4814 en 5075 

(gedeeltelijk), met een gezamenlijke oppervlakte van circa 650 m2. 

 

 
Figuur 1.1 Ligging projectgebied rood omrand, huidige hotel/brasserie is aangegeven met de rode 

stippellijn (bron: basisviewer.rho) 
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1.3. Geldend bestemmingsplan 

Het geldende bestemmingsplan ter plaatse is 'Binnenstad-Centrum', vastgesteld op 19 april 2001 door 

de gemeenteraad van Goes. Op basis van dit bestemmingsplan gelden ter plaatse van de beoogde 

ontwikkeling de bestemmingen 'Centrumvoorzieningen' en 'Woondoeleinden'. Binnen de bestemming 

'Centrumvoorzieningen' zijn bejaarde-, medische-, onderwijs-, overheids-, religieuze-, sportieve, en 

welzijnsvoorzieningen, kantoren en detailhandel toegestaan. De bestemming ' Woondoeleinden' is 

bedoeld voor bebouwing ten behoeve van de huisvesting van personen. Binnen deze bestemmingen is 

bebouwing met maximaal 2 bouwlagen toegestaan. Het zuidelijk deel van de centrumdoeleinden mag 

niet worden bebouwd, dit is aangegeven met C(z) op figuur 1.2. 

 

 
Figuur 1.2 Uitsnede bestemmingsplan 'Binnenstad-Centrum', projectgebied blauw omrand (bron: 

ruimtelijkeplannen.nl) 

 

Op basis van de geldende regeling is het voorgenomen initiatief niet toegestaan. 

 

1.4. Leeswijzer 

Deze ruimtelijke onderbouwing heeft de volgende opzet: 

 in hoofdstuk 2 wordt de huidige en de toekomstige situatie van het projectgebied beschreven; 

 in hoofdstuk 3 wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan het relevante Rijks-, provinciaal- 

en gemeentelijk beleid; 

 vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de verschillende omgevingsaspecten getoetst, die van invloed zijn 

op de beoogde ontwikkeling; 

 in hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de juridische regeling; 

 tot slot wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1. Huidige situatie 

Het projectgebied is gelegen aan de zuidzijde van de Beestenmarkt. Het betreft de panden van 

nummers 17, 19, 21 en 23. Beestenmarkt 17 is een beeldbepalend pand van 2 bouwlagen met een kap. 

Beestenmarkt 19, 21 en 23 hebben 1 bouwlaag met een kap. Aan de voorzijde van de huidige 

bebouwing begint de openbare ruimte bestaande uit een trottoir, een parkeerstrook en vervolgens een 

rijstrook. De westzijde van het projectgebied wordt begrensd door de voetgangersonderdoorgang 

Bleekveld. Aan de oostzijde staat de bebouwing van Beestenmarkt 25. De zuidzijde van het 

projectgebied bestaat uit een tuin. Ten zuiden van deze tuin ligt hotel Katoen met brasserie (buiten het 

projectgebied). 

 

 
Figuur 2.1 Huidige bebouwing, vlnr nummer 23, 21, 19 en 17 (bron: google.streetview) 
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2.2. Gewenste situatie 

De ontwikkeling betreft de uitbreiding van hotelkamers bij een bestaand hotel. Deze ontwikkeling sluit 

aan bij het onderzoek naar de hotelmarkt in de gemeente Goes. In het onderzoek marktruimte 

middellange termijn dat in 2015 is uitgevoerd, is aangegeven dat de huidige hotels gezamenlijk een 

gevarieerd en divers aanbod bieden met verschillende prijs/kwaliteitsverhoudingen. Het onderzoek 

richtte zich op de hotelmarkt tot en met 2021. In het onderzoek wordt de conclusie getrokken dat een 

nieuw concept dat inspeelt op een niche en daarmee extra vraag creëert, toegevoegde waarde kan 

hebben voor de hotelmarkt in Goes. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat de markt ruimte biedt voor 

uitbreiding van hotelkamers. Met deze ontwikkeling wordt ingespeeld op deze ruimte voor extra 

hotelkamers. 

De 25 hotelkamers zijn van een gevarieerde omvang en zijn uitsluitend bedoeld als uitbreiding van hotel 

Katoen. Ter plaatse van deze uitbreiding zijn geen voorzieningen beoogd. Hotelgasten maken gebruik 

van de voorzieningen, zoals de receptie en het restaurant, van hotel Katoen aan de Bleekveld 9. 

 

Ter plaatse van het projectgebied wordt de bebouwing van nummers 19, 21 en 23 gesloopt ten behoeve 

van nieuwbouw. Het karakteristieke pand nummer 17 wordt intern verbouwd. In totaal worden met de 

nieuwbouw en verbouwing 25 kamers gerealiseerd. De tuin wordt opnieuw ingericht en betrokken bij 

het hotel. 

 

Het nieuwe gebouw bestaat uit 2 bouwlagen met een kap. De voorgevel van het gebouw krijgt een 

verspringende goothoogte, raamindeling en materiaal- en kleurgebruik, zodat dit past in het historische 

straatbeeld van de Beestenmarkt. 

Op de begane grond is ruimte voor 6 kamers in het nieuwe deel en 3 kamers in het oude deel. Op de 

eerste en tweede verdieping worden in totaal 16 kamers gerealiseerd. De kamers variëren tussen de 20 

en 22 m² in de nieuwbouw. In het oude deel wordt ook een grote kamers gerealiseerd met een 

oppervlakte van circa 45 m2. De kamers zijn georiënteerd op het Beestenmarkt en de tuin. Aan de 

achterzijde is een galerij beoogd met lift en trappenhuis. 

Voor een impressie van de bebouwing wordt verwezen naar figuur 2.2. Voor de plattegronden per 

bouwlaag wordt verwezen naar figuur 2.3 tot en met 2.6. 

 

 
Figuur 2.2 Impressie zicht vanaf Beestenmarkt (bron: Mulderblauw architecten, mei 2019) 
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Figuur 2.3 Plattegrond begane grond (bron: Mulderblauw architecten, oktober 2019) 

 
Figuur 2.4 Plattegrond eerste etage (bron: Mulderblauw architecten, oktober 2019) 
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Figuur 2.5 Plattegrond tweede etage (bron: Mulderblauw architecten, oktober 2019) 

 

 
Figuur 2.6 Plattegrond Dak (bron: Mulderblauw architecten, oktober 2019) 

 



  13  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190714 
  

Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Zo 

beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten zij de komende jaren wil 

investeren. En op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden. Provincies en 

gemeenten krijgen in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening. De 

nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota's zoals: de Nota 

Ruimte; de Structuurvisie Randstad 2040; de Nota Mobiliteit; de Mobiliteits Aanpak; de structuurvisie 

voor de Snelwegomgeving; de agenda Landschap; de agenda Vitaal Platteland; Pieken in de Delta. 

 

Toetsing en conclusie 

Voor de onderhavige ontwikkeling zijn geen belangen op Rijksniveau gemoeid. De SVIR vormt geen 

belemmering. 

 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

Het Rijk heeft met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale ruimtelijke 

belangen juridisch vastgelegd. Het gaat om regels voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de 

bufferzones, nationale landschappen, de Ecologische Hoofdstructuur, de kust, grote rivieren en militaire 

terreinen. 

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent een aantal nationale 

belangen zoals genoemd in de SVIR.  

 

Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6. lid 2 Bro) 

Voor succesvol ruimtelijk beleid is het van belang dat vraag en aanbod van functies regionaal goed op 

elkaar zijn afgestemd. Dit draagt bij aan economische dynamiek, zorgvuldig gebruik van ruimte en 

infrastructuur en behoud van de leefbaarheid van stedelijk en landelijk gebied. De Ladder voor 

duurzame verstedelijking is het centrale ruimtelijk instrument om dit beleid te realiseren. Aangetoond 

dient te worden dat er behoefte is aan de betreffende ontwikkeling en, indien de ontwikkeling 

plaatsvindt buiten het bestaande stedelijke gebied, waarom de betreffende locatie het meest geschikt 

is. 

 

Toetsing en conclusie 

De ontwikkeling is van dusdanig kleinschalige omvang dat geen sprake is van een stedelijke 

ontwikkeling. Bovendien is de ontwikkeling gelegen in het stedelijk gebied. Een uitgebreide 

onderbouwing van de ladder is niet noodzakelijk. Het voornemen is een initiatief van het reeds 

aanwezige hotel. Het voornemen meer kamers te realiseren sluit aan bij de groei van het aantal 

toeristen in Goes en de daarmee samenhangende groei van de behoefte aan toeristische 

verblijfsaccommodatie. 
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3.2. Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Zeeland 2018 

Het Omgevingsplan Zeeland 2018 bevat de hoofdlijnen van het provinciaal beleid voor de fysieke 

leefomgeving. Het omgevingsplan heeft betrekking op de onderwerpen economie, ruimte, mobiliteit, 

natuur, cultuur, water en milieu. Het Omgevingsplan 2018 bevat slechts beperkt nieuw beleid ten 

opzichte van het Omgevingsplan 2012-2018. Het Omgevingsplan Zeeland 2018 beoogd naast een 

concrete invulling voor de vier grote strategische opgaven (duurzame en concurrerende economie, 

klimaatbestendige en neutrale samenleving, waardevolle leefomgeving en toekomstbestendige 

bereikbare woon-, werk- en verblijfsomgeving) ook een eerste aanzet voor te geven voor de lange 

termijn strategische doelen. De verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk beleid wordt primair bij de 

samenwerkende gemeenten gelegd. De provincie beperkt zich tot het bevorderen van de regionale 

samenwerking en het bewaken van een aantal eigen belangen.  

 

Hotelontwikkeling 

Hotelontwikkeling is een bijzondere vorm van verblijf voor recreatieve en zakelijke doeleinden. De 

provincie ziet mogelijkheden voor de realisatie van nieuwe hotels in het luxere (3-, 4-, en 5 sterren) 

segment. Hotels kunnen een grote ruimtelijke impact, maar ook grote economische meerwaarde 

hebben voor de omgeving. Concentratie in stedelijke en toeristische gebieden sluit goed aan bij de 

toeristische en zakelijke marktvraag en voorkomt ontwikkelingen in het landelijk gebied. Nieuwvestiging 

en uitbreiding wordt beoordeeld op basis van de uitgangspunten voor verblijfsrecreatie. 

 

Toetsing 

Goes is aangemerkt als stedelijk en toeristisch gebied waarbinnen nieuwe hotels en uitbreiding van 

bestaande hotels als kansrijk worden geacht. De voorgenomen ontwikkeling van 25 kamers wordt op 

basis van het Omgevingsplan kansrijk geacht, en geldt als versterking van het huidig recreatief product. 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de beleidskaders van het Omgevingsplan van de Provincie 

Zeeland. 

 

Provinciale Omgevingsverordening 2018 

De voor de Provincie relevante beleidskaders uit het Omgevingsplan zijn verwerkt in de Provinciale 

Omgevingsverordening 2018. Voor verblijfsrecreatie zijn in de omgevingsverordening alleen regels 

opgenomen voor ontwikkelingen in het buitengebied. Verder zijn er algemene regels opgenomen die 

betrekking (kunnen) hebben op zowel het buitengebied als het bestaand stedelijk gebied. Een beperkt 

aantal regels heeft vooral betrekking op stedelijke functies.  

 

Van gemeenten wordt een bijdrage verwacht aan de uitvoering van de beleidsdoelen. Verder streeft de 

provincie naar realisering van beleidsdoelen met de inzet van andere instrumenten. Daartoe wordt 

verwezen naar de inhoud van het Omgevingsplan. 

 

Toetsing 

Voor wat betreft de voorgenomen ontwikkeling zijn geen specifieke regels uit de Provinciale 

Omgevingsverordening 2018 van belang. De Provinciale Omgevingsverordening 2018 staat de 

ontwikkeling niet in de weg.  

 

 

  



  15  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190714 
  

3.3. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Goes 2040 

De binnenstad kenmerkt zich dor een grote diversiteit in voorzieningen. De economische en culturele 

vitaliteit maken de binnenstad tot het kloppend hart van stad en regio. Vanwege de vitaliteit zijn er 

voortdurend nieuwe kansen en ontwikkelingen die een plek willen of moeten krijgen. Delen van de 

binnenstad zijn overwegend in gebruik voor wonen maar met name in het compacte centrum is wonen 

ondergeschikt aan de diverse andere functies. De identiteit van de binnenstad van Goes wordt in grote 

mate bepaald door de aanwezige monumenten en historische uitstraling. Het streven is de waardevolle 

elementen te beschermen en dit karakter te versterken. 

 

Toetsing 

De ontwikkeling draagt bij aan de vitaliteit van de stad. De nieuwe hotelkamers zorgen ervoor dat de 

locatie aan de Beestenmarkt een nieuwe impuls krijgt qua levendigheid. Dit maakt de ontwikkeling 

passend binnen de beleidskaders opgenomen in de Structuurvisie. 

 

Masterplan binnenstad Goes 

In het 'Masterplan binnenstad Goes', vastgesteld 18 mei 2000, heeft de gemeente Goes haar wensen 

verwoord ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad van Goes. 

 Om beter in te kunnen spelen op en gebruik te maken van de aanwezige verschillen in de 

binnenstad is deze ingedeeld in deelgebieden. Het projectgebied heeft betrekking op het 

deelgebied winkelgebied. 

 De Beestenmarkt en Vlasmarkt dienen te worden heringericht. Momenteel is de verblijfswaarde 

van deze pleinen beperkt. De pleinen worden gebruikt om te parkeren en niet om te recreëren. 

Door hun afmetingen, centrale ligging in de stad en de aanwezigheid van mooie pleinwanden is de 

kans groot dat na herinrichting aangename gebieden ontstaan om te verpozen. Herschikking van 

het parkeren dan wel terugdringing van de parkeerfunctie is in dat kader nodig. 

 

 
Figuur 3.1 Masterplan Goes 
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Toetsing 

De ontwikkeling draagt bij aan een versterking van de pleinwanden van de Beestenmarkt en sluit dus 

aan bij de doelstelling uit het Masterplan Binnenstad Goes. 

 

Projectplan binnenstad Goes 

Het 'Projectplan binnenstad Goes' is een uitwerking van het Masterplan Binnenstad Goes. Hierin is de 

binnenstad opgedeeld in vijf clusters. De omgeving van het projectgebied bestaat voor een groot deel 

uit relatief gevarieerde bebouwing (behorend tot het cluster 'openbaar gebied'). De structuur van dit 

gebied maakt onderdeel uit van de 'oude' historische stad. Dit wordt gekenmerkt door een fijnmazig 

netwerk van straten en pleinen. De historische stad heeft tevens een multifunctioneel karakter. 

 

Voor het 'openbare gebied' zijn onder andere de volgende randvoorwaarden opgesteld. 

 De inrichting van het gebied moet passen bij het gebruik en het gebied moet als ruimtelijk 

samenhangend geheel herkenbaar zijn. Door een zorgvuldige afstemming van de bestrating en de 

inrichting van de straten/pleinen op de omgeving kan op een eenvoudige wijze de functie worden 

versterkt. 

 De pleinen in de binnenstad dienen complementair aan elkaar te zijn. Versterking van het karakter 

van de pleinen is gewenst. 

 De Beestenmarkt dient, voortbordurend op het huidige rustige karakter, het karakter van een 

rustplek te krijgen. Het beeld daarbij is een plek met ruisende bomen met bankjes eronder, waar 

mensen rustig hun krant kunnen lezen, hun lunch kunnen nuttigen e.d. Om dit streefbeeld te 

kunnen realiseren, is het belangrijk (het grootste deel van) het parkeren van het plein te halen. Een 

aantal parkeerplaatsen voor invaliden en voor het publiek van de enkele aanwezige winkels kunnen 

worden gehandhaafd. Het plein dient wel toegankelijk te blijven voor de auto. 

 

Toetsing 

Ten aanzien van nieuwe bebouwing rond de Beestenmarkt worden in het projectplan geen 

randvoorwaarden gesteld. De komst van een nieuwe functie binnen het projectgebied zorgt voor een 

nieuwe invulling van de locatie wat bijdraagt aan de leefbaarheid. 
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Hoofdstuk 4  Sectorale aspecten 

4.1. Archeologie 

Het cultureel erfgoed van Nederland wordt beschermt met de Erfgoedwet. Om te voorkomen dat de 

archeologische informatie ongezien verloren gaat, is het noodzakelijk dat gemeenten in het ruimtelijk 

beleid waarborgen voor de omgang met dit bodemarchief. Dit is een uitvloeisel van het Verdrag van 

Malta dan in 1992 door Nederland werd ondertekend. 

 

Het gemeentelijk archeologiebeleid is opgenomen in het rapport 'Archeologiebeleid gemeente Goes' uit 

2011. Het beleid dat gebaseerd is op een analyse van de plaatselijke situatie, geeft aan wanneer 

archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Op basis van de beleidskaart, die bestaat uit een 

samenhangend pakket van kaarten en een toelichting, kan worden bepaald of voor een bepaalde 

ruimtelijke ontwikkeling op een specifieke locatie al dan niet archeologisch onderzoek moet 

plaatsvinden. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in 8 categorieën, waarvan enkele categorieën 

bekende archeologische waardevolle gebieden omvatten en andere een bepaalde verwachtingswaarde 

op archeologische vondsten weergeven. 

 

Toetsing en onderzoek 

Het projectgebied is aangeduid als Categorie 3 (gewaardeerde stads-/dorpskern). Voor deze gebieden is 

geen vooronderzoek noodzakelijk indien de bodemingrepen niet groter dan 50 m2 en dieper dan 40 

centimeter zijn. Ter plaatse van de te slopen bebouwing vinden bodemingrepen plaats met een 

oppervlakte van 180 m2 en diepte van circa 1 meter. De ontwikkeling betreft bodemingrepen die groter 

zijn dan 50 m2 en dieper dan 40 centimeter, archeologisch onderzoek voor het gehele projectgebied is 

daarom noodzakelijk. De uitkomsten van het onderzoek zijn als bijlage 1 toegevoegd aan deze 

ruimtelijke onderbouwing. 

 

Ter plaatse van het noordelijke deel van het projectgebied, onder de huidige bebouwing aan de 

Beestenmarkt, zijn hoogstwaarschijnlijk bebouwingsresten aanwezig van stenen huizen uit de periode 

van het einde van de 16de eeuw t/m de 19de eeuw. Daarnaast kan hier niet worden uitgesloten dat er ook 

bebouwingsresten aanwezig zijn uit de periode 1420 - 1580 AD. De omvang van de mogelijk aan te 

treffen archeologische sporen is op dit moment nog niet bekend. In hoeverre de bodem in het verleden 

is verstoord bij de sloop- en herbouwwerkzaamheden die hier hebben plaatsgevonden is eveneens niet 

bekend. 

 

Op basis van het uitgevoerde archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de 

uitvoeringswerkzaamheden ter plaatse van het projectgebied zullen leiden tot de aantasting van 

behoudenswaardige archeologische resten. Ter plaatse van het volledige plangebied dient aanvullend 

archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Dit onderzoek wordt geadviseerd vanaf een diepte van 

40cm beneden het maaiveld. Het is echter niet uitgesloten dat ook boven deze diepte 

behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn. Indien aanwezig dienen deze ook onderzocht 

te worden tijdens het aanvullend archeologisch onderzoek. Gezien de aard van de werkzaamheden 

(sloop bestaande bebouwing, interne verbouwing en inrichten van de tuin (dit laatste op langere 

termijn), dient dit aanvullend onderzoek te bestaan uit een Archeologische Opgraving protocol 

archeologische begeleiding (AB). Deze AB dient in eerste plaats, plaats te vinden bij de sloop van de 
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huidige bebouwing en het uitgraven van de bouwput voor de nieuwe bebouwing. Ook het rooien van de 

begroeiing in de tuin (indien deze diepgaande verstoringen oplevert) dient hierin mee genomen te 

worden. Ook wanneer in de tuinzone de milieusanering wordt uitgevoerd, of wanneer er andere 

graafwerkzaamheden worden voorzien met een diepte van meer dan 0.3 meter beneden het maaiveld 

wordt de Archeologische Begeleiding daarvan noodzakelijk geacht. Dat geldt ook voor mogelijke 

inpandige graafwerkzaamheden ter plaatse van Beestenmarkt 17/ 19. 

Het archeologisch onderzoek dient plaats te vinden conform vooraf gemaakte afspraken welke 

vastgelegd zijn in een Programma van Eisen (PvE). De ondergrondse werkzaamheden kunnen niet 

eerder plaatsvinden dan dat een door alle partijen ondertekent PvE voor handen is. 

 

Conclusie 

Voor de uitvoering van de Archeologische Begeleiding moet een Programma van Eisen (PvE) worden 

opgesteld dat voorafgaand aan het onderzoek moet zijn goedgekeurd door de gemeente Goes. 

 

4.2. Cultuurhistorie 

Beschermd stadsgezicht 

De historische kern van Goes heeft een bijzonder hoge cultuurhistorische waarde. Praktisch de gehele 

binnenstad, en daarmee ook het projectgebied, is daarom aangewezen als beschermd stadsgezicht als 

bedoeld in de Monumentenwet 1988. Hiervan zijn het Molenplein en de Zaagmolenstraat uitgezonderd. 

De Vlasmarkt en de Beestenmarkt vormen de open ruimten die het historisch beeld van de binnenstad 

belichamen. De waarde van de bescherming van de binnenstad van Goes is met name gericht op de 

volgende elementen: 

 het patroon van straten en waterlopen; 

 de profilering en inrichting van de openbare ruimte; 

 de afmetingen en vormgeving van bebouwing. 

 

Toetsing 

Het projectgebied is gelegen aan de Beestenmarkt. Met het voornemen wijzigt het patroon van straten 

en de openbare ruimte niet. De nieuwe bebouwing wordt in dezelfde rooilijn als de oude bebouwing 

gerealiseerd. Binnen de locatie is het pand op nummer 17 van karakteristieke waarde voor de 

Beestenmarkt. Dit pand behoudt zijn uiterlijke verschijningsvorm en wordt enkel aan de binnenkant 

verbouwd ten behoeve van hotelkamers. De nieuwe invulling draagt bij aan de bescherming en 

onderhoud van dit monumentale pand. De nieuwe bebouwing sluit met het ontwerp aan op de stijl van 

deze en omliggende bebouwing. 

Het pand van Katoen, gelegen aan de Wijngaardstraat 3, is aangewezen als Rijksmonument. Het pand is 

uit de 18e eeuw. Het pand is tevens als beeldbepalend aangeduid in het beschermd stadsgezicht. Gezien 

de losstaande ligging van de uitbreiding van het hotel is geen sprake van negatieve gevolge voor het 

Rijksmonument. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling zorgt voor het behoud en een versterking van de profilering van met name de 

Beestenmarkt. 

 

4.3. Bodemkwaliteit 

Wettelijk is bepaald dat een bouwvergunningsplicht bouwwerk niet mag worden gebouwd op een 

zodanig verontreinigd terrein dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de 

gebruikers of het milieu. De bodemkwaliteit van het projectgebied wordt deels bepaald door de 

stedelijke historie, waaronder een erfenis van een in de vorige eeuw aanwezige chemische wasserij.  

In geval van nieuwbouwontwikkelingen ter plaatse van- of in de onmiddellijke nabijheid van de huidige 

historische bebouwing dient wel rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van lichte tot 

mogelijke sterke 'stedelijke' verontreinigingen met bijvoorbeeld zware metalen en PAK. 
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Toetsing 

Aan de zijde van de Beestenmarkt is reeds geruime tijd bebouwing aanwezig. Omdat een deel van de 

bebouwing wordt gesloopt, worden mogelijk 'stedelijke' verontreinigingen blootgelegd. 

Bodemonderzoek is daarom noodzakelijk, zie bijlage 2. Dit betreft een verkennend bodemonderzoek ter 

plaatse van de achtertuin. Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de bovengrond 

geconcludeerd worden dat sprake is van deels sterke verontreiniging met lood, en matig sterke 

verontreiniging met zink en lichte verontreinigingen aan kobalt, nikkel, koper, cadmium en PAK. Uit de 

analyse van de ondergrond blijkt dat deels sprake is van een lichte verontreiniging met koper, zink, kwik 

en lood.  

In het grondwater van peilbuis 2 wordt de streefwaarde overschreden (lichte verontreiniging) voor de 

parameters molybdeen en barium. De overige van de geanalyseerde parameters worden niet verhoogd 

aangetoond ten opzichte van de streefwaarde. Op basis van de onderzoeksresultaten is op de 

onderzoekslocatie in de tuin een geval van ernstige bodemverontreiniging met lood en zink in de 

bovengrond aanwezig. 

 

Middels een aanvullend onderzoek is ook de bodemkwaliteit ter plaatse van de huidige bebouwing 

onderzocht, zie bijlage 3. Hieruit blijkt dat in de grond ter plaatse van de nieuwbouwlocatie ten hoogste 

lichte verontreinigingen met respectievelijk koper, kwik en lood zijn aangetoond. De bodem onder de 

bestaande bebouwing is nog onvoldoende onderzocht. De zintuiglijke schone bovengrond en de 

asbesthoudendheid van het aangetroffen puin dient ruim voor de start van de bouw onderzocht te 

worden. Dit ter bepaling of hier ook sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. 

Bij bodemingrepen ter plaatse van een ernstig geval van bodemverontreiniging dient er onder 

saneringscondities gewerkt dient te worden. Voorafgaand aan de bodemingrepen dient een 

BUS-melding ingediend te worden bij de uitvoeringsinstantie van de provincie Zeeland, de Regionale 

Uitvoeringsdienst Zeeland. Na goedkeuring kan volgens de voorwaarden de sanering plaatsvinden. 

Conclusie 

De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de voorgenomen nieuwbouw ter plaatse van 

dehuidige bebouwing. 

Wel dient bij de herinrichting van de onderzoekslocatie rekening gehouden te worden met sterke 

verontreinigingen met zware metalen ter plaatse van de tuin en mogelijk onder de bestaande 

bebouwing (na aanvullend bodem- en asbestonderzoek). 

 

4.4. Water 

Ten behoeve van een ruimtelijke ontwikkeling dient een watertoets aan het waterschap overlegd te 

worden. Bij de watertoets gaat het om allerlei waterhuishoudkundige aspecten, waaronder veiligheid, 

wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, regionale 

wateren en grondwater. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een 

ruimtelijke ontwikkeling en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek 

brengt. 

 

Bij het Waterschap Scheldestromen wordt hiervoor een watertoetstabel gebruikt. In deze tabel zij de 

hiervoor genoemde aspecten verwerkt. De watertoetstabel (tabel 4.2) is ingevuld voor de ontwikkeling 

aan het Beestenmarkt in Goes. Deze zal ook worden voorgelegd aan het Waterschap. 

 

Het dakoppervlak zal na realisatie gelijk blijven aan het huidige dakoppervlak. Op deze daken zijn de 

mogelijkheden voor groen beperkt. Het vasthouden van hemelwater is hier dan ook geen optie. In de 

aanwezige tuin worden slechts beperkt wijzigingen aangebracht in de hoeveelheid verhardingen. De 

tuin biedt wel mogelijkheden om hemelwater tijdelijk vast te houden en daarmee het water vertraagd af 

te voeren. De definitieve uitwerking van de tuin staat op dit moment nog niet vast. 

 

 



20  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190714 
  

Tabel 4.1 Oppervlakten in vierkante meters projectgebied 

 huidige situatie na realisatie 

dakoppervlak 290 m2 290 m2 

dichte bodemverharding 25 m2 50 m2 

doorlatende bodemverharding 325 m2 275 m2 

wateroppervlak 0 0 

 

Tabel 4.2 Watertoetstabel 

Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking 

Veiligheid waterkeringen 

Waarborgen van het veiligheidsniveau en rekening 

houden met de daarvoor benodigde ruimte. 

Er ligt geen waterkering in de buurt van de 

ontwikkeling. 

Voorkomen overlast voor oppervlaktewater 

Het plan biedt voldoende ruimte voor het 

vasthouden, bergen en afvoeren van water. 

Waarborgen van voldoende bouwpeil om 

overstroming vanuit oppervlaktewater in 

maatgevende situaties te voorkomen. Rekening 

houden met de gevolgen van klimaatverandering 

en de kans op extreme weer situaties. 

De ontwikkeling leidt in vergelijking met de huidige 

situatie slechts tot een beperkte toename in 

verharding. Het dakoppervlakte blijft gelijk. Hoewel 

de inrichting van de tuin nog niet vast staat, wordt 

aangenomen dat de verharding hier slecht beperkt 

toeneemt. 

Voorkomen overlast door hemel- en afvalwater 

Waarborgen optimale werking van de zuiveringen / 

RWZI's en van de (gemeentelijke) rioleringen.  

Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken in 

verband met de reductie van hydraulische belasting 

van de RWZI, het transportsysteem en het 

beperken van overstorten. 

Riool- en hemelwaterafvoer zal gescheiden 

afgevoerd worden. Het regenwater wordt 

aangesloten op de pvc315 leiding in het Bleekveld. 

Deze voert af richting de Vesten. Het afvalwater 

wordt aangesloten middels een nieuwe aansluiting 

op de gemeentelijke riolering. De bestaande 

aansluitingen van de huidige panden komen te 

vervallen. 

Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking 

Grondwaterkwantiteit en verdroging 

Voorkomen van grondwateroverlast en -tekort. 

Rekening houdend met de gevolgen van 

klimaatverandering. Beschermen van 

infiltratiegebieden en -mogelijkheden. 

In de huidige situatie is het oppervlak reeds 

bebouwd. Het verhard oppervlak zal in de nieuwe 

slechts beperkt toenemen. Ter plaatse van de 

toename aan verharding vloeit het hemelwater af 

naar de onverharde delen. Hierdoor zal de 

infiltratie gelijk blijven. Er wordt geen grondwater 

onttrokken. 

Grondwaterkwaliteit 

Behoud of realisatie van een goede 

grondwaterkwaliteit. Denk aan 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

Ter voorkoming van diffuse verontreiniging van 

water en bodem is het van belang om duurzame, 

niet-uitloogbare materialen te gebruiken. Zowel 

gedurende de bouw- als de gebruiksfase worden 

geen uitloogbare materialen gebruik. 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

Behoud of realisatie van goede 

oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten van de 

veerkracht van het watersysteem. Toepassing van 

de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van 

water en bodem is het van belang om duurzame 

niet-uitloogbare materialen te gebruiken. Zowel 

gedurende de bouw- als de gebruiksfase worden 

geen uitloogbare materialen gebruikt. Er is geen 

oppervlaktewater in het projectgebied aanwezig. 

Volksgezondheid 

Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en 

plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar / 

-risico's via o.a. de daarvoor benodigde ruimte. 

In en nabij het projectgebied is geen 

oppervlaktewater aanwezig. Het voornemen heeft 

geen effect. 
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Bodemdaling 

Voorkomen van maatregelen die (extra) 

maaiveldsdalingen in zettingsgevoelige gebieden 

kunnen veroorzaken. 

De sloop en nieuwbouw vindt plaats in een sterk 

zettingsgevoelig gebied. Tijdens de bouw wordt 

rekening gehouden met mogelijke bodemdaling. 

Natte natuur 

Ontwikkeling/bescherming van een rijke 

gevarieerde en natuurlijke karakteristieke 

aquatische natuur. 

In en nabij het projectgebied is geen 

oppervlaktewater of natte natuur aanwezig. Het 

voornemen heeft geen effect. 

Onderhoud en oppervlaktewater 

Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden 

worden. Rekening houden met obstakelvrije 

onderhoudsstroken vrij van bebouwing en 

opgaande (hout)beplanting. 

In en nabij het projectgebied is geen 

oppervlaktewater aanwezig. Het voornemen heeft 

geen effect. 

Andere belangen waterbeheer 

Relatie met eigendom waterbeheerder 

Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de werking van 

objecten (terreinen, milieuzonering) van de 

waterbeheerder niet belemmeren. 

In en nabij het projectgebied is geen 

oppervlaktewater of gerelateerde objecten 

aanwezig. Het voornemen heeft geen effect. 

Scheepvaart en/of wegbeheer 

Goede bereikbaarheid en in stand houden van 

veilige vaarwegen en wegen in beheer en 

onderhoud bij Rijkswaterstaat, de provincie en/of 

het waterschap. 

In en nabij het projectgebied zijn geen vaarwegen 

en wegen van de provincie, Rijkswaterstaat of het 

waterschap aanwezig. Het voornemen heeft geen 

effect. 

 

Conclusie 

Met de beoogde ontwikkeling is geen sprake van een wijziging van de waterhuishouding ter plaatse. Het 

aspect water vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

 

4.5. Ecologie 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 

(hierna: Wnb) en het beleid van de provincie ten aanzien van de bescherming van dier- en 

plantensoorten en de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland de uitvoering van het plan niet in 

de weg staan. In elk geval moet aannemelijk zijn dat vergunning of ontheffing van de bij of krachtens 

deze wet geldende verbodsbepalingen kan worden verkregen voor de activiteiten die met dit 

bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 

 

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en 

plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechelijke 

regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving.  

 

In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld 

welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze 

ontwikkelingen - wat ecologie betreft - moeten worden getoetst. Hierbij is een onderscheid gemaakt 

tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald en het toetsingskader dat wordt 

gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente. 

 

Huidige situatie 

Het projectgebied is in de huidige situatie bebouwd.  
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Beoogde ontwikkelingen 

De beoogde ontwikkeling voorziet in sloop en nieuwbouw ten behoeve van de uitbreiding van hotel 

Katoen. 

 

Toetsing 

Gebiedsbescherming 

Het projectgebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, 

zoals Natura 2000 of NatuurNetwerk Zeeland (NNZ). Ook in de directe omgeving zijn deze gebieden niet 

aanwezig. 

 

De natuurgebieden liggen op enige afstand van het projectgebied en worden niet beïnvloed door de 

relatief kleinschalige ontwikkeling in de kern Goes. De beoogde ontwikkeling heeft slechts een zeer 

geringe toename van extra verkeer tot gevolg, zie paragraaf 4.9.1. Dit verkeer wikkelt zich via de 

Westwal af naar de N256. Hier gaat het extra verkeer op in het bestaande verkeersbeeld. De bestaande 

gasgestookte bebouwing wordt vervangen door gasloze bebouwing. Ook het te handhaven pand wordt 

elektrisch verwarmd. In bijlage 6 zijn de gevolgen op Natura 2000-gebieden nader omschreven. Middels 

AERIUS-berekeningen is aangetoond dat de ontwikkeling zowel in de aanlegfase, zie bijlage 7, als in de 

gebruiksfase, zie bijlage 8, niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie ter plaatse van Natura 

2000-gebieden. De Wet natuurbescherming en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het 

plan dan ook niet in de weg. 

 

Soortenbescherming 

Hoewel de bebouwing nog in gebruik is is niet uit te sluiten dat er verblijfsplaatsen aanwezig zijn. Met 

de sloop van een deel van de bebouwing kunnen mogelijke verblijfsplaatsen van beschermde soorten 

worden verstoord. Een quickscan flora en fauna wordt noodzakelijk geacht, zie bijlage 4. 

 

Op basis van de dit onderzoek blijkt dat in verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels het 

noodzakelijk is om groen te rooien en gebouwen te slopen buiten het broedseizoen of op een manier te 

werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Mogelijk vliegen en 

foerageren er vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven 

vliegen en foerageren. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en 

amfibieën aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie 

Zeeland. Het voorkomen van overige beschermde soorten wordt uitgesloten. 

 

Verder kan de aanwezigheid van vleermuizen (verblijfplaatsen, vliegroutes) en broedvogels met vaste 

rusten verblijfplaatsen (huismus, gierzwaluw) niet worden uitgesloten, effecten op deze soort(groep)en 

kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang 

om eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier in te kunnen schatten. 

 

Middels een vervolgonderzoek is de aanwezigheid en geschiktheid van de beschermde, 

gebouwbewonende soorten onderzocht, zie bijlage 5. Tijdens dit locatiebezoek zijn geen beschermde 

soorten of sporen van beschermde soorten waargenomen. De bebouwing is niet geschikt als 

verblijfplaats voor vleermuizen en effecten op eventuele vliegroutes worden eveneens uitgesloten. 

Daarnaast is de bebouwing onvoldoende geschikt als verblijfplaats voor de huismus en de gierzwaluw. 

De potentiële aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen, huismus en gierzwaluw kan worden 

uitgesloten. 

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde natuurgebieden. De 

voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde soorten. Het aspect 

ecologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 
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4.6. Geluidhinder 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de realisatie van een 

geluidgevoelige functie: 

 een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd ter plaatse van de geluidgevoelige functie; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de eventueel in de omgeving 

aanwezige bedrijven/inrichtingen. 

 

In het kader van de Wet geluidhinder worden logiesfuncties niet gezien als geluidgevoelige functie. 

Echter volgens het provinciaal beleid, worden logiesfuncties wel gezien als zijnde geluidgevoelige 

functies. In het kader van een goede ruimtelijke ordening, en in het kader van de provinciale 

regelgeving, zal de ontwikkeling getoetst worden aan eventuele geluidhinder. 

 

Toetsing 

De Beestenmarkt is een plein waar het gemotoriseerde verkeer in een lus overheen rijdt, met name om 

de parkeerplaatsen, aan beide zijden van de lus, op dit plein te bereiken. De omliggende straten zijn 

eenrichtingsstraten met een smal profiel, die bovendien op delen van de dag zijn afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer. Het aandeel verkeersbewegingen is zeer beperkt, aangezien de Beestenmarkt 

geen doorgaande route is. Deze straten en de Beestenmarkt worden naast het gemotoriseerde verkeer 

ook gebruikt door fietsers en voetgangers. Vanwege het gemengde gebruik, het smalle profiel en het 

gebruik als parkeerplaats zal de maximum toegestane snelheid van 30 km/u hier zelden gehaald 

worden.  

Middels een memo verkeerslawaai, zie bijlage 9, zijn de gevolgen voor het geluidniveau van het 

aanwezige verkeer bepaald. Hieruit blijkt dat, gezien de directe ligging van het pand aan de 

Beestenmarkt, niet aan de richtwaarde van 48 dB wordt voldaan. 

Er wordt wel voldaan aan de maximaal aanvaardbare waarde van 63/68 dB. Het aspect geluid vormt 

daarom geen belemmering voor de ontwikkeling. Aangezien de onderzochte weg een maximum 

snelheid kent die lager is dan 50 km/uur, is het verlenen van een hogere waarde niet noodzakelijk. Voor 

het bereiken van een prettig verblijfsklimaat is het raadzaam te zorgen voor een geluidniveau in de 

verblijfsruimten van 33 dB. Met de huidige stand der techniek in de bouw zal deze binnenwaarde naar 

verwachting zonder aanvullende maatregelen worden behaald. 

  

Conclusie 

Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor voorgenomen ontwikkeling. 

 

4.7. Milieu en bedrijfshinder 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van milieugevoelige functies een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

 

Om de belangenafweging tussen bedrijvigheid en gevoelige functies in voldoende mate mee te nemen, 

wordt in deze ruimtelijke onderbouwing gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 

milieuzonering (editie 2009). In deze uitgave is een lijst opgenomen met allerhande activiteiten en 

bijbehorende richtafstanden die gehanteerd worden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige 

woonwijk'. Naarmate de milieubelasting van de activiteiten groter is, wordt uitgegaan van een grotere 

richtafstand. In geval van een omgevingstype 'gemengd gebied' mag worden uitgegaan van een kleinere 

richtafstand. De richtafstanden vormen een eerste indicatie van de aanvaardbaarheid in de situatie dat 

gevoelige functies in de nabijheid van milieubelastende activiteiten worden gesitueerd. Bouwen binnen 

de richtafstanden is eveneens aanvaardbaar, indien uit onderzoek blijkt dat sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening waarbij milieuhinder voorkomen wordt. 
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Toetsing 

Het projectgebied is gelegen in het centrum van Goes. De omgeving van het projectgebied kan worden 

gekenmerkt als een 'gemengd gebied'. Er bevinden zich namelijk diverse functies met een verschillend 

karakter. Hierbij kan worden gedacht aan diverse vormen van horeca zoals restaurants aan de 

Beestenmarkt, het poppodium 't Beest, theater de Mythe, en hotel Katoen met brasserie aan het 

Bleekveld. Daarnaast is sprake van diverse vormen van detailhandel en dienstverlening zoals de 

wereldwinkel op de hoek van Beestenmarkt. Tevens zijn in de directe omgeving woningen aanwezig.  

 

De functies die in het pand mogelijk worden gemaakt passen bij dit gemengde karakter (milieucategorie 

1). Ter plaatse van de te realiseren logiesfunctie zal sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. 

De richtafstanden voor een hotel in een gemengd gebied bedragen 0 meter. Omliggende functies zullen 

in hun bedrijfsvoering geen hinder ondervinden als gevolg van de beoogde ontwikkeling. Omliggende 

gevoelige functies zoals woningen zullen gezien de richtafstand van 0 meter ook geen hinder 

ondervinden van de ontwikkeling. Mogelijk noodzakelijke installaties, zoals ventilatiesystemen en een 

lift, worden aan de achterzijde van het pand gerealiseerd op ruime afstand van de meest nabij gelegen 

woning, Beestenmarkt 25. 

 

Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

 

4.8. Luchtkwaliteit 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 

milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 

ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 

(jaar- en daggemiddelde) van belang. 

 

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 

hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 

leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 

 

Besluit niet in betekenende mate 

In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een ontwikkeling vanwege de 

gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. De ontwikkeling 

betreft de realisatie van 25 hotelkamers. Het aantal extra voertuigbewegingen bedraagt 74 mvt/etmaal, 

zie paragraaf 4.9.1. Dit aantal valt ruim onder de grens, die is vrijgesteld aan toetsing aan de 

grenswaarden voor luchtkwaliteit. Het project draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de 

toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijnstof in de lucht, zie tabel 4.3. 
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Tabel 4.3: NIBM-tool 

 
 

Daarnaast is aan de hand van de NSL-monitoringstool 2018 (http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) die 

bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort getoetst wat de luchtkwaliteit in de 

omgeving is. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Westwal. Uit de NSL-monitoringstool blijkt 

dat in 2017 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots 

onder de grenswaarden lagen. 

 

Conclusie 

De luchtkwaliteit staat de voorgenomen ontwikkeling niet in de weg. Het project voldoet uit het 

oogpunt van luchtkwaliteit aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 

 

4.9. Verkeer en parkeren 

4.9.1  Verkeer 

De Beestenmarkt is een plein waar het gemotoriseerde verkeer in een lus overheen rijdt, met name om 

de parkeerplaatsen op dit plein te bereiken. De omliggende straten zijn eenrichtingsstraten. Een deel 

van deze straten, zoals de Waterstraat en het Bleekveld (bereikbaar voor voetgangers vanaf de 

Beestenmarkt) zijn overdag tussen 09:00 en 18:00 uur (en op donderdag tot 21:00 uur) een 

voetgangersgebied. Buiten deze tijden dient het als erftoegangsweg (met een maximum snelheid van 30 

km/u). Aan de achterzijde grenst het projectgebied aan het plein Bleekveld. Als erftoegangsweg is het 

voor het gemotoriseerd verkeer bereikbaar voor de aanliggende functies. Ook het plein Bleekveld kan 

buiten deze tijden worden bereikt door gemotoriseerd verkeer. Het Bleekveld loopt dood voor 

gemotoriseerd verkeer op het gelijknamige plein. Ontsluiting van het Bleekveld vindt plaats via de 

Westwal, een gebiedsontsluitingsweg die behoort tot de hoofdontsluitingsstructuur van Goes. De 

maximale snelheid bedraagt hier 50 km/u. Vanaf deze weg is de parkeergarage te bereiken waar de 

parkeerbehoefte van het projectgebied in wordt voorzien. 

 

http://file/C:/Users/dkoster/Desktop/externalhyperlink
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De nieuwe ontwikkeling zal extra voertuigbewegingen genereren. Voor de berekening van de 

verkeersgeneratie wordt aangesloten bij de kencijfers CROW publicatie 317 Kencijfers parkeren en 

verkeersgeneratie. De ontwikkeling ligt in het centrum van Goes, en wordt aangemerkt als matig 

stedelijk. Binnen de bandbreedte kan aangesloten worden bij het gemiddelde kencijfer van 9.75 per 10 

kamers. Omdat de gemeente Goes uitgaat van een hogere parkeernorm voor hotelkamers dan de norm 

uit de CROW publicatie, wordt ook een in verhouding hoger kencijfer voor de verkeersgeneratie 

gehanteerd. Namelijk 29,25 per 10 kamers. Op basis van het ontwerp van 25 kamers bedraagt de totale 

verkeersgeneratie 74 mvt/etmaal op basis van een weekdag. De omrekenfactor naar een 

werkdagintensiteit bedraagt 1.00. De verkeersgeneratie op een gemiddelde werkdag bedraagt daardoor 

74 mvt/etmaal. De ontwikkeling leidt tot een geringe toename van de verkeersgeneratie. De 

verkeersafwikkeling op de Westwal en Westsingel richting de A256 en A58 zal door deze geringe 

toename opgaan in het heersende verkeersbeeld. 

4.9.2  Parkeren 

In het 'Parkeerbeleidsplan 2009-2020' van de gemeente Goes is opgenomen dat bij nieuwe 

ontwikkelingen op eigen terrein in de parkeerbehoefte dient te worden voorzien. Het projectgebied is 

gelegen in het centrum van Goes. Tijdens winkeltijden is de achterzijde van het projectgebied, waar de 

entree van het hotel is gelegen, een voetgangersgebied en daardoor onbereikbaar voor gemotoriseerd 

verkeer. Parkeren binnen het projectgebied is op die momenten zodoende geen optie. De 

parkeerbehoefte van de voorzieningen in dit deel van het centrum wordt opgevangen is parkeergarage 

Westwal. Op basis van de parkeercijfers uit CROW publicatie 317 is de parkeerbehoefte van de beoogde 

ontwikkeling bepaald. Voor een hotel in het centrum van een matig stedelijke gemeente geldt dat per 

hotelkamer 1,5 parkeerplaats nodig is. Omdat de locatie is gelegen in het centrum van Goes zijn de 

koopavond, zaterdagmiddag en -avond bepalend voor de parkeerdruk. 

 

Tabel 4.3 Parkeerbehoefte 

functie aantal parkeernorm normtarief koopavond za-middag za-avond 

Kamers 25 kamers 1,5 per kamer 38 100% - 38 50% - 19 100% - 38 

 

Uit tabel 4.3 blijkt dat de maximale parkeerbehoefte 38 parkeerplaatsen betreft. De parkeerbehoefte 

dient met name in de naastgelegen parkeergarage Westwal opgevangen te worden. Op basis van de 

gemiddelde parkeerdruk in 2018 blijkt dat in deze parkeergarage voldoende parkeerplaatsen aanwezig 

zijn. De parkeerbehoefte tijdens de bepalende momenten kan worden opgevangen in deze 

parkeergarage. Daarnaast zal vooral buiten de drukste momenten van het winkelgebied veel plaats in de 

garage zijn, wanneer de behoefte het hoogst is. Er kan daarom voorzien worden in de parkeerbehoefte 

van de ontwikkeling. 

 

4.10. Externe veiligheid 

Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, 

namelijk; 

 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

 

Toetsing 

Risicovolle inrichtingen 

In de directe omgeving van het projectgebied zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig die met hun 

plaatsgebonden risicocontour, of het invloedsgebied ten gevolge van het groepsrisico over het 

projectgebied liggen. Deze vormen dan ook geen belemmering voor de ontwikkeling. 

 Op circa 800 m van het projectgebied aan de Van de Spiegelstraat 73 is een Shell tankstation met 

LPG gelegen. De PR10-6 contour betreft 35 m vanuit het vulpunt. Het invloedsgebied van het 

groepsrisico bedraagt 150 m. 

 Aan de Zwembadweg 3 ligt een zwembad met een chloorbleekloogtank. De afstand tot het 
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projectgebied bedraagt ruim 650 m. Risicocontouren ten aanzien van het plaatsgebonden- en 

groepsrisico ontbreken. 

 Ten zuiden van het spoor aan de Dr. A.F. Philipsstraat 9 ligt de Bison productielocatie. Voor 

ontwikkelingen binnen een afstand van 397 m van deze inrichting dient het groepsrisico 

verantwoord te worden. Het projectgebied is gelegen op meer dan 850 m van deze inrichting. 

 Aan de Van Doornestraat 5 ligt een gasdrukregel- en meetstation van Delta NV. De afstand tot het 

projectgebied bedraagt circa 1,1 km. Met een PR10-6 contour van 25 m levert dit geen risico's op 

voor het projectgebied. 

Een verantwoording van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is vanwege de afstanden tot 

risicovolle inrichtingen dan ook niet noodzakelijk. 

 

 
Figuur 4.1 Risicovolle inrichtingen, projectgebied met blauw aangemerkt (bron: risicokaart.nl) 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Er lopen langs het projectgebied geen (water)wegen, spoorwegen of buisleidingen voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen die van invloed zijn op het projectgebied. 

 De Anthony Fokkerstraat is de meest nabij gelegen transportroute die op de risicokaart is 

aangewezen als transportroute voor gevaarlijke stoffen over de weg. Deze gemeentelijk straat 

wordt gebruikt als toevoerroute vanaf de A58/A256. Gezien de afstand van circa 1,0 km tot aan 

deze straat en het ontbreken van een groepsriscocontour zijn geen gevolgen voor de ontwikkeling 

aan te merken. 

 Ten zuiden van de Anthony Fokkerstraat, op ruim 2,6 km, van het projectgebied ligt de A58. Met 

een groepsrisicoplafond van 85 m heeft deze transportroute eveneens geen invloed op het 

projectgebied. 

 Over het spoortraject Vlissingen-Bergen op Zoom vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het 

projectgebied ligt op circa 725 m van dit spoor. Er is geen PR10-6 contour aanwezig, de hoogte van 

het groepsrisico bedraagt 3,2 x de oriëntatiewaarde. De PR10-8 contour betreft 369 m. Het 

projectgebied ligt niet binnen de PR10-8 contour van het groepsrisico, een verantwoording van het 
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groepsrisico is derhalve niet noodzakelijk.  

 Op de locatie van het gasdrukregel- en meetstation, aan de Van Doornestraat 5, eindigt de 

buisleiding van de Gasunie. Gezien de afstand van circa 1,1 km tot aan het projectgebied is deze 

aardgastransportleiding niet van invloed op de ontwikkeling. 

 Op een afstand van circa 7 km ligt de watertransportroute 'Westerschelde en haar mondingen'. De 

Westerschelde kent brand-effecten tot 2.333 m en toxische effecten tot 2.887 m. Het projectgebied 

ligt buiten het maximale effectgebied van de vaarroute. 

 

Enkel vanwege het vervoer van toxische stoffen over het spoor is een beperkte verantwoording van het 

groepsrisico noodzakelijk. 

 

Beperkte verantwoording groepsrisico 

Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 

Het projectgebied is gelegen aan de Beestenmarkt en aan de achterzijde aan het Bleekveld. De 

Beestenmakrt is goed bereikbaar via de Nieuwstraat en het Bleekveld is bereikbaar via de Westwal. 

Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de bebouwing is voldoende ruimte aanwezig voor het 

opstellen van een blusvoertuig indien noodzakelijk. In het projectgebied en in de omgeving van het 

projectgebied is geen open water aanwezig. Bij de nadere uitwerking van het plan zal gewaarborgd 

worden dat er voldoende bluswatervoorzieningen binnen daarvoor geldende afstanden aanwezig zijn, 

zodat de brandweer een eventuele escalatie kan voorkomen. 

  

Zelfredzaamheid 

Gelet op de functies die zijn voorzien mag ervan uitgegaan worden dat de gebruikers (gasten en 

personeel) volledig zelfredzaam zijn. Kinderen en ouderen worden beschouwd als vermindert 

zelfredzaam, maar daarbij mag ervan uit gegaan worden dat deze door ouders/verzorgers worden 

geholpen in geval van calamiteiten. 

 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

 

4.11. Kabels en leidingen 

In en nabij het projectgebied zijn geen planologisch relevante leidingen en/of telecommunicatie 

verbindingen aanwezig. Er zijn derhalve geen belemmeringen te verwachten. Bij graafwerkzaamheden 

op het terrein dient wel rekening te worden gehouden met eventueel aanwezig kabels en 

niet-planologische leidingen. 
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving 

De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van een gebouw ten behoeve van het gebruik als 

logiesgebouw. Op het projectgebied blijft verder de juridische regeling zoals beschreven in de 

bestemmingen 'Centrumvoorzieningen' en 'Woondoeleinden' van het bestemmingsplan 

'Binnenstad-Centrum' van toepassing. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

 

6.1. Financiële uitvoerbaarheid 

De kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van de ontwikkeling zijn voor rekening van de 

initiatiefnemer. De ontwikkeling heeft voor de gemeente geen negatieve financiële gevolgen. 

 

Kostenverhaal 

Er is sprake van een bij algemene maatregel aangewezen bouwplan (zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 

Besluit ruimtelijke ordening), zodat sprake is van een verplicht kostenverhaal. 

 

Met de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten waarin het kostenverhaal voor de onderzoeks- en 

onderbouwingskosten is vastgelegd. Overige kosten worden via de reguliere legesverordening op de 

opdrachtgever verhaald en zijn dus anderszins verzekerd. 

 

6.2. Maatschappelijk uitvoerbaarheid 

De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel aan te tonen dat het ruimtelijk plan maatschappelijk 

draagvlak heeft. Conform de wettelijke eisen zal het ontwerp van de omgevingsvergunning. met de 

daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing voor een ieder ter inzage worden gelegd.  
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Bijlage 1  Archeologisch onderzoek 
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1. Inleiding 
 
 
1.1 Planontwikkeling 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vergunningprocedure 
(omgevingsvergunning) voor de realisatie van de uitbreiding van Hotel Katoen, ter plaatse van de 
Beestenmarkt 17 - 23 te Goes (Gemeente Goes). De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 
550 m².  
 
In het kader van de realisatie van de nieuwbouw zal de bebouwing van Beestenmarkt 21 en 23 worden 
afgebroken. Daarbij worden bodemverstoringen verwacht tot een diepte van tenminste 1 meter 
beneden het maaiveld. Daarna zullen de op heipalen gefundeerde funderingen van de nieuwe 
bebouwing worden gerealiseerd. Naar verwachting zullen daarbij graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd tot een diepte van circa 1 meter beneden het maaiveld. De oppervlakte van de nieuwe 
bebouwing bedraagt circa 180 m². De bebouwing van Beestenmarkt 17/ 19 zal alleen inpandig worden 
verbouwd. Daarbij worden vooralsnog geen bodemverstoringen verwacht. Ter plaatse van de achter de 
bebouwing gelegen tuinzone, met een oppervlakte van circa 220 m², zal tijdens een latere fase een 
milieusanering worden uitgevoerd en zullen er misschien ook bodemverstoringen plaatsvinden in het 
kader van de realisatie van een bijgebouw. 
 
 

 
 
Afbeelding 1. De ligging van het plangebied (rode stip) in Nederland. 
 
1.2 Archeologisch onderzoek 
 
In het vigerende ‘Bestemmingsplan Binnenstad Centrum’ is de archeologische component volledig 
buiten beschouwing gelaten.1 Daarom is in dit geval de 'Erfgoedverordening Gemeente Goes 2016' 
van toepassing.2 Op basis van artikel 23 van de erfgoedverordening geldt een archeologische 
onderzoeksverplichting wanneer bodemverstoringen worden voorzien ter plaatse van een 
archeologisch monument, of ter plaatse van een gebied waar archeologische vondsten worden 
verwacht. Op de ‘Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 1 ('Walcheren')’ van de Gemeente Goes wordt 
ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven die is aangeduid als een 'gewaardeerde stads-/ 
dorpskern' (Categorie 3). Dit betreft een zone met een hoge verwachting voor wat betreft de 
aanwezigheid van archeologische resten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, samenhangend met 
de oude stadskern van Goes.3  
                                                           
1 Dit bestemmingsplan is door de Gemeente Goes vastgesteld op 19 april 2001 en geactualiseerd in 2013 d.m.v. 
van de vaststelling van het 'Bestemmingsplan Verlengingsbesluit Binnenstad Centrum', d.d. 22 augustus 2013. 
2 Deze erfgoedverordening is door de Gemeente Goes vastgesteld op 8 september 2016. 
3 Brugman e.a., 2011 
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Voor een dergelijke zone geldt op basis van de door de gemeente vastgestelde archeologiebeleid een 
archeologisch onderzoeksverplichting wanneer het plangebied groter is dan 50 m² en wanneer daar 
bodemverstoringen worden voorzien met een diepte van meer dan 0.4 meter beneden het maaiveld.4 
 
In het kader van de vergunningprocedure voor de planontwikkeling moest dan ook een Archeologisch 
Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen (IVO-
Overig) moeten worden uitgevoerd, als eerste stap in de Archeologische Monumentencyclus.  
 
 
1.3 Opdrachtverlening en fasering 
 
Op basis van de door SOB Research opgestelde offerte (d.d. 15 december 2018) heeft Bouwbedrijf 
Van de Linde op 25 mei 2019 aan SOB Research opdracht verleend om het archeologisch onderzoek 
uit te voeren. In eerste instantie is het Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd en is het daarop 
gebaseerde, gespecificeerde Archeologisch Verwachtingsmodel opgesteld. Vervolgens is op 5 juli 
2019 het veldonderzoek (IVO-Overig) uitgevoerd. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden 
conclusies en het daarop gebaseerde advies, zijn uitgewerkt in het voorliggende conceptrapport 
 
 

 
 
Afbeelding 2. De ligging van het plangebied (gemarkeerd met een rode stip) in de Provincie Zeeland.  
 
1.4 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek was het opstellen van de gespecificeerde 
archeologische verwachting voor deze locatie. Het doel van het booronderzoek (IVO-Overig) was om 
de gespecificeerde archeologische verwachting voor deze locatie nader te toetsen. Het onderzoek was 
gericht op het in kaart brengen van de bodemopbouw, de daarmee samenhangende 
bewoningsmogelijkheden in het verleden, de diepteligging van mogelijk aanwezige archeologische 
horizonten, de kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen, de aanwezigheid van 
mogelijke bodemverstoringen en de kans dat mogelijk aanwezige archeologische resten als gevolg van 
de met de planrealisatie samenhangende bodemverstoringen verloren zouden kunnen gaan. 

                                                           
4 Alkemade e.a., 2011 40-3 
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1.5 Onderzoeksteam 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door: 
 
H. H. J. Uleners veldonderzoek, uitwerking gegevens veldonderzoek   
J. E. van den Bosch bureauonderzoek, rapportage en interne autorisatie 
 
 

 
 
Afbeelding 3. De locatie van het plangebied (rood gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische Kaart. 
Bron basiskaart: Kadaster Geo-Informatie, 2009. Schaal 1: 25.000. 
 
 

  
 
Afbeelding 4. De ligging van het plangebied, geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. De bestaande bebouwing is 
grijs gemarkeerd, de zone waar de bebouwing zal worden gesloopt en waar nieuwbouw zal worden gerealiseerd is rood 
omkaderd. De zone waar de bestaande bebouwing alleen intern zal worden verbouwd is blauw omkaderd en de tuinzone waar 
tijdens een later fase een milieusanering wordt voorzien en waar mogelijk graafwerkzaamheden zullen worde uitgevoerd 
voor de realisatie van een bijgebouw is groen omkaderd. Bron GBKN: Kadaster Geo-Informatie, 2018. Schaal 1: 1.000. 
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Afbeelding 5. Vooraanzicht van de panden Beestenmarkt 17 t/m 23. Bron: Bouwbedrijf Van de Linde, 2018. 
 

 
 
Afbeelding 6. De gevel van de Beestenmarkt met een projectie van de nieuwe inrichting. Bron: Mulderblauw Architecten, 
2019.. 
 

 
 
Afbeelding 7. Bestekkaart met de nieuwe bebouwingszone (paars gemarkeerd) en de tuinzone (groen gemarkeerd). Bron: 
Mulderblauw Architecten, 2019. Schaal circa 1: 300. 
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2. Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken 
 
 
2.1 Archeologisch Bureauonderzoek 
 
Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek was het verwerven van informatie, op basis van 
bestaande bronnen, over bekende of te verwachten archeologische waarden, ter plaatse - of in de 
omgeving - van het plangebied, om op basis daarvan een gespecificeerde, archeologische verwachting 
(Archeologisch Verwachtingsmodel) vast te stellen. In het kader van de uitvoering van het 
Archeologisch Bureauonderzoek zijn diverse archieven geraadpleegd, waaronder de archieven van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ARCHIS3), TNO-GDN, de Stichting Erfgoed Zeeland, het 
Zeeuws Archeologisch Archief en het Kadaster Geo-Informatie. Daarnaast is er over het plangebied 
en de directe omgeving daarvan nadere archeologische en historische informatie vergaard, met name 
uit rapporten van in de directe omgeving van het plangebied uitgevoerd onderzoek. Het Archeologisch 
Bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de BRL SIKB 4000 Archeologie (versie 4.1, 
2018), de  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1, Protocol 4002 Bureauonderzoek 
(2018) en de ‘Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland 
2017’ (Provincie Zeeland, 2017). 
 
 
2.2 Archeologisch Verwachtingsmodel 
 
Op basis van de bij het Archeologisch Bureauonderzoek verworven informatie is het Archeologisch 
Verwachtingsmodel opgesteld. Dit betreft de gespecificeerde, archeologische verwachting ten aanzien 
van de mogelijk aanwezige archeologische vondstcomplexen (mogelijke aard, gaafheid en ouderdom), 
in relatie met de geologische ondergrond (mogelijke diepteligging en context). 
 
 
2.3 Veldonderzoek 
 
2.3.1 Booronderzoek 
 
Op basis van het hiertoe opgestelde Plan van Aanpak is ter plaatse van het plangebied het 
booronderzoek (IVO-Overig, verkennend) uitgevoerd. Dit ter toetsing van het op basis van het 
bureauonderzoek opgestelde Archeologische Verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek 
is uitgevoerd in overeenstemming met de BRL SIKB 4000 Archeologie (versie 4.1, 2018), de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1, Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek 
(2018) en de ‘Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland 
2017’ (Provincie Zeeland, 2017). 
 
Er zijn 4 boringen uitgevoerd. De boringen zijn tot een maximale diepte van 0.5 meter beneden het 
maaiveld uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7 centimeter en zijn vervolgens 
dieper doorgezet met een gutsboor met een diameter van 3 centimeter. Drie boringen zijn doorgezet 
tot een diepte van 5.0 meter beneden het maaiveld. Boring nr. 3 stuitte op een diepte van 0.6 meter 
beneden het maaiveld meermalen op puin- of funderingresten en kon niet dieper worden doorgezet. 
Bij iedere afzonderlijke boring zijn de in de boring te onderscheiden geologische afzettingen 
ingemeten ten opzichte van het maaiveld. De NAP-hoogte van het maaiveld en de locaties van de 
boringen zijn bepaald met gebruikmaking van een GPS (Sokkia Rover GRX1). De maximale 
onnauwkeurigheid van dit meetsysteem bedraagt +/- 3 centimeter. Tijdens het booronderzoek is door 
middel van een HCl-test de mate van kalkhoudendheid bepaald van de verschillende horizonten met 
Afzettingen van Duinkerke. De resultaten van dit onderzoek zijn zowel opgenomen in de boorstaten 
als bij de beschrijving en interpretatie van het booronderzoek. 
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Door middel van een booronderzoek kan de mate van intactheid van de bodemopbouw worden 
bepaald en kan inzicht worden verkregen in de geologische opbouw. Dit is vooral van belang omdat 
de bewoningsmogelijkheden in Nederland tot de Romeinse Tijd volledig afhankelijk waren van de 
landschappelijke situatie. Ook voor wat betreft de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen was er, 
ondanks de toegenomen mogelijkheden om door middel van bedijking, afdamming of kanalisering het 
landschap vorm te geven, nog steeds sprake van een sterke relatie tussen het natuurlijke landschap en 
de mogelijkheden tot bewoning. Booronderzoek is geen valide methode voor het opsporen van 
archeologische vindplaatsen. Wel kan met een booronderzoek de stratigrafie, de aard, de dikte, de 
omvang van mogelijk archeologisch interessante grondlagen globaal worden bepaald en in kaart 
worden gebracht. Soms kunnen ook direct al archeologische indicatoren worden getraceerd. 
Indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen zijn onder meer de aanwezigheid 
van houtskool, verbrand bot, aardewerkfragmenten, potgruis, vuursteen, puin, of verstoorde 
grondlagen.  
 
2.3.2 Oppervlaktekartering 
 
Bij een oppervlaktekartering wordt een terrein onderzocht op de aanwezigheid van archeologische 
vondsten op het maaiveld. In gebieden waar archeologisch relevante horizonten op geringe diepte 
beneden het maaiveld liggen kan het uitvoeren van een oppervlaktekartering zinvol zijn. Ten tijde van 
de uitvoering van het onderzoek was ter plaatse van het noordelijke deel van het plangebied 
bebouwing aanwezig. Ter plaatse van het zuidelijke deel van het plangebied was een tuin aanwezig 
met gras, tegelverharding en veel bomen en struiken. De uitvoering van een oppervlaktekartering was 
daarom niet mogelijk. 
 
 
2.4 Rapportage 
 
Na het onderzoek zijn de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. Ter afronding van het 
Archeologisch Bureauonderzoek en het Inventariserend Veldonderzoek is het nu voorliggende 
eindrapport opgesteld. Tevens is een advies opgesteld, op basis waarvan een beslissing kan worden 
genomen ten aanzien van de noodzaak tot een (eventueel) vervolgonderzoek of een planaanpassing.  
 
SOB Research hanteert voor dit gebied de klassieke nomenclatuur, zoals deze ook door de Rijks 
Geologische Dienst is gehanteerd bij het opstellen van de Geologische Kaart van Nederland. De door 
de Mulder et al. (2003) voorgestelde nieuwe lithostratigrafie biedt geen meerwaarde voor wat betreft 
de koppeling tussen archeologie en geologie. Integendeel, met name in het Holocene gebied gaat 
hierdoor de mogelijkheid voor een dergelijke koppeling volledig verloren. Daarnaast is er daarbij ook  
geen goede koppeling mogelijk tussen het reeds sinds 1950 uitgevoerde archeologisch en geologisch 
onderzoek en de voorgestelde nieuwe lithostratigrafische terminologie. Tevens ontbreken ook 
geologische kaarten, waarbij deze terminologie is gehanteerd, zodat een betrouwbare presentatie niet 
mogelijk is. Het is vanuit haar eigen kwaliteitsborging dat SOB Research, zeker voor wat betreft het 
Holocene deel van Nederland, de gangbare lithostratigrafie toepast en vooralsnog zal blijven 
toepassen. Voor een overzicht van de klassieke geologische nomenclatuur en de voorgestelde nieuwe 
terminologie wordt verwezen naar Bijlage 3. 
 
De rapportage is opgesteld in overeenstemming met de BRL SIKB 4000 Archeologie (versie 4.0, 
2018), de kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1, Protocol 4002 
Bureauonderzoek en Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek en de ‘Regeling aanvullende 
richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland 2017’ (Provincie Zeeland, 2017). Na 
de definitieve oplevering van het eindrapport zullen het rapport en de digitale informatie worden 
gedeponeerd in het landelijke depot (danseasy) en zal het rapport ook worden gedeponeerd in de 
database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Archis3). 
 
Alle kaarten in het rapport zijn zuid (onder) - noord (boven) georiënteerd, of wanneer dat niet het 
geval is, voorzien van een noordpijl. 
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3. Archeologisch Bureauonderzoek 
 
 
3.1 Geologische gegevens 
 
3.1.1 Inleiding 
 
Voor het verkrijgen van inzicht in de geologische opbouw ter plaatse van het plangebied en de directe 
omgeving daarvan is gebruik gemaakt van de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad 
Beveland (48 O).5 Deze door de Rijks Geologische Dienst in 1978 gepubliceerde kaart en de 
bijbehorende toelichting bieden een gedegen beeld voor wat betreft de geologische opbouw in dit deel 
van Nederland. Tevens zijn de bodemkaart van Nederland, de Geomorfologische Kaart van 
Nederland, de archieven van TNO-GDN (DINO-loket) en rapporten van archeologische onderzoeken 
in de directe omgeving van het plangebied geraadpleegd. 
 
3.1.2 Regionale geologische context 
 
Het plangebied is gelegen in het West-Nederlandse kustgebied. De Holocene bodemopbouw is 
ontstaan onder invloed van de voortgaande klimaatsverbetering, die is ingezet na het einde van de 
laatste IJstijd, het Weichselien (circa 12.000 jaar geleden). Ten tijde van het Weichselien werd ter 
plaatse van dit deel van Nederland dekzand afgezet (Afzettingen van de Formatie van Twente).  
 
Door het smelten van de ijskappen steeg de zeespiegel. Daardoor kwam ter plaatse van de lager 
gelegen delen van het dekzandgebied Basisveen tot ontwikkeling. Vervolgens overstroomde rond 
5500 jaar voor Chr. het westelijke deel van Nederland en ontstond hier een lagunair en estuarien 
gebied, waar het Basisveen werd afgedekt door klei en zand: de Afzettingen van Calais. Dit betreft 
getijdeafzettingen. Vanaf circa 4000 jaar voor Chr. ontstond een meer stabiele fase. Langs de kust 
ontstonden strandwallen en duinen, waardoor het gebied tegen de overstromingen vanuit zee werd 
beschermd. Op de Afzettingen van Calais werd Hollandveen gevormd. Aan deze fase van rustige 
landschapsvorming kwam vanaf circa 350 A.D. een einde. Het gebied overstroomde en er werd 
(opnieuw) klei en zand afgezet, de Afzettingen van Duinkerke II. Tevens ontstonden er (soms zeer) 
brede nieuwe kreeksystemen. In de periode tussen 800 en 1.000 A.D. was sprake van een tijdelijke 
fase waarin geen overstromingen plaatsvonden en een aantal van de kreeksystemen ook dichtslibden 
(eveneens met Afzettingen van Duinkerke II). In de 11de eeuw was er weer sprake van toenemende 
wateroverlast en overstromingen. Dit leidde tot de eerste aanleg van bedijkte polders. Desondanks was 
er sindsdien regelmatig sprake van overstromingen als gevolg van stormvloeden en dijkdoorbraken. 
Daarbij kwamen grote gebieden, al dan niet tijdelijk, onder water te staan en ging veel bewoonbaar 
land verloren (met name ter plaatse van de ontstane zeegaten, zoals de Westerschelde en de 
Oosterschelde). De afzettingen die werden afgezet tijdens de overstromingen tussen 1050 - 1250 A.D. 
worden gerekend tot de Afzettingen van Duinkerke IIIa. De afzettingen die werden afgezet tijdens de 
overstromingen na 1250 A.D. tot heden worden gerekend tot de Afzettingen van Duinkerke IIIb.  
 
Goes is aan het einde van de Vroege Middeleeuwen ontstaan op de oevers van een zeer brede kreek, 
de Gos, die actief is geweest gedurende de Duinkerke II-transgressiefase en aan het einde van deze 
periode grotendeels is dichtgeslibd. 
 
3.1.3 Geologische opbouw ter plaatse van het plangebied  
 
Op de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad Beveland (48 O) wordt ter plaatse van het 
plangebied een zone weergegeven met de code AO.2. Binnen deze zone kan een bodemopbouw 
worden verwacht met antropogene ophooglagen, op (kom-) Afzettingen van Duinkerke II, op 
Hollandveen, op Afzettingen van Calais IV.  

                                                           
5 van Rummelen, 1978 
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Afbeelding 8. De locatie van het plangebied (gemarkeerd met een rode asterisk), gemarkeerd op een vergrote uitsnede van 
de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad Beveland (48 O). De lichtgroen gemarkeerde zone betreft de 
voormalige kreekloop (code D0.2), de donkergroen gemarkeerde zone betreft het voormalige komgebied (code A0.2). 
Profiellijn A - A’ is blauw gemarkeerd. Bron: Van Rummelen, 1978. Schaal 1: 25.000. 
 
 

 
 
Afbeelding 9. Het betreffende, uitvergrote deel van Profiellijn A - A’ (Profielen behorende bij de Geologische Kaart van 
Nederland 1: 50.000, Blad Beveland). Deze zuid - noord georiënteerde profiellijn (van links naar rechts) betreft een 
dwarsdoorsnede, op een afstand van 2 kilometer ten westen van het plangebied. De met de bodemopbouw ter plaatse van het 
plangebied vergelijkbare geologische zone is gemarkeerd met een rode lijn. Bron: Van Rummelen, 1978. Horizontale schaal 
1: 25.000, verticale schaal 1: 250.  
 
Op basis van de bij de Geologische Kaart van Nederland behorende profielkaarten - en met name op 
basis van Profiel A - A’ -, kan een inschatting worden gemaakt van de te verwachten diepteligging van 
de verschillende afzettingen en de daarmee samenhangende diepteligging van mogelijk aanwezige 
archeologische vindplaatsen (zie Afbeelding 8 en 9). 
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Op de Bodemkaart van Nederland (2014; Archis3/ Alterra, 2019) wordt ter plaatse van de binnenstad 
van Goes een niet gekarteerde zone weergegeven. Dit vanwege de aanwezigheid van de bebouwde 
kom. Op de Geomorfologische Kaart van Nederland (2008; Archis3/ Alterra, 2019) wordt ter plaatse 
van de binnenstad van Goes een niet gekarteerde zone weergegeven. Dit vanwege de aanwezigheid 
van de bebouwde kom. 
 
In het DINO-loket (TNO-GDN) zijn de boorgegevens gearchiveerd van boringen die in het verleden 
zijn uitgevoerd. Ter plaatse of in de directe omgeving van het plangebied worden op de kaart van het 
DINO-loket geen in dat archief gearchiveerde boringen weergegeven. In het recente verleden zijn in 
de directe omgeving van het plangebied echter wel een aantal archeologische booronderzoeken 
uitgevoerd. Dat betreft: de booronderzoeken ter plaatse van de plangebieden Bleekveld 9 - 15 6, 
Beestenmarkt 7 7 en ‘Orangerie De Bleek’ 8. Al deze onderzoeken hingen samen met eerdere 
uitbreidingen van Hotel Katoen. Daarnaast zijn ook de resultaten van de in 2015 door Artefact 
uitgevoerde Archeologische Begeleiding van de vernieuwing van de riolering ter plaatse van de 
Beestenmarkt van belang. 9 
 
Bodemopbouw ter plaatse van Plangebied Wijngaardstraat 3 en Bleekveld 9 - 15 
 
Bij het booronderzoek ter plaatse van het plangebied Wijngaardstraat 3 en Bleekveld 9 - 15 (Hotel en 
Brasserie Katoen), direct ten zuiden van het huidige plangebied, werden ter plaatse van alle boringen 
2.0 - 3.0 meter dikke ophooglagen aangetroffen (zie Afbeelding 10 en 11). Dit betrof voornamelijk 
kleilagen, met puinspikkels, puinbrokjes en houtskool. De top van de Afzettingen van Duinkerke II 
werd alleen vastgesteld ter plaatse van Boring nr. 3 en 4, op een diepte van 2.10 en 2.65 meter 
beneden het maaiveld (circa1.2 en 1.7 meter –NAP). 
 
 

 
 
Afbeelding 10. De boorpuntenkaart van het IVO-Overig ter plaatse van het Plangebied Wijngaardstraat 3 en Bleekveld 9 - 
15 (lichtblauw omkaderd), met de locaties van de boorpunten (in blauw, genummerd), geprojecteerd op een uitsnede van de 
GBKN. De locatie van plangebied Beestenmarkt 7 is groen omkaderd. De locatie van plangebied ‘Orangerie De Bleek is 
donkerblauw omkaderd. De locatie van het huidige plangebied is rood omkaderd. Bron boorpuntenkaart: Van den Bosch, 
2013. Schaal 1: 2.000. 

                                                           
6 Van den Bosch, 2013 
7 Van den Bosch, 2017 
8 Van den Bosch, 2018 
9 Diependaele, 2015 
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Afbeelding 11. Grafische weergave van de boringen van het booronderzoek (IVO-Overig) ter plaatse van het Plangebied 
Wijngaardstraat 3 en Bleekveld 9 -15. Bron: Van den Bosch, 2013.  
 
Legenda: 
 
Groen: zand, subrecent 
Grijs: klei, heterogeen, ophooglagen, met houtskool (hk) en puinspikkels/ puinbrokjes (p) 
Blauw: zand-en-klei laminatie, grijs; (kom- en oever-) Afzettingen van Duinkerke II 
 
Bij de daar in 2017 door SOB Research uitgevoerde Archeologische Begeleiding werd vastgesteld dat 
ter plaatse van Bleekveld 9 - 15 inderdaad een bodemopbouw aanwezig was met een subrecente 
opgebrachte/ verstoorde bovenlaag, op oudere ophooglagen.10 In de onderste ophooglaag die werd 
onderzocht, Laag 3 op een diepte van 0.65 - 0.93 meter beneden het maaiveld, werden naast 
puinbrokjes en houtskool ook aardewerkfragmenten aangetroffen uit de periode van de 14de t/m de 
17de eeuw. Onder deze laag werd nog het restant aangetroffen van een fundering van een schuurtje uit 
de Late Middeleeuwen B of de Nieuwe Tijd A, dat vermoedelijk behoorde bij de toenmalige 
bebouwing ter plaatse van de Wijngaardstraat 3.  
 
Bodemopbouw ter plaatse van Plangebied Beestenmarkt 7 
 
Bij het booronderzoek ter plaatse van het plangebied Beestenmarkt 7, direct ten westen van het 
huidige plangebied, werd een bodemopbouw aangetroffen met een subrecent verstoorde/ opgebrachte 
bovenlaag, op ten dele verstoorde ophooglagen uit de Nieuwe Tijd en de Late Middeleeuwen, op 
(kom-) Afzettingen van Duinkerke II, op Hollandveen, op (kom-) Afzettingen van Calais IV (zie 
Afbeelding 12 en 13). Tot een diepte van 0.7 - 1.4 meter beneden het maaiveld werd een zeer 
heterogene bodemopbouw aangetroffen, met klei- en zandlagen. In deze lagen werden veel puinresten 
aangetroffen uit de Nieuwe Tijd C. Deze laag is geïnterpreteerd als de neerslag van de sloop- en 
bouwwerkzaamheden - en de daarmee samenhangende herinrichtingswerkzaamheden - die hier in de 
20ste eeuw hadden plaatsgevonden. Ter plaatse van alle boringen, maar met name ter plaatse van 
Boring nr. 1 en 4, werd de basis van deze laag gevormd door een laag met een zeer hoge concentratie 
puinresten.  

                                                           
10 Uleners en Van den Bosch, 2017 
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Onder deze bovenlaag werden ter plaatse van Boring nr. 2 t/m 4 oude, grotendeels uit klei bestaande 
ophooglagen aangetroffen, vanaf een diepte van 1.4, 0.95 en 0.7 meter beneden het maaiveld (0.2 
meter –NAP - 0.5 meter +NAP). 
 
 

 
 
Afbeelding 12. De boorpuntenkaart van het IVO-Overig ter plaatse van het plangebied Beestenmarkt 7 (blauw omkaderd) 
en de daar uitgevoerde boringen (blauw gemarkeerd en genummerd). Bron: Van den Bosch, 2017. Schaal 1: 500.  
 
Ter plaatse van Boring nr. 1 werd een oude sloot- of grachtvulling aangetroffen, op een diepte van 
0.95 - 3.25 meter beneden het maaiveld (0.25 meter + NAP - 2.05 meter –NAP). Deze ophooglagen 
lijken te kunnen worden gerelateerd aan de realisatie van de bebouwing aan de Beestenmarkt aan het 
einde van de 16de eeuw en/of ten dele aan de hier mogelijk al eerder gerealiseerde bebouwing van het 
klooster in de 15de eeuw. De ter plaatse van Boring nr. 1 aangetroffen resten van de mogelijke sloot of 
gracht zouden kunnen samenhangen met de zuidelijke begrenzing van het in 1430 gebouwde 
Kruisbroedersklooster. Op basis van de kaart van Reynoutsen uit circa 1650 en de kaart van de Bye uit 
1696 kan worden geconcludeerd dat deze sloot in ieder geval in de tweede helft van de 17de eeuw al 
niet meer aanwezig was. Het kan echter ook niet volledig worden uitgesloten dat ter plaatse van 
Boring nr. 1 de vulling van een oude beerput is aangetroffen.  
 
Onder de voormalige slootvulling en de oude ophooglagen werden de Afzettingen van Duinkerke II 
aangetroffen. De als natuurlijke Afzettingen van Duinkerke II geïnterpreteerde lagen bestonden uit een 
laag met schone, grijze ongerijpte klei, op een sequentie van zeer dunne zand- en kleilaagjes. Ter 
plaatse van Boring nr. 1 en 2 werd de vrijwel volledig verstoorde top van de (klei-) Afzettingen van 
Duinkerke II aangetroffen op een diepte van 3.25 en 2.90 meter beneden het maaiveld (2.05 en 1.70 
meter –NAP). Op basis van de diepte van deze verstoring van de Afzettingen van Duinkerke II zou 
kunnen worden geconcludeerd dat ook ter plaatse van Boring nr. 2 een sloot/ gracht aanwezig is 
geweest en dat de daar aangetroffen oude ophooglagen eveneens zouden moeten worden 
geïnterpreteerd als een oude slootvulling. 



 14 

 
 
Afbeelding 13. Grafische weergave van Boring nr. 1 t/m 4 van het IVO-Overig ter plaatse van de Beestenmarkt 7. Bron: 
Van den Bosch, 2017.  
 
Legenda: 
 
groen  bovenlaag, opgebracht/ verstoord, (sub-)recent  
geel  oude ophooglagen 
oranje  puinlaag 
paars  slootvulling 
zwart  slootvulling, zeer organisch, zwart 
lichtbruin mestlaag 
gearceerd licht verstoorde toplaag 
lichtblauw klei- en zandafzettingen, Afzettingen van Duinkerke II 
bruin  veen, bruin, Hollandveen 
donkerblauw klei, matig zandig, matig - ongerijpt, blauwgrijs, Afzettingen van Calais IV 
rode lijn  de maximale diepte van de voorziene graafwerkzaamheden 
 
 
Ter plaatse van Boring nr. 3 en 4 werd de top van de (overwegend klei- op zand-) Afzettingen van 
Duinkerke II aangetroffen op een diepte van 1.4 en 1.35 meter beneden het maaiveld (0.20 en 0.15 
meter –NAP). De top van de Afzettingen van Duinkerke II lag daar dus slechts iets dieper dan ter 
plaatse van de Beestenmarkt, waar de top van deze afzettingen bij de daar in 2015 uitgevoerde 
Archeologische Begeleiding werd aangetroffen op een diepte van circa 0.0 meter NAP. De top van de 
Afzettingen van Duinkerke II lag daar dus veel hoger dan ter plaatse van het plangebied 
Wijngaardstraat 3 en Bleekveld 9 - 15. Daarom lijkt het aannemelijk dat hier - vanwege de 
aanwezigheid van de Gos ten oosten van het plangebied - en van een zijtak daarvan ten noorden van 
het plangebied - van nature sprake is geweest van hoger gelegen (oever-) Afzettingen van Duinkerke 
II. De top van het Hollandveen werd aangetroffen op een diepte van 3.3 - 3.8 meter beneden het 
maaiveld (2.1 - 2.6 meter –NAP).  
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De top van het Hollandveen was geërodeerd. De dikte van deze horizont bedroeg 0.65 - 1.15 meter. 
De top van de Afzettingen van Calais IV werd ter plaatse van Boring nr. 1, 3 en 4 aangetroffen op een 
diepte van 4.95, 4.30 en 3.95 meter beneden het maaiveld (3.75 - 2.75 meter –NAP). Dit betrof een 
horizont met blauwgrijze klei. De top van deze afzettingen liep hier dus op in zuidelijke richting. 
  
Op basis van de analyse en de interpretatie van de boorgegevens kan worden geconcludeerd dat ter 
plaatse van de deze boringen sprake is van een bodemopbouw met (klei- en zand-) Afzettingen van 
Duinkerke II, IIIa/ IIIb, op Hollandveen (top op een diepte van circa 2.3 - 4.2 meter beneden het 
maaiveld), op (klei- en zand-) Afzettingen van Calais (top op een diepte van circa 4.15 - 5.0 meter 
beneden het maaiveld), op Basisveen (top op een diepte van 8.45 - 9.0 meter beneden het maaiveld), 
op Afzettingen van de Formatie van Twente (dekzand, vanaf een diepte van circa 8.65 - 9.6 meter 
beneden het maaiveld). 
 
Bodemopbouw ter plaatse van Plangebied ‘Orangerie De Bleek’ 
 
Bij het booronderzoek ter plaatse van het plangebied ‘Orangerie De Bleek’, direct ten zuidwesten van 
het huidige plangebied, werd een bodemopbouw aangetroffen met een subrecent verstoorde/ 
opgebrachte bovenlaag, op ten dele verstoorde ophooglagen uit de Nieuwe Tijd A, op (kom-) 
Afzettingen van Duinkerke II, op Hollandveen, op (kom-) Afzettingen van Calais IV (zie Afbeelding 
14 en 15). 
 
 

 
 
Afbeelding 14. De boorpuntenkaart van het IVO-Overig ter plaatse van plangebied ‘Orangerie De Bleek’, met de ligging 
van het toenmalige plangebied (rood omkaderd) en de locaties van de boringen (blauw gemarkeerd en genummerd), 
geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. De bestaande bebouwing is grijs gemarkeerd. Bron GBKN: Kadaster Geo-
Informatie, 2017. Schaal 1: 1.000. 
 
De subrecent verstoorde/ opgebrachte bovenlaag had een dikte van circa 0.6 - 0.9 meter. In dit niveau 
waren geen intacte archeologische resten aanwezig. Vermoedelijk kan deze laag worden gerelateerd 
aan de bouw van de school in 1912/ 1913, de recente sloop van dat gebouw en de aanleg van de 
parkeerplaats. Onder deze subrecente bovenlaag zijn tot een diepte van circa 1.4 - 1.5 meter beneden 
het maaiveld grijsblauwe kleilagen aangetroffen, waarin veel rode en gele puinspikkels, 
mortelspikkels, en houtskoolspikkels werden aangetroffen. Deze ophooglaag lag op dezelfde diepte als 
- en leek qua textuur sterk op - de bij de Archeologische Begeleiding van Bleekveld 9 - 15 
aangetroffen ophooglaag uit de Nieuwe Tijd (Laag nr. 3).  
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Deze ophooglaag is, omdat daarin aardewerkfragmenten uit de periode van de 14de t/m de 17de eeuw 
zijn aangetroffen, destijds gedateerd in de 17de eeuw. 
 
Vanaf een diepte van 1.4 - 1.5 meter beneden het maaiveld (circa 0.25 - 0.45 meter –NAP) werd de 
top van een grijs(groene), matig gerijpte, siltige, licht roestige, zwak zandige kleilaag aangetroffen, 
met witte siltige vlekjes. Deze kleiafzettingen kwamen qua diepteligging en textuur sterk overeen met 
de kleilaag die bij het onderzoek van de Beestenmarkt 7 werd aangetroffen ter plaatse van Boring nr. 3 
en 4, vanaf een diepte van 1.4 en 1.35 meter beneden het maaiveld (0.20 en 0.15 meter –NAP). Deze 
afzettingen moeten dan ook worden geïnterpreteerd als (oever-) Afzettingen van Duinkerke II. Dit ook 
omdat deze matig gerijpte kleilaag vanaf een diepte van circa 2.25 - 2.55 meter beneden het maaiveld 
(circa 1.2 - 1.6 meter –NAP) geleidelijk meer zand en zandlaagjes bevatte, waardoor het natuurlijke 
karakter van deze lagen werd bevestigd. Dezelfde geleidelijke overgang van dieper gelegen zandige 
kleiafzettingen met zandlaagjes, naar ondieper gelegen minder zandige kleiafzettingen zonder 
zandlaagjes, is op deze diepte aangetroffen bij het booronderzoek van Beestenmarkt 7, ter plaatse van 
Boring nr. 3 en 4. 
 
 

  
 
Afbeelding 15. Grafische weergave van Boring nr. 1 t/m 4 ter plaatse van plangebied ‘Orangerie De Bleek’. 
 
Bodemopbouw ter plaatse van de Beestenmarkt 
 
Bij de in 2015 door Artefact uitgevoerde Archeologische Begeleiding van de vernieuwing van de 
riolering ter plaatse van de Beestenmarkt zijn direct ten noorden van het huidige plangebied 
muurresten aangetroffen van het daar vanaf 1430 tot circa 1590 gelegen klooster, evenals 
vondstmateriaal uit die periode (zie Afbeelding 18).11  

                                                           
11 Diependaele, 2015 
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De top van de muren van het klooster en van de met het klooster samenhangende ophooglagen werden 
daar aangetroffen vanaf een diepte van circa 0.8/ 0.9 meter beneden het maaiveld (circa 0.4 meter 
+NAP). De top van de Afzettingen van Duinkerke II werd aangetroffen op een diepte van circa 1.2/ 
1.3 meter beneden het maaiveld (0.0 meter NAP). De top van het Hollandveen werd aangetroffen op 
een diepte van circa 3.2 meter beneden het maaiveld (1.9 meter –NAP). De top van de Afzettingen van 
Calais IV werd aangetroffen op een diepte van circa 3.7 meter beneden het maaiveld (2.45 meter –
NAP).12 
 
 
3.2 Archeologische gegevens 
 
Voor een overzicht van de reeds bestaande informatie ten aanzien van archeologische vindplaatsen ter 
plaatse - en in de omgeving - van het plangebied zijn onder meer de archieven van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (Archis3), het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA), de Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland (SCEZ) en de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling Zeeland. 
geraadpleegd. 
 
 

 
Afbeelding 16. De ligging van het plangebied (gemarkeerd met een gele asterisk), geprojecteerd op een uitsnede van de 
Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Reimerswaal, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 1 (‘Walcheren’). Het 
plangebied ligt ter plaatse van een 'gewaardeerde stads-/ dorpskern' (Categorie 3, de paars-roze gemarkeerde zone). Bron: 
Brugman e.a., 2011. 
 
Op de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes, ‘Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 1 
('Walcheren')’, wordt ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven die is aangemerkt als een 
'gewaardeerde stads-/ dorpskern' (Categorie 3; zie Afbeelding 16).13 Op de Archeologische 
Monumentenkaart van Nederland wordt ter plaatse van deze zone een archeologisch monument 
weergegeven (‘Terrein van hoge archeologische waarde’, Monument nr. 13.456). Dit betreft de oude 
binnenstad van Goes waar sprake is van een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van 
archeologische resten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. 
 
                                                           
12 Ibid.: 33 
13 Brugman e.a., 2011 



 18 

 
 
Afbeelding 17. De ligging van het plangebied (gemarkeerd met een gele asterisk), geprojecteerd op een uitsnede van de 
Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Reimerswaal, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 2 (‘Hollandveen’). Het 
plangebied ligt ter plaatse van een zone met een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische 
resten (Categorie 5, de paars gemarkeerde zone). Bron: Brugman e.a., 2011. 
 
 

 
 
Afbeelding 18. De ligging van het plangebied (gemarkeerd met een gele asterisk), geprojecteerd op een uitsnede van de 
Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Reimerswaal, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 2 (‘Wormer’). Het 
plangebied ligt ter plaatse van een zone met een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische 
resten (Categorie 5, de paars gemarkeerde zone). Bron: Brugman e.a., 2011. 
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Afbeelding 19. De ligging van het plangebied (gemarkeerd met een gele asterisk), geprojecteerd op een uitsnede van de 
Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Reimerswaal, Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 2 (‘Wormer’). Het 
plangebied ligt ter plaatse van een zone zonder verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten 
(Categorie 8, de wit gemarkeerde zone).Bron: Brugman e.a., 2011. 
 
 
Ook op de Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 2 (‘Hollandveen’) en Kaartlaag 3 (‘Wormer’) wordt 
ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een hoge verwachting (Categorie 4)  voor 
wat betreft de aanwezigheid van archeologische waarden uit de periode van respectievelijk de 
IJzertijd/ de Romeinse Tijd en het Laat Neolithicum/ de Vroege Bronstijd (zie Afbeelding 17 en 18). 
Op de Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 4 (‘Pleistoceen’), wordt ter plaatse van het plangebied een 
zone weergegeven zonder een verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische 
waarden (Categorie 8; zie Afbeelding 19). 
 
Ten behoeve van het plangebied werd nog geen geregistreerd archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
Wel is destijds voor het opstellen van de beleidskaart een bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve 
van de gehele stad Goes.14 Ook is er in 2016 door Artefact een aanvullend bureauonderzoek 
uitgevoerd ten behoeve van de oude binnenstad van Goes.15 Ook in de directe omgeving van het 
plangebied zijn in het verleden geregistreerde archeologische onderzoeken uitgevoerd. Waar deze 
onderzoeken tot resultaten hebben geleid is op de kaart van Archis3 (het centrale archief voor de 
bekende archeologische vindplaatsen in Nederland) een archeologische waarneming weergegeven (zie 
Afbeelding 20).  
 
Op de kaart van Archis3 wordt ter plaatse van het plangebied en de directe omgeving daarvan een 
archeologisch monument weergegeven (‘Terrein van hoge archeologische waarde’, Monument nr. 
13.456; zie Afbeelding 16). Dit betreft de oude binnenstad van Goes waar sprake is van een hoge 
verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten uit de Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd. De op grotere afstand van het plangebied gelegen archeologische monumenten zijn 
buiten beschouwing gelaten.  
                                                           
14 Brugman e.a., 2011 
15 D'hondt, 2016 
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Afbeelding 20. De ligging van de in Archis3 geregistreerde onderzoeksmeldingen (oranje omkaderd), vondstmeldingen en 
waarnemingen (groene stippen, genummerd), in de omgeving van het plangebied (rood omkaderd). Bron: Archis3, 2019.  
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Op de kaart van Archis3 worden ter plaatse van het plangebied geen archeologische vondstmeldingen 
of waarnemingen weergegeven. Op deze kaart wordt in de omgeving van het plangebied wel een 
aantal archeologische waarnemingen weergegeven (zie Afbeelding 20). Dit betreft:  
 
1. (Archis3 Zaakidentificatie nr. 3240667100). Dit betreft een onder auspiciën van het 
Gemeentearchief Goes uitgevoerde Archeologische Opgraving bij niet archeologische 
graafwerkzaamheden. Er werd een groot aantal (99 stuks) mineraalwaterkruiken van steengoed uit de 
Nieuwe Tijd Midden geborgen. 
 
2. (Archis3 Zaakidentificatie nr. 28877497100). Dit betreft een in 1989 uitgevoerde Archeologische 
Opgraving waarbij muurresten en een deel van de slotgracht van Slot Oostende werden aangetroffen 
(Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). 
 
3. (Archis3 Zaakidentificatie nr. 3007143100). Dit betreft een vondstmelding uit 1994. Bij de 
renovatie van het museum voor Zuid- en Noord-Beveland werd toen door twee medewerkers een 
waterput uit het begin van de 17de eeuw aangetroffen. De put, die was opgebouwd uit gele IJsselstenen 
met een formaat van 4.0 x 7.5 x 16.0 centimeter was later gebruikt als beerput en was in de 18de eeuw 
buiten gebruik geraakt. Op het terrein werd ook nog een waterbak uit de 19de eeuw aangetroffen. 
 
4. (Archis3 Zaakidentificatie nr. 2055045100, Waarneming nr. 51.168). Bij de Archeologische 
Begeleiding van 18 van de 97 mechanische boringen voor de heipalen van de nieuwe schouwburg 
werden puinbrokjes en resten van kloostermoppen uit de Late Middeleeuwen met een formaat van 24 
x 12 x 4 centimeter aangetroffen. 
 
5. (Archis3 Zaakidentificatie nr. 3274444100, Waarneming nr. 433.707/ Vondstmelding nr. 420.444). 
Dit betreft de vermelding uit 2012 door de heer H. Jongepier (SCEZ) dat mevrouw M. Vanhommerig 
van de Gemeente Goes de vondst van een ronde bakstenen waterput had gemeld. Deze put was 
ontdekt in de jaren negentig van de 20ste eeuw tijdens graafwerkzaamheden in het kader van de 
sanering van het Bleekveld. 
 
6. (Archis3 Zaakidentificatie nr. 3231157100, Waarneming nr.410.979). Bij de Archeologische 
Begeleiding door PACZ van de hier uitgevoerde milieuboringen werden in 4 van de 9 boringen 
archeologische indicatoren aangetroffen, tot een diepte van circa 2.0 meter beneden het maaiveld. 
 
7. (Archis3 Zaakidentificatie nr. 2055025100, Onderzoeksmelding 8.101/ Waarneming nr. 51.170). 
Dit betreft de in 2002 door SOB Research uitgevoerde Archeologische Begeleiding van de bouwput 
van de nieuwe Schouwburg (Westwal 43). Daarbij werden alleen enkele archeologische resten uit de 
Nieuwe Tijd aangetroffen, namelijk twee gedempte sloten, een gestorte puinlaag en de resten van een 
houten ton). Resten van bebouwing werden bij dit onderzoek niet aangetroffen. Ter plaatse van het 
plangebied waren tot in de 20ste eeuw tuinen en bleekvelden aanwezig. Pas in de jaren '20 van de 20ste 
eeuw werd een deel van het plangebied bebouwd.16  
 
8a. (Archis3 Zaakidentificatie nr. 2442939100, Vondst nr. 1120431/ Onderzoeksmelding nr. 
242939100. Dit betreft het restant van de fundering van een schuurtje of bijgebouwtje uit de Late 
Middeleeuwen (15de eeuw) of de Nieuwe Tijd A, dat werd aangetroffen bij de door SOB Research in 
2015 uitgevoerde Archeologische Begeleiding van de aanleg van de bouwput voor de nieuwbouw van 
Hotel Brasserie Katoen, ter plaatse van Bleekveld 9 - 15. Deze resten van een eensteenshoge fundering 
werden aangetroffen op een diepte van circa 1 meter beneden het maaiveld, onder een oude 
ophooglaag die in ieder geval niet eerder is opbracht dan in de 17de eeuw. Bij het in 2013 door SOB 
Research uitgevoerde booronderzoek (IVO-Overig, Onderzoeksmelding nr. 56.039) werd ter plaatse 
van Boring nr. 2 en 4, op een afstand van 5 en 25 meter ten zuiden van het huidige plangebied en circa 
30 en 40 meter ten zuiden van de Beestenmarkt, een zeer dik ophoogpakket aangetroffen.  

                                                           
16 De Visser, 2002 
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Dit ophoogpakket werd aangetroffen tot een diepte van ten minste 2.8 en 2.65 meter beneden het 
maaiveld (circa 1.9 en 1.75 meter –NAP).17 De top van de Afzettingen van Duinkerke II werd ter 
plaatse van Boring nr. 4 aangetroffen op een diepte van 2.65 meter beneden het maaiveld (circa 1.75 
meter –NAP). 
 
8b. (Archis3 Onderzoeksmelding nr. 4035755). Dit betreft een archeologisch booronderzoek (IVO-
Overig) met 4 boringen, dat in 2017 door SOB Research is uitgevoerd ter plaatse van de achtertuin 
van de Beestenmarkt 7 (zie ook paragraaf 3.1). Ter plaatse van alle boringen werden tot op een diepte 
van 0.7 - 1.4 meter beneden het maaiveld puinbrokjes aangetroffen, waaronder puinresten van 
machinaal vervaardigde bakstenen uit de 20ste eeuw. In de daaronder gelegen ophooglagen en 
slootvulling werden puinbrokjes aangetroffen die kunnen worden gedateerd in de Late Middeleeuwen 
en de Nieuwe Tijd A en B. Tevens werden in deze lagen fosfaten, mestlagen, kalkmortel en houtskool 
aangetroffen. Deze waarneming is niet als zodanig geregistreerd in Archis3. 
 
9a. (Archis3 Zaakidentificatie nr. 3265437100, Waarneming nr. 427.596. Dit betreft de vondst van een 
waterput, die werd aangetroffen tijdens de in 2015 door Artefact uitgevoerde Archeologische 
Begeleiding van de herinrichting van de Beestenmarkt toen daar een afvalcontainer werd aangelegd. 
 
9b. (Archis3 Zaakidentificatie nr. 2407022100, Vondstmelding nr. 426.594 (west) en 426.595 (oost)). 
Bij de in 2015 door Artefact uitgevoerde Archeologische Begeleiding van de vernieuwing van de 
riolering en de aanleg van afvalcontainers ter plaatse van de Beestenmarkt zijn verschillende 
muurresten van het Kruisbroedersklooster aangetroffen, evenals vondstmateriaal uit deze periode (zie 
Afbeelding 21).18 De top van de muren van het klooster en van de met het klooster samenhangende 
ophooglagen werden daar aangetroffen vanaf een diepte van circa 0.9 meter beneden het maaiveld 
(circa 0.4 meter +NAP). De top van de Afzettingen van Duinkerke II werd aangetroffen op een diepte 
van circa 1.3 meter beneden het maaiveld (0.0 meter NAP). De top van het Hollandveen werd 
aangetroffen op een diepte van circa 3.2 meter beneden het maaiveld (1.9 meter –NAP). De top van de 
Afzettingen van Calais IV werd aangetroffen op een diepte van circa 3.7 meter beneden het maaiveld 
(2.45 meter –NAP).19 
 
10. (Archis3 Zaakidentificatie nr. 2810654100, Waarneming nr. 20.801). Dit betreft een vermelding 
van resten van de kapel van het Kruisbroedersklooster ter plaatse van Beestenmarkt 2 en 4.  
 
 

 
 
Afbeelding 21. De sporenkaart van de in 2015 door Artefact uitgevoerde Archeologische Begeleiding van de vernieuwing 
van de riolering en de aanleg van afvalcontainers ter plaatse van de Beestenmarkt.20 De archeologische sporen, merendeels 
muurresten gerelateerd aan de bebouwing van het Kruisbroedersklooster, zijn rood gemarkeerd; het noordelijke deel van het 
huidige plangebied is blauw omkaderd. Bron sporenkaart: Diependaele, 2015. Schaal 1: 1.000. 
 

                                                           
17 Van den Bosch, 2013 
18 Diependaele, 2015 
19 Ibid.: 33 
20 D'hondt, 2016: Bijlage 11; Diependaele, 2015 
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Het zijn zonder uitzondering vondstmeldingen en waarnemingen die samenhangen met de stad Goes 
in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd en die ook kunnen worden verwacht binnen een dergelijk 
binnenstedelijke context. De overige, op grotere afstand van het plangebied gelegen archeologische 
vondstmeldingen en waarnemingen zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
In het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) zijn enkele niet in Archis3 opgenomen vondstmeldingen 
in de omgeving van het plangebied bekend. Dat betreft een aardewerken spaarvarken uit de 17de eeuw, 
dat werd aangetroffen in een beerput die zou zijn gelegen ter plaatse van de Waterstraat 3, circa 20 
meter ten oosten van het plangebied (ZAD nr. 5379). Tevens is ook de onder 5. vermelde waterput 
geregistreerd als ZAD Waarneming nr. 5379.21 Daarnaast zijn twee waarnemingen bekend uit 1982 en 
1984 van de heer L. J. Abelmann. In 1982 trof hij op de hoek van de Bleekerstraat met de 
Wijngaardstraat een sloot(vulling) aan. In 1984 trof hij dezelfde sloot aan in de Wijngaardstraat. In de 
slootvulling werden aardewerkfragmenten uit de 14de eeuw aangetroffen (ZAD Waarneming nr. 3777). 
Tevens is een waarneming bekend van een Archeologische Opgraving in 1982 door het 
Gemeentearchief Goes ter plaatse van de Kolveniershof. Daarbij zijn een steelpannetje en een 
schenkgrape van Roodbakkend aardewerk, alsook een pispot van Witbakkend aardewerk aangetroffen. 
De vondsten dateren uit de Nieuwe Tijd Midden, 1650 - 1850 A.D. De vermelde RD-coördinaten zijn 
50.940/ 391.560.22 Deze coördinaten betreffen een locatie die overeen komt met de eerder vermelde 
'Waarneming 2' (Archis3 Zaakidentificatie nr. 28877497100). 
 
In het stadsarchief van Goes zijn geen aanvullende gegevens aanwezig m.b.t. het plangebied.23 In het 
archief van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, Afdeling Zeeland zijn geen aanvullende 
gegevens aanwezig van archeologische vindplaatsen in, of in de omgeving van het plangebied.24  
 
 
3.3 Historische gegevens 
 
In het kader van de analyse van de historische informatie zijn naast andere historische informatie 
onder meer de kaart van Jacob van Deventer uit 1550 - 1575, de kaart van Visscher-Roman uit circa 
1650 (niet bruikbaar), de kaart van Reynoutsen uit 1650, de kaart van de Wit uit 1650, de kaart van de 
Bye uit 1596, de kaart van Hattinga uit het midden van de 18de eeuw niet bruikbaar), de Kadastrale 
Kaart (Minuutplan) uit 1811 - 1832 en de Topografische Kaart uit 1856 - 1858, 1913, 1927, 1950, 
1980, 1995 en 2019 geraadpleegd.  
 
Het plangebied is gelegen in de oude binnenstad van Goes. Goes werd voor het eerst vermeld in een 
akte uit 976. Pas in de tweede helft van de 12de eeuw werd Goes een zelfstandige parochie met een 
eigen kerk. De binnenstad is grotendeels gelegen op de kreekrug en de oeverzones van de voormalige 
zuid - noord georiënteerde kreek de Gos (Afzettingen van Duinkerke II).  
 
Ter plaatse van het westelijke deel van de binnenstad, waar ook het plangebied is gelegen, is 
bebouwing waarschijnlijk pas vrij laat tot stand gekomen. De Wijngaardstraat werd voor het eerst 
vermeld in de late 14de eeuw en de bebouwing langs de westelijke zijde van de Waterstraat en de 
Wijngaardstraat vormde toen waarschijnlijk de meest westelijke begrenzing van de bebouwing van de 
binnenstad.25  
 
 
 

                                                           
21 Mededeling van de heer J. Jongepier, 19 december 2017. 
22 Schriftelijke mededeling van de heer J. Jongepier (Erfgoed Zeeland), 2 juli 2019. 
23 Op 27 juni is bij het Gemeentearchief van de Gemeente Goes geïnformeerd naar aanvullende informatie. Ten 
tijde van het opstellen van het conceptrapport was daarop nog geen reactie ontvangen. 
24 Mondelinge mededeling van mevrouw D. de Koning, 1 juli 2019. 
25 D’hondt, 2016: 47-8 
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In 1417 werd door Jacoba van Beieren aan Goes het recht verleend om de stad te omgrachten en een 
stenen verdedigingsmuur aan te leggen. De stadsmuur lag ten westen van het plangebied, maar het 
deel van de stad tussen de Wijngaardstraat/ Waterstraat en de westelijke stadsmuur bleef nog tot aan 
het eind van de 16de eeuw grotendeels onbebouwd (zie Afbeelding 22). 
 
In 1430 werd in dit deel van Goes, ter plaatse van de huidige Beestenmarkt, het Kruisbroedersklooster 
gebouwd. Het klooster ging bij de stadsbrand in 1554 grotendeels door brand verloren. Het werd 
onmiddellijk daarna weer gedeeltelijk hersteld. In 1583 werd het klooster geconfisqueerd door het 
stadsbestuur van Goes en kort daarna werd het klooster afgebroken (waarschijnlijk nog voor 1590).26 
Een exacte plattegrond van het klooster en de bijgebouwen is niet bewaard gebleven.27 De kaart van 
Jacob van Deventer betreft de enige beschikbare kaart (zie Afbeelding 22). Er wordt vermoed dat de 
kapel aan de noordzijde van de Beestenmarkt heeft gelegen, ter plaatse van de bebouwing van 
Beestenmarkt 2 en 4.28  
 
Het noordelijke deel van het plangebied ligt mogelijk ter plaatse van het meest zuidelijke deel van het 
voormalige kloostercomplex. De zuidelijke begrenzing van het kloostercomplex wordt op de 
reconstructiekaart van Dekker (2002) weergegeven ter hoogte van de zuidelijke begrenzing van de 
bebouwing ten zuiden van de Beestenmarkt, zoals deze wordt weergegeven op de Kadastrale Kaart 
(Minuutplan) van 1811 - 1832.29 Op basis van een projectie van de huidige topografische kaart zou 
deze rooilijn enkele meters ten zuiden van de huidige zuidelijke rooilijn van de bebouwing ter plaatse 
van Beestenmarkt 7 moeten hebben gelegen. Het is echter niet duidelijk hoe exact de projectie is. 
Deze is immers niet gebaseerd op kaarten, maar op verkoopakten. Op de kaart van Van Deventer lijkt 
de zuidelijke begrenzing van het kloostercomplex juist ten noorden van de latere bebouwing langs de 
zuidzijde van de Beestenmarkt te worden weergegeven. Daarnaast lijkt op deze kaart ook al een 
bebouwingslint ten zuiden van het klooster te worden weergegeven. De straat wordt echter ter plaatse 
van het meest noordelijke deel van de huidige Beestenmarkt weergegeven. Op basis van het in 2017 
door SOB Research uitgevoerde booronderzoek is geconcludeerd dat de zuidelijke begrenzing van het 
kloostercomplex mogelijk ter hoogte van de zuidzijde van de bebouwing van Beestenmarkt 7 heeft 
gelegen. Ook op basis van de door Artefact in 2015 bij de Archeologische Begeleiding van de 
herinrichting van de Beestenmarkt aangetroffen sporen uit de Late Middeleeuwen, direct ten noorden 
van de zuidelijke bebouwing van de Beestenmarkt kan dit niet worden uitgesloten.  
  
Na de afbraak van het klooster werd de Beestenmarkt aangelegd, waarschijnlijk kort na 1590. Op de 
voor dit gebied vanaf circa 1650 beschikbare kaarten worden het plein en de ten noorden en ten zuiden 
daarvan gelegen bebouwing ongeveer op dezelfde locatie weergegeven als de huidige bebouwing. Wel 
hebben er sinds 1650 verbouwingen en wijzigingen plaatsgevonden.  
 

                                                           
26 Ibid.: 56-7 
27 Ibid.: 55. Er mag worden aangenomen dat dit wordt bedoeld met de enigszins cryptische zin: "Over het 
uitzicht en de inplanting van de verschillende kloostergebouwen bestaat minder duidelijkheid." 
28 Ibid.: 55; zie ook Afbeelding 20, nr. 10 
29 Ibid.: 56, Afbeelding 27 
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Afbeelding 22. De globale locatie van het plangebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op de kaart van Jacob van Deventer 
uit 1550 - 1575. 
 
 
Op de kaart van Jacob Reynoutsen uit circa 1650 worden ter plaatse van het plangebied bebouwing en 
tuin weergegeven (zie Afbeelding 23). Ook ter plaatse van de huidige tuin ten zuiden van 
Beestenmarkt 21 en 23 wordt bebouwing weergegeven. Ten zuiden van de locatie va het plangebied 
worden bebouwing en bleekvelden weergegeven. Het is de vraag of de weergave van de bebouwing 
langs de Waterstraat en de Wijngaardstraat op enige afstand ten westen van de weg correct is. Op deze 
kaart worden ten zuiden van de Beestenmarkt zeer langgerekte woningen weergegeven. Op basis van 
een vergelijking met de lengte en de breedte van het plein zouden deze woningen een lengte moeten 
hebben gehad van circa 18 meter en zou de zuidelijke grens van deze woningen circa 9 - 10 meter 
zuidelijker moeten hebben gelegen dan de huidige zuidgevels van de woningen aan de zuidelijke zijde 
van de Beestenmarkt. Dit lijkt een schematische en daardoor onjuiste weergave van deze bebouwing te 
betreffen; vermoedelijk zijn de erven inclusief de tuinen grotendeels als gebouwen weergegeven.30  

                                                           
30 Ook door D’hondt (2016: 75) wordt verondersteld dat de op deze kaart weergegeven bebouwing 
waarschijnlijk fictief of ten minste abstract is weergegeven en dat daardoor vaak sprake is van een vertekend 
beeld.  
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Afbeelding 23. De globale locatie van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de kaart van 
Reynoutsen uit circa 1650 A.D. Bron: de Klerk en Moerland, 1993. 
 
Ook op de kaart van De Bye uit circa 1696 worden de meeste woningen ten zuiden van de 
Beestenmarkt weergegeven als lange woningen (zie Afbeelding 24). Dat geldt ook voor de woningen 
ter plaatse van het noordelijke deel van het plangebied. Alleen ter plaatse van het westelijke deel van 
Beestenmarkt 7 en twee panden ten oosten daarvan worden korte(re) woningen weergegeven. Ook op 
de kaart van De Bye worden ten zuiden van de locatie van het plangebied - en de wijde omgeving 
daarvan - bleekvelden en mogelijk ten dele ook moestuinen weergegeven. Vanaf het midden van de 
17de eeuw ontstonden er in Goes linnenblekerijen. De blekers hadden onder meer de beschikking over 
een bleekveld op het Kleine Weitje aan de Ganzepoort, dat in 1632 in gebruik werd genomen en in 
1750 werd opgeheven. Ook was er in 1641 een veld in gebruik aan de Wijngaardstraat. Dit was 
bereikbaar door een gang, die met een poort kon worden afgesloten. Vermoedelijk zal in de 
volksmond al spoedig sprake zijn geweest van de benaming Bleekerstraat of Bleekersgang. De oudst 
aangetroffen vermelding stamt echter pas uit 1840, toen de oorspronkelijke blekerij al was 
verdwenen.31 

                                                           
31 Barth, De Klerk en Van der Valk, 1986; oorspronkelijke bronnen: ASG. inv.nr. 10, fol. 171r, 1632 februari 16,  
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Afbeelding 24. De globale locatie van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de kaart van de 
Bye uit circa 1696 A.D. Bron: http://www.geheugenvannederland.nl, 2017. 
 
 
Op de Kadastrale Kaart (Minuutplan) uit 1811 - 1832 en de Militaire Topografische Kaart 1844 - 1852 
worden bijna alle panden ten zuiden van de Beestenmarkt weergegeven als korte panden. Het enige 
lange pand dat daar op deze kaarten nog wordt weergegeven betreft het pand van Beestenmarkt 15, 
waar ook nu nog een lang pand is gelegen. Ter plaatse van het plangebied wordt bebouwing en tuin 
weergegeven (zie Afbeelding 25 en 26).  
 
Ook op de Topografische Kaart uit 1912 - 1913 wordt ter plaatse van het plangebied bebouwing 
weergegeven. (zie Afbeelding 27). De bebouwing van Beestenmarkt 17 - 23 lag toen ongeveer op 
dezelfde locatie als de huidige bebouwing. Op de topografische kaarten uit de periode van 1962 - 1990 
wordt de bebouwing ter plaatse van het plangebied ongeveer op dezelfde locatie weergegeven als op 
de kaarten uit de 19de eeuw. Op alle kaarten van na 1832 wordt alleen een relatief grofschalig beeld 
van de bebouwing weergegeven. De gevels van de huidige panden zijn opgetrokken uit moderne 
bakstenen, die kunnen worden gedateerd in de tweede helft van de 19de eeuw en de eerste helft van de 
20ste eeuw (zie Afbeelding 5). 

                                                                                                                                                                                     
ASG. inv.nr. 11, fol. 93v-94r, 1641 april 10, ASG. inv.nr. 30, fol. 119r, 1750 december 26 en ASG. inv.nr. 1953, 
Wijk A, 1840-1849. 

http://www.geheugenvannederland.nl/
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Afbeelding 25. De locatie van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Kadastrale Kaart 
(Minuutplan) uit 1811 - 1832. Bron: RCE, 2019. 
 
 

 
Afbeelding 26. De locatie van het plangebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op de projectie van de huidige topografie 
op de Kadastrale Kaart (Minuutplan) uit 1811 - 1832. De toen aanwezige bebouwing is rood gemarkeerd. Bron: 
http://zldgwb.zeeland.nl/geoloket/?Viewer, 2017. 

http://www.watwaswaar.nl/
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Afbeelding 27. De globale locatie van het plangebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Topografische Kaart uit 1912 - 1913. 
 
 
3.4 Luchtfoto’s 
 
In het kader van het onderzoek is één satellietfoto geraadpleegd uit 2018 (Google-Earth, zie 
Afbeelding 28).  
 
 

 
Afbeelding 28. De ligging van het plangebied (rood omkaderd) geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
satellietfoto van Google Maps. Bron: https://www.google.nl/maps, 2019. 
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Op deze luchtfoto ‘s is zichtbaar dat het noordelijk deel van het plangebied toen bebouwd was en dat 
ter plaatse van het zuidelijke deel van het plangebied toen een tuin met veel begroeiing aanwezig was. 
Er zijn geen aanwijzingen zichtbaar voor de aanwezigheid van archeologische resten ter plaatse van 
het plangebied. De kwaliteit van deze foto is feitelijk ook onvoldoende voor een gedegen luchtfoto-
analyse. Daarnaast is als gevolg van de aanwezige bebouwing en begroeiing luchtfoto-analyse sowieso 
niet mogelijk. 
 
 
3.5 Actueel Hoogtebestand Nederland  
 
In het kader van het onderzoek is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geraadpleegd (zie 
Afbeelding 29). Het maaiveld ligt ter plaatse van het plangebied op een hoogte van circa 1.2 - 1.6 
meter +NAP. Ten oosten van het plangebied is de stroomrug van de Gos nog zichtbaar als een zuid - 
noord georiënteerd, hoger gelegen deel van de stad. 
 
 

 
Afbeelding 29. De globale ligging van het plangebied (gemarkeerd met een zwarte asterisk.), geprojecteerd op een uitsnede 
van het Actueel Hoogtebestand (AHN). De oranje en gele zones betreffen de hoger gelegen zones, de blauwe en groene 
zones betreffen de lager gelegen zones. Bron: AHN (https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer), 2019. 
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3.6 Archeologisch Verwachtingsmodel 
 
Op basis van de raadpleging van het AHN kan worden geconcludeerd dat het maaiveld ter plaatse van 
het plangebied is gelegen op een hoogte van circa 1.3 - 1.6 meter +NAP.32 Op basis van de 
voornoemde, direct ten zuiden en ten westen van het huidige plangebied uitgevoerde, 
booronderzoeken kan worden geconcludeerd dat plaatse van het plangebied een bodemopbouw 
aanwezig is met ophooglagen uit de Nieuwe Tijd, mogelijk op ophooglagen uit de Late 
Middeleeuwen, op (oever- of kom-) Afzettingen van Duinkerke II, op Hollandveen, op Afzettingen 
van Calais IV.  
 
Op de bij de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes behorende Maatregelenkaart-in-
lagen, Kaartlaag 1 (‘Walcheren’) wordt ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een 
hoge archeologische verwachting. Op en in de top van de antropogene ophooglagen en in de top van 
de (kom-) Afzettingen van Duinkerke II kunnen archeologische resten uit de Nieuwe Tijd en de 
Middeleeuwen worden verwacht.  
 
Op basis van de analyse van de historische informatie, oude kaarten en eerder uitgevoerd 
archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat er ter plaatse van het noordelijke deel van het 
plangebied, onder de huidige bebouwing aan de Beestenmarkt, hoogstwaarschijnlijk bebouwingsresten 
aanwezig zijn van stenen huizen uit de periode van het einde van de 16de eeuw t/m de 19de eeuw. Het 
is niet bekend hoe vaak die bebouwing in die periode is vernieuwd en/of verbouwd. De huidige 
bebouwing stamt waarschijnlijk uit het laatste deel van de 19de eeuw of het begin van de 20ste eeuw. 
Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat er ter plaatse van het noordelijke deel van het plangebied 
ook bebouwingsresten aanwezig zijn van aan het Kruisbroedersklooster gerelateerde bebouwing uit de 
periode van 1430 - 1580 A.D.  
 
Ter plaatse van het zuidelijke deel van het plangebied waren in de periode van het einde van de 16de 
eeuw t/m heden de erven van de woningen aanwezig. Daar kunnen erfgerelateerde archeologische 
resten uit voornoemde perioden worden verwacht, zoals kleine bijgebouwen, water- en beerputten, 
afvalkuilen, leeflagen en vondstconcentraties. Tevens zouden daar onder de ophooglagen uit de 
Nieuwe Tijd, op en in de top van de Afzettingen van Duinkerke II en/of ophooglagen uit de 15de en 
16de eeuw archeologische resten aanwezig kunnen zijn die samenhangen met het voormalige 
Kruisbroedersklooster. De zuidelijke begrenzing van het kloostercomplex, dat hier aanwezig is 
geweest in de periode van 1430 - 1590, lag direct ten noorden of zelfs ter plaatse van het meest 
noordelijke deel van het plangebied. 
 
Hoewel daar geen directe aanwijzingen voor zijn gevonden kan niet worden uitgesloten dat ter plaatse 
van het gehele plangebied in de top van de Afzettingen van Duinkerke II ook archeologische resten uit 
de Vroege Middeleeuwen en de Late Middeleeuwen (voorafgaand aan 1430) aanwezig zouden kunnen 
zijn. Gezien de ontwikkeling van Goes en het feit dat de bebouwing ten westen van de Waterstraat en 
de Wijngaardstraat waarschijnlijk in de 14de eeuw en grotendeels tot het einde van de 16de eeuw de 
begrenzing van het bebouwde deel van de binnenstad betrof, wordt de kans dat ter plaatse van het 
plangebied archeologische resten uit deze periode aanwezig zijn klein geacht.  
 
Archeologische resten uit de periode van het einde van de 16de eeuw t/m de 19de eeuw kunnen worden 
verwacht op en in de top van de ophooglagen uit de Nieuwe Tijd, vanaf een diepte van 0.2 meter 
beneden het maaiveld. De top van oudere ophooglagen uit de 15de of 16de eeuw, of de top van de 
Afzettingen van Duinkerke II zou naar verwachting kunnen worden aangetroffen op een diepte van 
circa 0.9 - 2.0 meter beneden het maaiveld (circa 0.6 meter +NAP - 0.8 meter –NAP).  
 
 
 

                                                           
32 http://www.ahn.nl, 2019 

http://www.ahn.nl/
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Bij het in 2013 door SOB Research uitgevoerde booronderzoek (IVO-Overig) direct ten zuiden van 
het huidige plangebied, werd ter plaatse van Boring nr. 2 en 4 op de Afzettingen van Duinkerke II een 
zeer dik ophoogpakket aangetroffen, tot een diepte van ten minste 2.8 en 2.65 meter beneden het 
maaiveld (circa 1.9 en 1.75 meter –NAP).33 Ook uit de andere in de directe omgeving uitgevoerde 
booronderzoeken blijkt dat er rekening moet worden gehouden met grote verschillen voor wat betreft 
de diepteligging van de top van de Afzettingen va Duinkerke II en fat de top van deze afzettingen ter 
plaatse van het zuidelijke deel van het plangebied dus ook nog dieper kunnen liggen. 
 
Bij de in 2015 door Artefact uitgevoerde Archeologische Begeleiding van de vernieuwing van de 
riolering ter plaatse van de Beestenmarkt zijn direct ten noorden van het plangebied verschillende 
muurresten van aan het klooster gerelateerde bebouwing aangetroffen, evenals vondstmateriaal uit 
deze periode (zie Afbeelding 21).34 De top van de muurresten en van de met het klooster 
samenhangende ophooglagen werd daar aangetroffen vanaf een diepte van circa 0.4 meter +NAP. De 
top van de Afzettingen van Duinkerke II werd daar aangetroffen op een diepte van 0.0 meter NAP.  
 
Gezien de vele bouw- en sloopwerkzaamheden die vanaf het einde van de 16de eeuw ter plaatse van 
het plangebied hebben plaatsgevonden, moet rekening worden gehouden met de kans dat ondiep 
gelegen archeologische resten uit deze perioden (gedeeltelijk) zijn verstoord.  
 
Op de bij de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes behorende Maatregelenkaart-in-
lagen, Kaartlaag 2 (‘Hollandveen’) wordt ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven met 
een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen op en in deze 
laag. Archeologische vindplaatsen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd kunnen hier worden 
aangetroffen op en in de top van het intacte Hollandveen, op een diepte van circa 2.8 - 3.9 meter 
beneden het maaiveld (circa 1.5 - 2.6 meter –NAP). Deze laag ligt ter plaatse van het plangebied dus 
veel dieper dan de verwachte verstoringsdiepte van de civieltechnische graafwerkzaamheden. Omdat 
ter plaatse van het plangebied waarschijnlijk sprake is van een geërodeerde - en ook relatief 
laaggelegen - top van het Hollandveen, wordt de kans op de aanwezigheid van intacte archeologische 
resten uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd klein geacht.  
 
Op de bij de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Goes behorende Maatregelenkaart-in-
lagen, Kaartlaag 3 (‘Wormer’) wordt ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een 
hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen op en in deze 
laag. Archeologische vindplaatsen uit het Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd kunnen hier 
worden aangetroffen op en in de top van de Afzettingen van Calais IV, op een diepte van circa 4.0 - 
5.0 meter beneden het maaiveld (circa 2.7 - 3.8 meter –NAP). Deze laag ligt ter plaatse van het 
plangebied dus veel dieper dan de verwachte verstoringsdiepte van de civieltechnische 
graafwerkzaamheden. Vooral ter plaatse van de meest hooggelegen top van de Afzettingen van Calais 
IV wordt de kans op de aanwezigheid van intacte archeologische resten uit het Laat Neolithicum ende 
Vroege Bronstijd hoog geacht. Ter plaatse van de meest laaggelegen top van de Afzettingen van 
Calais IV wordt de kans op de aanwezigheid van intacte archeologische resten uit het Laat 
Neolithicum en de Vroege Bronstijd middelhoog geacht. 
 
De omvang van de mogelijk aan te treffen archeologische sporen is op dit moment nog niet bekend. In 
hoeverre de bodem in het verleden is verstoord bij de sloop- en herbouwwerkzaamheden die hier 
hebben plaatsgevonden is niet bekend. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Van den Bosch, 2013 
34 Diependaele, 2015 
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4. Resultaten veldonderzoek 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Ten tijde van de uitvoering van het onderzoek was ter plaatse van het noordelijke deel van het 
plangebied bebouwing aanwezig. Ter plaatse van het zuidelijke deel van het plangebied was een tuin 
aanwezig met gras, tegelverharding en veel bomen en struiken. Een oppervlaktekartering was 
daardoor niet mogelijk. Het maaiveld lag op een hoogte van circa 1.3 - 1.6 meter +NAP.  
 
 
4.2 Booronderzoek   
 
Er zijn 4 boringen uitgevoerd. De boringen zijn tot een maximale diepte van 0.5 meter beneden het 
maaiveld uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7 centimeter en zijn vervolgens 
dieper doorgezet met een gutsboor met een diameter van 3 centimeter. Drie boringen zijn doorgezet 
tot een diepte van 5.0 meter beneden het maaiveld (zie Afbeelding 30 en 31 en Bijlage 4). Boring nr. 3 
stuitte op een diepte van 0.6 meter beneden het maaiveld meermalen op puin- of funderingresten en 
kon niet dieper worden doorgezet. Bij iedere afzonderlijke boring zijn de in de boring te 
onderscheiden lagen en afzettingen ingemeten ten opzichte van het maaiveld.  
 
 

 
 
Afbeelding 30. De boorpuntenkaart van het IVO-Overig, met de ligging van de nieuwbouwlocaties (rood omkaderd) en de 
boringen (blauw gemarkeerd en genummerd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. De bestaande bebouwing is grijs 
gemarkeerd. Bron GBKN: Kadaster Geo-Informatie, 2019.. Schaal 1: 1.000. 
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4.3 Bodemopbouw 
 
Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van het 
plangebied sprake is van een bodemopbouw met een subrecent verstoorde/ opgebrachte bovenlaag, op 
oude ophooglagen uit de Nieuwe Tijd en mogelijk ook uit de Late Middeleeuwen, op Afzettingen van 
Duinkerke II, op Hollandveen, op (kom-) Afzettingen van Calais IV.  
 
De subrecent verstoorde/ opgebrachte bovenlaag had een dikte van circa 0.25 - 0.55 meter.  
 
Ter plaatse van Boring nr. 1 werden onder de subrecent verstoorde bovenlaag twee zandlagen 
aangetroffen, tot een diepte van 2.65 meter beneden het maaiveld (circa 1.05 meter –NAP). De 
bovenste laag betrof een laag met matig fijn grijsbruin zand met veel baksteenbrokken en 
mortelresten. Vanaf een diepte van 1.15 meter beneden het maaiveld werd een heterogene laag met 
matig fijn grijsbruin, matig kleiig zand aangetroffen met puinbrokjes. Dit zou een sloot- of 
spoorvulling kunnen betreffen. Daaronder werden op een diepte van 2.70 - 4.45 meter beneden het 
maaiveld (1.0 - 2.8 meter –NAP) de matig kalkhoudende Afzettingen van Duinkerke II aangetroffen. 
Dat betrof een laag met grijs, matig fijn zand met een dikte van 0.1 meter, op een laag zwak zandige, 
zwak humeuze, ongerijpte grijze klei met een dikte van 1.05 meter, op een laag met matig fijn grijs 
zand met een dikte van 0.6 meter. De top van het geërodeerde Hollandveen werd aangetroffen op een 
diepte van 4.45 meter beneden het maaiveld (2.8 meter –NAP). De horizont met Hollandveen had een 
dikte van slechts 0.35 meter. De top van de Afzettingen van Calais, die bestonden uit grijze ongerijpte 
klei, werd aangetroffen op een diepte van 4.8 meter beneden het maaiveld (3.2 meter –NAP). 
 
Ter plaatse van Boring nr. 2 werd onder de subrecent verstoorde bovenlaag een oude ophooglaag 
aangetroffen op een diepte van 0.25 - 1.00 meter beneden het maaiveld. Dit betrof een horizont met 
matig fijn, donkerbruin/ grijs zand met puinspikkels en mortelspikkels. Daaronder werd op een diepte 
van 1.00 - 1.15 meter beneden het maaiveld een ophooglaag aangetroffen, met matig zandige, sterk 
gerijpte, donkerbruine/ grijze klei met puinspikkels, mortelresten en houtskoolspikkels. Daaronder 
werden op een diepte van 1.15 - 4.50 meter beneden het maaiveld (0.40 meter +NAP - 2.95 meter –
NAP) de matig kalkhoudende Afzettingen van Duinkerke II aangetroffen. Dat betrof lagen met grijze 
sterk gerijpte klei op matig gerijpte klei, met een dikte van 1.3 meter, op een laag met matig fijn, grijs, 
zwak kleiig zand, met een dikte van 1.5 meter, op een ongerijpte donkergrijze kleilaag met een dikte 
van 0.6 meter. De top van het geërodeerde Hollandveen werd aangetroffen op een diepte van 4.5 meter 
beneden het maaiveld (2.95 meter –NAP). De horizont met Hollandveen had een dikte van slechts 
0.35 meter. De top van de Afzettingen van Calais, die bestonden uit grijze ongerijpte klei, werd 
aangetroffen op een diepte van 4.85 meter beneden het maaiveld (3.35 meter –NAP). 
 
Boring nr. 3 stuitte op een diepte van 0.6 meter beneden het maaiveld meermalen op puin- of 
funderingresten en kon niet dieper worden doorgezet.  
 
Ter plaatse van Boring nr. 4 werd onder de subrecent verstoorde bovenlaag een oude ophooglaag 
aangetroffen op een diepte van 0.25 - 1.00 meter beneden het maaiveld. Dit betrof een horizont met 
matig fijn, donkerbruin/ grijs zand met puinspikkels en mortelspikkels. Daaronder werd op een diepte 
van 1.00 - 1.15 meter beneden het maaiveld een ophooglaag aangetroffen, met matig fijn, grijsbruin 
zand met veel mortelresten. Daaronder werd op een diepte van 1.15 - 1.90 meter beneden het maaiveld 
een ophooglaag aangetroffen, met matig tot sterk gerijpte klei met puinspikkels, mortelresten en 
houtskoolspikkels. Daaronder werden op een diepte van 1.90 - 4.20 meter beneden het maaiveld (0.60 
- 2.95 meter –NAP) de matig kalkhoudende Afzettingen van Duinkerke II aangetroffen. Dat betrof 
lagen met grijze sterk gerijpte klei op matig gerijpte, matig zandige klei, met een dikte van 0.5 meter, 
op een laag met matig fijn, grijs, zwak kleiig zand, met een dikte van 1.8 meter (met een inschakeling 
van een laag ongerijpte klei op een diepte van 3.75 - 3.85 meter beneden het maaiveld). De top van het 
geërodeerde Hollandveen werd aangetroffen op een diepte van 4.2 meter beneden het maaiveld (2.95 
meter –NAP). De horizont met Hollandveen had een dikte van slechts 0.35 meter. De top van de 
Afzettingen van Calais, die bestonden uit grijze ongerijpte klei, werd aangetroffen op een diepte van 
4.6 meter beneden het maaiveld (3.35 meter –NAP). 
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De ophooglagen lijken te kunnen worden gerelateerd aan de realisatie van de bebouwing tijdens het 
einde van de 16de eeuw en/of ten dele aan de hier mogelijk al eerder gerealiseerde bebouwing in de 
15de eeuw, of de eerste helft van de 16de eeuw.  
 
De Afzettingen van Duinkerke II moeten gezien het zandige karakter worden beschouwd als 
oeverafzettingen, die zijn afgezet vanuit de voormalige ten oosten van het plangebied gelegen kreek de 
Gos, of vanuit de voormalige ten noorden van het plangebied gelegen zijkreek daarvan. 
 
 

 
Afbeelding 31. Grafische weergave van Boring nr. 1 t/m 4.  
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Er kan in ieder geval worden geconcludeerd dat de top van de natuurlijke afzettingen ter plaatse van 
Boring nr. 1 en 4 lager is gelegen dan ter plaatse van Boring nr. 2. Ter plaatse van Boring nr. 2 werden 
de Afzettingen van Duinkerke II aangetroffen op een diepte van 1.15 - 4.50 meter beneden het 
maaiveld (0.40 meter +NAP - 2.95 meter –NAP). De top van de Afzettingen van Duinkerke II ligt 
daar dus zelfs hoger dan ter plaatse van de Beestenmarkt, waar de top van deze afzettingen bij het 
onderzoek in 2015 werd aangetroffen op een diepte van circa 0.0 meter NAP. Ter plaatse van Boring 
nr. 1 en 4 werden de Afzettingen van Duinkerke II aangetroffen op een diepte van 2.70 - 4.45 meter 
beneden het maaiveld (1.0 - 2.8 meter –NAP) en 1.90 - 4.20 meter beneden het maaiveld (0.60 - 2.95 
meter –NAP). Waarschijnlijk is daar sprake van dieper ingegraven sporen/ ophooglagen. 
 
De top van het Hollandveen werd aangetroffen op een diepte van 4.2 - 4.5 meter beneden het maaiveld 
(2.8 - 2.95 meter –NAP). De top van het Hollandveen was geërodeerd. De dikte van deze horizont 
bedroeg slechts 0.35 - 0.55 meter. 
 
De top van de Afzettingen van Calais IV werd ter plaatse van Boring nr. 1, 2 en 4 aangetroffen op een 
diepte van 4.80, 4.85 en 4.60 meter beneden het maaiveld (3.20 - 3.35 meter –NAP). Dit betrof een 
horizont met blauwgrijze klei. Gezien de diepteligging moeten deze afzettingen worden beschouwd als 
komafzettingen. 
 
 
4.4 Archeologische indicatoren 

 
Ter plaatse van alle boringen zijn, onder de recent verstoorde/ opgebrachte bovenlaag, in de oude 
ophooglagen archeologische indicatoren aangetroffen op een diepte van 0.55 - 1.15/ 1.90 meter 
beneden het maaiveld. Dit betrof puinbrokjes mortelresten en houtskoolspikkels die kunnen worden 
gedateerd in de Nieuwe Tijd en mogelijk ook in de Late Middeleeuwen. Ter plaatse van Boring nr. 1 
en 2 waren ook nog ophooglagen aanwezig tot een diepte van 1.90 meter beneden het maaiveld. 
Tevens werd ter plaatse van Boring nr. 3 een fundering of ondoordringbare puinlaag aangetroffen op 
een diepte van 0.6 meter beneden het maaiveld. 
 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat het verkennend booronderzoek niet als doel had om 
archeologische vindplaatsen op te sporen (deze methode is daarvoor niet geschikt).  
 
 

 
 
Afbeelding 32. De tuin ter plaatse van het zuidwestelijke deel van het plangebied. Foto: H. H. J. Uleners (SOB Research). 
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Afbeelding 33. De tuin ter plaatse van het zuidoostelijke deel van het plangebied. Foto: H. H. J. Uleners (SOB Research). 
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
 
5.1 Samenvatting en conclusies 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vergunningprocedure 
(omgevingsvergunning) voor de realisatie van de uitbreiding van Hotel Katoen, ter plaatse van de 
Beestenmarkt 17 - 23 te Goes (Gemeente Goes). De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 
550 m².  
 
In het kader van de realisatie van de nieuwbouw zal de bebouwing van Beestenmarkt 21 en 23 worden 
afgebroken. Daarbij worden bodemverstoringen verwacht tot een diepte van tenminste 1 meter 
beneden het maaiveld. Daarna zullen de op heipalen gefundeerde funderingen van de nieuwe 
bebouwing worden gerealiseerd. Naar verwachting zullen daarbij graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd tot een diepte van circa 1 meter beneden het maaiveld. De oppervlakte van de nieuwe 
bebouwing bedraagt circa 180 m². De bebouwing van Beestenmarkt 17/ 19 zal alleen inpandig worden 
verbouwd. Daarbij worden vooralsnog geen bodemverstoringen verwacht. Ter plaatse van de achter de 
bebouwing gelegen tuinzone, met een oppervlakte van circa 220 m², zal tijdens een latere fase een 
milieusanering worden uitgevoerd en zullen er misschien ook bodemverstoringen plaatsvinden in het 
kader van de realisatie van een bijgebouw. 
 
In het vigerende ‘Bestemmingsplan Binnenstad Centrum’ is de archeologische component volledig 
buiten beschouwing gelaten. Daarom is in dit geval de 'Erfgoedverordening Gemeente Goes 2016' van 
toepassing. Op basis van artikel 23 van de erfgoedverordening geldt een archeologische 
onderzoeksverplichting wanneer bodemverstoringen worden voorzien ter plaatse van een 
archeologisch monument, of ter plaatse van een gebied waar archeologische vondsten worden 
verwacht. Op de ‘Maatregelenkaart-in-lagen, Kaartlaag 1 ('Walcheren')’ van de Gemeente Goes wordt 
ter plaatse van het plangebied een zone weergegeven die is aangeduid als een 'gewaardeerde stads-/ 
dorpskern' (Categorie 3). Dit betreft een zone met een hoge verwachting voor wat betreft de 
aanwezigheid van archeologische resten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, samenhangend met 
de oude stadskern van Goes. Voor een dergelijke zone geldt op basis van de door de gemeente 
vastgestelde archeologiebeleid een archeologisch onderzoeksverplichting wanneer het plangebied 
groter is dan 50 m² en wanneer daar bodemverstoringen worden voorzien met een diepte van meer dan 
0.4 meter beneden het maaiveld.35 In het kader van de vergunningprocedure voor de planontwikkeling 
moest dan ook een Archeologisch Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek door 
middel van grondboringen (IVO-Overig) moeten worden uitgevoerd, als eerste stap in de 
Archeologische Monumentencyclus.  
 
Op basis van de door SOB Research opgestelde offerte (d.d. 15 december 2018) heeft Bouwbedrijf 
Van de Linde op 25 mei 2019 aan SOB Research opdracht verleend om het archeologisch onderzoek 
uit te voeren. In eerste instantie is het Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd en is het daarop 
gebaseerde, gespecificeerde Archeologisch Verwachtingsmodel opgesteld. Vervolgens is op 5 juli 
2019 het veldonderzoek (IVO-Overig) uitgevoerd. 
 
Op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek en het booronderzoek (IVO-Overig) kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken: 
 
- Ter plaatse van het plangebied is een bodemopbouw aanwezig met een subrecent verstoorde/ 
opgebrachte bovenlaag, op oude ophooglagen uit de Nieuwe Tijd en mogelijk ook uit de Late 
Middeleeuwen, op (oever-) Afzettingen van Duinkerke II, op Hollandveen, op Afzettingen van Calais 
IV. 
 

                                                           
35 Alkemade e.a., 2011 40-3 
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- Het maaiveld ligt ter plaatse van het plangebied op een hoogte van 1.3 - 1.6 meter +NAP. Binnen het 
gehele plangebied is een subrecent verstoorde/ opgebrachte bovenlaag aangetroffen, tot een diepte van 
0.25 - 0.60 meter beneden het maaiveld. 
 
- De top van de natuurlijke afzettingen lag ter plaatse van Boring nr. 1 en 4 lager dan ter plaatse van 
Boring nr. 2. Ter plaatse van Boring nr. 2 werden de Afzettingen van Duinkerke II aangetroffen op 
een diepte van 1.15 - 4.50 meter beneden het maaiveld (0.40 meter +NAP - 2.95 meter –NAP).  
De top van de Afzettingen van Duinkerke II ligt daar dus zelfs hoger dan ter plaatse van de 
Beestenmarkt, waar de top van deze afzettingen bij het onderzoek in 2015 werd aangetroffen op een 
diepte van circa 0.0 meter NAP. Ter plaatse van Boring nr. 1 en 4 werden de Afzettingen van 
Duinkerke II aangetroffen op een diepte van 2.70 - 4.45 meter beneden het maaiveld (1.0 - 2.8 meter –
NAP) en 1.90 - 4.20 meter beneden het maaiveld (0.60 - 2.95 meter –NAP). Waarschijnlijk is daar 
sprake van dieper ingegraven sporen/ ophooglagen. 
 
De top van het Hollandveen werd aangetroffen op een diepte van 4.2 - 4.5 meter beneden het maaiveld 
(2.8 - 2.95 meter –NAP) en was geërodeerd. De dikte van het Hollandveen bedroeg slechts 0.35 - 0.55 
meter. De top van de Afzettingen van Calais IV werd aangetroffen op een diepte van 4.60 - 4.85 meter 
beneden het maaiveld (3.20 - 3.35 meter –NAP). Dit betrof een horizont met blauwgrijze klei. Gezien 
de diepteligging moeten deze afzettingen worden beschouwd als komafzettingen. 
 
- Op basis van de analyse van de historische informatie, oude kaarten en eerder uitgevoerd 
archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat er ter plaatse van het noordelijke deel van het 
plangebied, onder de huidige bebouwing aan de Beestenmarkt, hoogstwaarschijnlijk bebouwingsresten 
aanwezig zijn van stenen huizen uit de periode van het einde van de 16de eeuw t/m de 19de eeuw. Het 
is niet bekend hoe vaak die bebouwing in die periode is vernieuwd en/of verbouwd. De huidige 
bebouwing stamt waarschijnlijk uit het laatste deel van de 19de eeuw of het begin van de 20ste eeuw. 
Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat er ter plaatse van het noordelijke deel van het plangebied 
ook bebouwingsresten aanwezig zijn van aan het Kruisbroedersklooster gerelateerde bebouwing of 
van daarbij behorende erven uit de periode van 1430 - 1580 A.D.  
 
Ter plaatse van het zuidelijke deel van het plangebied waren in de periode van het einde van de 16de 
eeuw t/m heden de erven van de woningen aanwezig. Daar kunnen erfgerelateerde archeologische 
resten uit voornoemde perioden worden verwacht, zoals kleine bijgebouwen, water- en beerputten, 
afvalkuilen, leeflagen en vondstconcentraties. Tevens zouden ook daar onder de ophooglagen uit de 
Nieuwe Tijd, op en in de top van de Afzettingen van Duinkerke II en/of ophooglagen uit de 15de en 
16de eeuw archeologische resten aanwezig kunnen zijn die samenhangen met het voormalige 
Kruisbroedersklooster. De zuidelijke begrenzing van het kloostercomplex, dat hier aanwezig is 
geweest in de periode van 1430 - 1590, lag direct ten noorden of zelfs ter plaatse van het noordelijke 
deel van het plangebied. Ter plaatse van alle boringen zijn, onder de recent verstoorde/ opgebrachte 
bovenlaag, in de oude ophooglagen archeologische indicatoren aangetroffen op een diepte van 0.55 - 
1.15/ 1.90 meter beneden het maaiveld. Dit betrof puinbrokjes mortelresten en houtskoolspikkels die 
kunnen worden gedateerd in de Nieuwe Tijd en mogelijk ook in de Late Middeleeuwen. Ter plaatse 
van Boring nr. 1 en 2 waren ook nog ophooglagen aanwezig tot een diepte van 1.90 meter beneden het 
maaiveld. Tevens werd ter plaatse van Boring nr. 3 een fundering of ondoordringbare puinlaag 
aangetroffen op een diepte van 0.6 meter beneden het maaiveld. 
 
- Hoewel daar geen directe aanwijzingen voor zijn gevonden kan niet worden uitgesloten dat ter 
plaatse van het gehele plangebied in de top van de Afzettingen van Duinkerke II ook archeologische 
resten uit de Vroege Middeleeuwen en de Late Middeleeuwen (voorafgaand aan 1430) aanwezig 
zouden kunnen zijn. Gezien de ontwikkeling van Goes en het feit dat de bebouwing ten westen van de 
Waterstraat en de Wijngaardstraat waarschijnlijk in de 14de eeuw en grotendeels tot het einde van de 
16de eeuw de begrenzing van het bebouwde deel van de binnenstad betrof, wordt de kans dat ter 
plaatse van het plangebied archeologische resten uit deze periode aanwezig zijn klein geacht.  
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- Archeologische resten uit de periode van het einde van de 16de eeuw t/m de 19de eeuw kunnen 
worden verwacht op en in de top van de ophooglagen uit de Nieuwe Tijd, vanaf een diepte van 0.25 
meter beneden het maaiveld. De top van oudere ophooglagen uit de 15de of 16de eeuw, of de top van de 
Afzettingen van Duinkerke II is naar verwachting gelegen op een diepte van circa 0.9 - 1.0 meter 
beneden het maaiveld (circa 0.7 meter +NAP). Vanaf dat niveau kunnen ook diepere, ingegraven 
sporen worden aangetroffen. Gezien de vele bouw- en sloopwerkzaamheden die vanaf het einde van 
de 16de eeuw ter plaatse van het plangebied hebben plaatsgevonden, moet rekening worden gehouden 
met de kans dat ondiep gelegen archeologische resten uit deze perioden (gedeeltelijk) zijn verstoord.  
 
- Archeologische vindplaatsen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd zouden hier kunnen worden 
aangetroffen op en in de top van het intacte Hollandveen, op een diepte van circa 2.8 - 3.9 meter 
beneden het maaiveld (circa 1.5 - 2.6 meter –NAP). Deze afzetting ligt ter plaatse van het plangebied 
echter op een diepte van 4.2 - 4.5 meter beneden het maaiveld (2.8 - 2.95 meter –NAP) en dus veel 
dieper dan de verwachte verstoringsdiepte van de civieltechnische graafwerkzaamheden. Omdat ter 
plaatse van het plangebied sprake is van een geërodeerde en ook relatief laaggelegen top van het 
Hollandveen, wordt de kans op de aanwezigheid van intacte archeologische resten uit de IJzertijd en 
de Romeinse Tijd bovendien zeer klein geacht.  
 
- Archeologische vindplaatsen uit het Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd zouden kunnen 
worden aangetroffen op en in de top van de Afzettingen van Calais IV. De top van de Afzettingen van 
Calais IV is aangetroffen op een diepte van 4.60 - 4.85 meter beneden het maaiveld (3.20 - 3.35 meter 
–NAP) en dus veel dieper dan de verwachte verstoringsdiepte van de civieltechnische 
graafwerkzaamheden. De kans op de aanwezigheid van intacte archeologische resten uit het Laat 
Neolithicum en de Vroege Bronstijd op en in de top van de Afzettingen van Calais wordt - gezien de 
diepteligging - middelhoog geacht. 
 
De omvang van de mogelijk aan te treffen archeologische sporen is op dit moment nog niet bekend. In 
hoeverre de bodem in het verleden is verstoord bij de sloop- en herbouwwerkzaamheden die hier 
hebben plaatsgevonden is niet bekend. 
 
 
5.2 Aanbevelingen 
 
Op basis van het uitgevoerde archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de 
uitvoeringswerkzaamheden ter plaatse van het plangebied hoogstwaarschijnlijk zullen leiden tot de 
aantasting van behoudenswaardige archeologische resten.  
 
Er wordt dan ook geadviseerd om de ondergrondse sloopwerkzaamheden en de graafwerkzaamheden 
voor de fundering van de nieuwbouw onder Archeologische Begeleiding te doen uitvoeren 
(Archeologische Opgraving, variant Archeologische Begeleiding).  
 
Hoewel het heipalenplan nog niet bekend is wordt er van uitgegaan dat de heipalen een relatief 
beperkte oppervlakte zullen beslaan en dat de afstand tussen de heipalen ook voldoende zal zijn om 
hier ook in de toekomst nog archeologisch onderzoek uit te kunnen voeren. Het aanbrengen van de 
heipalen wordt daarom niet beschouwd als een significante bodemverstoring. 
 
Ook wanneer in de tuinzone de milieusanering wordt uitgevoerd, of wanneer er andere 
graafwerkzaamheden worden voorzien met een diepte van meer dan 0.3 meter beneden het maaiveld 
wordt de Archeologische Begeleiding daarvan noodzakelijk geacht. Dat geldt ook voor mogelijke 
inpandige graafwerkzaamheden ter plaatse van Beestenmarkt 17/ 19 
 
Voor de uitvoering van de Archeologische Begeleiding moet een Programma van Eisen (PvE) worden 
opgesteld dat voorafgaand aan het onderzoek moet zijn goedgekeurd door de Gemeente Goes. 
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Verklarende woordenlijst 
 
 
antropogeen  door menselijk handelen 
 
C14 datering bepaling van het gehalte aan radioactieve koolstof (C14) van organisch 

materiaal (hout, houtskool, schelpen, etc.) waaruit de ouderdom kan worden 
afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren voor 1950 A.D. 

 
dekzand Tijdens het Pleistoceen door de wind afgezette zandafzettingen 
 
differentiële klink verschijnsel waarbij zones door geologische of fysische processen laag of 

hoog ten opzichte van elkaar komen te liggen; ook wel omgekeerde klink of 
reliëfinversie genoemd  

 
dy organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in 

stilstaand water bezonken 
 
erosie verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los 

materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door de inwerking van wind, 
ijs of stromend water  

 
estuarium een min of meer trechtervormige monding van een rivier, die binnen het 

bereik van getijdestromingen ligt 
 
eutroof veen veen dat is ontstaan in een voedselrijk milieu  
 
fluviatiel onder invloed van een rivier 
 
geul rivier- of kreekbedding 
 
gorzenlandschap gebied dat boven het gemiddelde hoogwaterpeil ligt en pas bij de hoogste 

vloeden onderloopt 
 
gyttja organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in 

stilstaand water bezonken 
 
Hollandveen Alle veenpakketten die gedurende het Holoceen zijn ontstaan met 

uitzondering van het basisveen. De definitie van ‘Hollandveen’ betreft dus in 
feite bijna alle veenpakketten die gedurende de afgelopen 8.000 jaar zijn 
ontstaan  

 
Holoceen jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: circa 10.000 jaar voor Chr. 

tot heden) 
 
in situ bewaard gebleven binnen de oorspronkelijke context/ locatie; dit met name 

met betrekking tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten 
 
klink maaivelddaling van veen- en kleigronden door ontwatering, oxidatie van 

organisch materiaal en krimp 
 
lagunair, lagune ondiepe baai, beschermd tegen open zee door een strandwal of haf 
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marien het milieu waar sedimentatie plaatsvindt die direct wordt beïnvloed door de 
zee  

 
meanderen zich bochtig door het landschap slingeren (van waterlopen) 
 
mesotroof veen veen, dat in matig voedselrijk milieu is ontstaan  
 
modderklei afzettingen in het perimariene gebied, bestaande uit kleiige venen en venige 

kleien 

moernering veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning van 
brandstof (turf) 

 
oligotroof veen veen dat is ontstaan in voedselarm, relatief droog milieu  
 
oxidatie (traag) verbrandingsproces van organisch materiaal in reactie met zuurstof  
 
perimarien het milieu, waarin de sedimentatie wordt beïnvloed door de zee (via het rivier- 

en kreekstelsel), maar waar mariene afzettingen van betekenis ontbreken 
 
Pleistoceen geologisch tijdperk dat ongeveer 2.6 miljoen jaar geleden begon. De tijd van 

de IJstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen 
eindigde met het begin van het Holoceen  

 
pollenanalyse statistische studie van stuifmeelkorrels en sporen, die in sedimenten gevonden 

worden. Doel is onder meer milieureconstructie 
 
regressiefase periode waarin het water zich terugtrekt (als gevolg van een daling van de 

zeespiegel, of als gevolg van sluiting van strandwallencomplex) na een 
transgressiefase 

 
sediment afzetting gevormd door bezinksel of neerslag 
 
sondeerijzer lange, dunne metalen 'prikstok', die onder meer wordt gebruikt om 

antropogene sporen te op te sporen 
 
strandwal een onder directe invloed van de zee ontstane zandrug evenwijdig met de 

kustlijn, meestal aan de rand van een strandvlakte 
 
strandvlakte een door de directe werking van de zee ontstane zandvlakte langs de kust  
 
stroomrug restant van een door zand- en klei-afzettingen verlandde, oude stroomgeul. 

Door differentiële klink meestal hoger gelegen dan de omgeving 
 
transgressiefase fase waarin de invloed van de zee zich landinwaarts uitbreidt (als gevolg van 

stijging van de zeespiegel of als gevolg van erosie van het 
strandwallencomplex)    

 
verlandingsklei  klei die aan het einde van een transgressiefase wordt afgezet 
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Bijlage 1 

Administratieve gegevens 
 
 
Projectnaam: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend 

Veldonderzoek door middel van grondboringen ‘Plangebied 
Beestenmarkt 17 - 23’, Goes, Gemeente Goes 

SOB Research Project nr.: 2672-1905 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Van de Linde 

Albert Plesmanweg 19, 4462 GC Goes 
Contactpersoon: de heer M. van de Linde 
Tel.:      0113 - 221040 
Mob.:   06 - 53396621 
E-mail: mvdl@jvandelinde.nl  

Uitvoerder: SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig 
Onderzoek 
Hofweg 13, Heinenoord 
Postbus 5060, 3274 ZK Heinenoord 
Tel.:        0186 - 604 432/ 0575 - 476439 
E-mail:   sobresearch@wxs.nl 
Website: https://www.sobresearch.nl 

Bevoegde overheid: College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente 
Goes 
Postbus 2118, 4460 MC Goes 
Contactpersoon: de heer A. Dorleijn 
Tel.:     0113 - 249714 
E-mail: a.dorleijn@goes.nl 

Archeologisch adviseur van de 
bevoegde overheid: 

Contactpersoon: de heer K. J. R. Kerckhaert (OAS) 
                       en de heer M. van de Glind (OAS) 
Postbus 49, 4330 AA, Middelburg 
Tel.:      0118 - 670870 
Mob.:   06 - 20436477  
E-mail: k.kerckhaert@goes.nl 
             adviesarcheologie@erfgoedzeeland.nl 

Aanleiding onderzoek: Aanvraag omgevingsvergunning. 
Opdracht: 25 mei 2019 
Veldonderzoek: 5 juli 2019 
Conceptrapport: 8 juli 2019 
Definitief rapport: 30 juli 2019 
Provincie: Zeeland  
Gemeente: Goes 
Plaats: Goes 
Toponiem: Beestenmarkt 17 - 23 
Kadastrale gegevens: Kadastrale Gemeente Goes, Sectie D, nr. 4814, 5799 en 

5800 (ged.). 
Huidig grondgebruik: Bebouwing en tuin. 
Toekomstige situatie: Nieuwe bebouwing en tuin. 
Kaartblad: 49F 
Geologie: Afzettingen van Duinkerke II, op Hollandveen, op 

Afzettingen van Calais IV. 
Geomorfologie: Bebouwing. 
Bodemtype: Bebouwing. 

mailto:mvdl@jvandelinde.nl
mailto:sobresearch@wxs.nl
https://www.sobresearch.nl/
mailto:a.dorleijn@goes.nl
mailto:k.kerckhaert@goes.nl
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Grondwatertrap: Bebouwing. 
NAP-hoogte maaiveld: Circa 1.3 - 1.6 meter +NAP. 
Coördinaten plangebied: 
 

Zuidwest:  
Zuidoost:  
Noordwest:  
Noordoost: 

50.912/ 391.697 
50.936/ 391.699 
50.909/ 391.724 
50.935/ 391.725 

Oppervlakte plangebied: Circa 550 m² (bebouwingszone 330 m², tuinzone 220 m²). 
Kaart plangebied: Zie Afbeelding 3, 4 en 7. 
CMA/ AMK-status: Terrein van hoge archeologische waarde. 
CMA -nr.: 13.456 
ARCHIS-Monument nr.: 13.456 
ARCHIS-Vondstmelding nr.: N.v.t. 
ARCHIS-Waarneming nr.: N.v.t. 
ARCHIS-Onderzoeksmelding nr.: 4717046100 
ZAA nr. 5379 
Deponering vondstmateriaal en 
documentatie: 

Depothouder: 
Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Zeeland  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg 
 
Contactpersoon voor de selectie/ de-selectie van 
vondstmateriaal:  
De heer R. M. van Dierendonck (Erfgoed Zeeland)  
Postbus 49, 4330 AA Middelburg  
Tel.:      0118 - 670877 
E-mail: depot@erfgoedzeeland.nl 
 
Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD)  
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
Het Schuitvlot 
Looierssingel 2, 4331 NK Middelburg 
Postbus 49, 4330 AA Middelburg 
Depotbeheerder: de heer J. J. H. van den Berg 
Tel:       0118 - 670618  
E-mail: jjh.vanden.berg@erfgoedzeeland.nl 
             depot@erfgoedzeeland.nl 

Deponering digitale documentatie: E-depot (archeodepot.nl) 
 
 

mailto:depot@erfgoedzeeland.nl
mailto:jjh.vanden.berg@erfgoedzeeland.nl
mailto:depot@erfgoedzeeland.nl
http://www.edna.nl/
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Bijlage 2 
Archeologische en geologische tijdschaal 
 
 

 
 
In dit overzicht zijn de geologische en archeologische hoofdperioden weergegeven. De dateringen in de 
middenkolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en bieden de betrouwbaarste dateringen. Bron: RCE, 2014. 
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Bijlage 3 
Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke 
lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de 
lithostratigrafie van De Mulder et al., 2003 
 
 
Gebruikelijke terminologie Terminologie van De Mulder et al., 2003 
  
Afzettingen van Duinkerke III (a, b) Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke II Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke I (a, b) Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke O Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
  
Hollandveen Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket 
Basisveen Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laag 
  
Afzettingen van Calais IV Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais III Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais II Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais I Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
  
Jonge Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl 
Oude Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort 
  
Afzettingen van de Formatie van Twente 
(dekzand) 

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden 

  
Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye 
(rivierduinen) 

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen 

Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye Formatie van Kreftenheye 
Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye 
(Afzettingen van Wijchen) 

Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen 

  
Afzettingen van Tiel III Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel II Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel I (a, b) Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel O Formatie van Echteld 
  
Afzettingen van Gorkum IV Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum III Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum II Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum I Formatie van Echteld 
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Bijlage 4   
Overzicht Boorgegevens  
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SAMENVATTING 

Op de locatie gelegen aan Bleekveld te Goes is in december door ABO-Milieuconsult B.V. een 
vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5725 en NEN 5740 uitgevoerd in 
opdracht van dhr. van de Linde. De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie D, 
nummers 5075 en 4814. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt ca. 690 m2. Het onderzoek is 
uitgevoerd in het kader van een aanvraag Omgevingsvergunning bouw. De locatie kan op basis van het 
vooronderzoek als onverdacht worden beschouwd.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in totaal 6 boringen verricht. Boringen 3 t/m 6 zijn tot 0,5 m -mv, 
boring 1 is tot 2,0 m –mv en boring P2 is tot 2,7 m -mv verricht. Van deze boringen is één boring (boring P2) 
afgewerkt als peilbuis (P2; filterstelling 1,7 – 2,7 m -mv).  
 
Conclusies 
 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de bovengrond geconcludeerd worden dat in 
grondmengmonster MM1 (boring 1 (traject 0,1 – 0,5 m-mv) en boring 3 (0,2 – 0,5 m-mv) een sterke 
verontreiniging (overschrijding van de interventiewaarde) met lood (index 2,73), een matige (nagenoeg 
sterke) verontreiniging met zink (index 0,99) en lichte verontreinigingen aan kobalt, nikkel, koper, cadmium, 
kwik en PAK wordt aangetoond. In overleg met de opdrachtgever is grondmengmonster MM1 uitgesplitst en 
separaat ingezet ter analyse op de aanwezigheid van lood en zink. De resultaten van deze separate 
analyses zijn hieronder samengevat. 
 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de ondergrond geconcludeerd worden dat in grondmonster 
P2-3 (boring P2 traject 0,60 – 1,0 m –mv) een lichte verontreiniging (overschrijding van de 
achtergrondwaarde) met koper, zink, kwik en lood is aangetoond.  Voor de overige geanalyseerde 
parameters van het NEN 5740 grondpakket zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de 
achtergrondwaarden en/of detectielimiet aangetoond. 
 
In verband met de sterke verontreiniging aan lood en matige verontreiniging aan zink in grondmengmonster 
MM1 zijn in overleg met de opdrachtgever, aanvullende analyses uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de gehele 
bovengrond homogeen verontreinigd boven interventiewaarde is met lood en zink. Verticaal wordt deze 
sterke verontreiniging door grondmonsters P2-3 (boring P2, traject 0,6 – 1,1 m-mv) en 1-4 (boring 1, traject 
1,0 – 1,2 m-mv) afgeperkt. 
 
In het grondwater van peilbuis 2 wordt de streefwaarde overschreden (lichte verontreiniging) voor de 
parameters molybdeen en barium. De overige van de geanalyseerde parameters worden niet verhoogd 
aangetoond ten opzichte van de streefwaarde. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is op de onderzoekslocatie in de tuin een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met lood en zink in de bovengrond aanwezig. Op basis van de huidige 
onderzoeksresultaten wordt de onderzoekslocatie beschouwd als sterk verontreinigd (ca. 370 m²). Doordat 
tijdens uitvoering van onderhavig onderzoek de toekomstige locatie van het hotel nog deels in gebruik was, 
zijn geen boringen inpandig geplaatst.   
 
De hypothese "De onderzoekslocatie is verdacht" dient op basis van de onderzoeksresultaten aangenomen 
te worden.   
 
Aanbevelingen 
 
Wanneer er binnen de contouren van een geval van ernstige bodemverontreiniging (graaf)werkzaamheden 
gepland zijn, dienen deze werkzaamheden onder saneringscondities uitgevoerd te worden. Hiertoe dient 
een saneringsplan opgesteld te worden dat door het bevoegd gezag (in deze RUD Zeeland namens de 
Provincie Zeeland) dient te worden goedgekeurd. In dit geval kan dit vermoedelijk middels een BUS (Besluit 
Uniforme Saneringen) melding, categorie Immobiel. Hiervoor geldt een proceduretijd van cicra vijf weken. 
De wijze van saneren kan worden afgestemd op basis van de huidige herinrichtingsplannen. De uitvoerende 
partijen van de saneringswerkzaamheden dienen BRL 7000 gecertificeerd te zijn. De werkzaamheden 
dienen onder toezicht van milieukundige begeleiding conform BRL 6000 te worden uitgevoerd.  
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Opgemerkt wordt dat in het kader van dit onderzoek geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707, bodem- 
inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem) is verricht naar het voorkomen van asbest in de 
grond. In de puinhoudende bodemlaag is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  
Analytisch is echter geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest uitgevoerd. Formeel gezien dient 
middels het verrichten van een asbestonderzoek (conform NEN 5707) te worden bepaald of de bodem vrij 
is van asbest.  
 
Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om 
te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel 
een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan 
besluit bodemkwaliteit. 
 

Veldmedewerkers: V. Cheglov (Sialtech B.V. erkend BRL 2001 2002)  
R. Kole (Sialtech B.V. erkend BRL 2001 2002) 

Projectadviseur:  
 
Handtekening:  
 
 
Dhr. R.J. van der Helm 
Team Manager 

Dhr. T. Hoogerheide 

Zonder toestemming van de opdrachtgever of ABO-Milieuconsult B.V. mag deze uitgave niet anders dan in zijn geheel worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook. Alle opdrachten worden 
uitgevoerd volgens onze Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK Zuidwest-Nederland te Goes onder nr. 22065838. 
Op verzoek kunnen de Algemene Voorwaarden naar u worden toegestuurd. 

Thijs vanderSteen
RHM handtekening GROOT
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1 INLEIDING 

Door dhr. van der Linde is aan ABO-Milieuconsult B.V. opdracht verleend een vooronderzoek en verkennend 
bodemonderzoek conform NEN 5725 en NEN 5740 uit te voeren op de locatie gelegen aan Beestenmarkt 
17-23 te Goes.  

Straat, Plaats                     :  Beestenmarkt te Goes 
Gemeente   : Goes 
Kadastrale gegevens  
Sectie    : D 
Nummer   : 5075 en 4814 
Gemeente   : Goes 
Oppervlakte   : 690 m2 
Omschrijving             : De onderzoekslocatie bestaat momenteel uit meerdere woningen en de daarbij 

achterliggende tuin. 
 

Zie bijlage 1 voor de regionale ligging en bijlage 2 voor een overzicht van de onderzoekslocatie. 
 
Doel van het onderzoek 
 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de algemene kwaliteit van de bodem c.q. de aard en de 
concentraties aan milieubelastende stoffen die in de grond en het grondwater voorkomen.  
 
Aanleiding van het onderzoek 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een aanvraag Omgevingsvergunning bouw.  
 
Rapportage  
 
In het onderhavige rapport worden de uitgangspunten en de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek 
beschreven. 
 
In hoofdstuk 2 van het rapport zijn de resultaten van het vooronderzoek en de gehanteerde hypotheses 
weergegeven. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek zijn beschreven in de hoofdstukken 3 
en 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen vermeld. 
 
ABO-Milieuconsult B.V. heeft als onafhankelijk adviseur geen enkele juridische binding met de eigenaar van 
de onderzoekslocatie. 
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2 RESULTATEN VOORONDERZOEK 

Onderstaand wordt de informatie gepresenteerd die tijdens de uitvoering van het vooronderzoek per bron is 
verzameld. Een vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. 

De gegevens met betrekking tot het vooronderzoek zijn verkregen middels: 
- Informatie opdrachtgever; 
- Historische kaarten; 
- Huidige dossiers gemeente; 
- Grondwaterkaart Dienst Grondwaterverkenning TNO; 
- www.topotijdreis.nl; 
- www.zeeuwsbodemvenster.nl; 
- Nazca-i Provincie Zeeland en aangesloten gemeenten. 
 

2.1 Bezoek onderzoekslocatie en historische kaarten 
 
De onderzoekslocatie bestaat uit meerdere woonhuizen met tuin. De tuinen zijn deels braakliggend en deels 
verhard met tegels.  De huidige bebouwing op de locatie wordt gesloopt (nummers 21 en 23) en hiervoor in 
plaats komt nieuwbouw voor Hotel & Brasserie Katoen. In de nieuwe situatie worden 22 hotelkamers 
gerealiseerd. De voorgenomen nieuwbouw komt op de zelfde locatie als de huidige bebouwing. De tuin zal 
niet bebouwd worden en zijn huidige functie behouden. 
 
Op 7 januari 2019 is door een veldmedewerker van Sialtech B.V. een bezoek gebracht aan de locatie. 
Tijdens het locatiebezoek is een bovengrondse hbo-tank aangetroffen. In overleg met de projectadviseur en 
opdrachtgever is besloten om de geplande boring tot 2,0 m-mv hier te plaatsen en de bovengrond (traject 
0,0 – 0,5 m-mv) d.m.v. een ongeroerd monster te bemonsteren en te analyseren op de aanwezigheid van 
vluchtige oliën en aromaten (BTEXN). 
 
Op basis van (historische) luchtfoto’s en topografische kaarten blijkt dat vanaf 1850 bebouwing gerealiseerd 
is ter plaatse van de Beestenmarkt. De huidige bebouwing ter plaatse van de onderzoekslocatie is omstreeks 
1970 gerealiseerd. De huidige situatie van de onderzoekslocatie is zichtbaar nadat de bouw van het theater 
De Mythe en de herinrichting van het plein “het Bleekveld” omstreeks 2005 zijn afgerond. In de periode 2005 
– 2018 is de situatie ongewijzigd gebleven. 
 

2.2 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
 
Volgens beschikbare informatie (bodemloket.nl en Nazca-i) hebben er in het verleden geen activiteiten 
plaatsgevonden die (bodem) verontreiniging zouden kunnen veroorzaken. Voor zover bekend zijn er in het 
verleden geen (bodem)onderzoeken uitgevoerd.  
 
Wel is er in het verleden binnen een straal van 10 m op een naastliggend perceel een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN5740 en NEN5897 uitgevoerd door Antea Group (kenmerk; 0412953.33a, 
d.d. 15 december 2017). Uit de analyseresultaten van dit onderzoek blijkt dat in de grond maximaal licht 
verhoogde gehalten aan zware metalen zijn aangetoond. Het grondwater bevat licht verhoogde 
concentraties aan molybdeen, barium en naftaleen.   
 
Volgens het Besluit bodemkwaliteit voldoet zowel het zand (traject 0,5 tot maximaal 1,5 m-mv) als de 
repaclaag (puin) aan de achtergrondwaarde. De zandige klei voldoet aan de klasse “wonen”.  
 

2.3 Bodemkwaliteitskaart 
 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Goes is de locatie gelegen in zone 6 ‘Binnenstad 
en vooroorlogse wijken’ met bodemkwaliteitsklasse Industrie voor de boven- en ondergrond.  
 
Op basis van de bodemfunctiekaart van de gemeente Goes is het plangebied gelegen binnen de 
bodemfunctieklasse ‘Wonen’.  
 
De onderzoekslocatie is in het verleden nooit in gebruik geweest als boomgaard. 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.zeeuwsbodemvenster.nl/
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2.4 Calamiteiten 
 
Op de onderzoekslocatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan. 
Er hebben, voor zover bekend, geen feiten, handelingen of gebeurtenissen plaatsgevonden die de 
bodemkwaliteit negatief hebben kunnen beïnvloeden. 
 

2.5 Ophogingen, verhardingen, kabels en leidingen 
 
De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met tegels. In de bodem zijn bijmengingen met (metsel)puin 
aangetroffen. Het is niet bekend of er op de onderzoekslocatie ophogingen hebben plaatsgevonden. Aan de 
voorkant van de woningen zijn kabels en leidingen aanwezig. Dit betreft o.a. de huisaansluitingen. 

 
2.6 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie 

 
De gemiddelde hoogteligging van de onderzoekslocatie bedraagt circa 1,51 m +NAP. De regionale ligging 
van de locatie is opgenomen in bijlage 1. Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologisch) 
op de onderzoekslocatie is het digitale kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website 
van DINO loket, ingezien.  
 
In onderstaand figuur is het schematisch model (60 meter diepte) van de geologie ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. De zwarte verticale lijn snijdt de onderzoekslocatie. 
 

 

 

 

 

 

 

2.7 Overige geohydrologische gegevens 

Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van 
buitenaf. De locatie is niet in een grondwaterbeschermingsgebied gelegen. 
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2.8 Conclusies met betrekking tot het vooronderzoek 

De onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als verdacht worden beschouwd. De hypothese 
luidt dan ook: De onderzoekslocatie is verdacht. Indien één of meer geanalyseerde parameters in de grond 
of het grondwater worden aangetoond in een gehalte/concentratie boven de achtergrondwaarde voor grond 
van de toetsingstabel uit de Regeling bodemkwaliteit Bijlage B, tabel 1 (13 december 2007) of streefwaarde 
voor grondwater uit de Circulaire Bodemsanering 2013, wordt de hypothese aangenomen. 
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3 VELDWERKZAAMHEDEN 
 

3.1 Opzet veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, het 
bemonsteren van de grond, het bemonsteren van het grondwater en het zintuiglijk onderzoek van de 
grond(water)monsters zijn uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002 
(Versie december 2013).  
 
De grond is, afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw, per 0,5 m bemonsterd.  De 
situering van de boorpunten en de peilbuis is weergegeven in bijlage 2. De boorbeschrijvingen zijn 
opgenomen in bijlage 3. 
 

3.2 Resultaten veldonderzoek 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitbesteed aan Sialtech B.V. De boorwerkzaamheden en het 
plaatsen van de peilbuis zijn uitgevoerd op 7 januari 2019 door de erkende veldwerker van 
Sialtech B.V. dhr. V. Cheglov. Het grondwater is bemonsterd op 14 januari 2018 door dhr. V. 
Cheglov van Sialtech B.V. In de volgende tabellen zijn de verrichte werkzaamheden 
schematisch weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Verrichte veldwerkzaamheden  
Deellocatie Aantal boringen Aantal peilbuizen 
Beestenmarkt 17-23 
(circa 690 m2) 

4 tot ± 0,50 m-mv 
1 tot ± 2,00 m-mv 

1 (standaard filterstelling) 

 
Tabel 3.2: Peilbuisgegevens  
Watermonster Filterdiepte 

(m -mv) 
Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

P2-1-1 1,70 - 2,70 0,92 7,0 1.111 14,7 
EC:   elektrisch geleidingsvermogen 
pH:   zuurgraad 
Temp.: temperatuur 
NTU:    Nephelometric Turbidity Unit 
 
Troebelheid is een kwalitatieve meting die een waarde geeft over de helderheid van water tussen 1 en 10 
NTU is een natuurlijke waarde, hoe hoger hoe troebeler het monster. In het grondwater is een licht 
verhoogde troebelheid gemeten 
 
Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan 
organische parameters in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek is de index van geen enkele 
organische parameter groter dan 0,5. De eventuele overschatting van de gehalten als gevolg van een 
verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de 
conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 
 
Geen van de overige in het veld gemeten waarden in het grondwater wijkt duidelijk af van de waarde, welke 
gezien de natuurlijke omstandigheden, verwacht kan worden. 

De bovengrond (0,0 - 0,2 m –mv) bestaat uit matig grof, zwak siltig zand. Het bodemtraject van 0,3 tot 2,7 
m –mv (maximale boordiepte) bestaat uit een humeuze, zandige en siltige kleilaag. Voor een meer 
gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar bijlage 3. 

Tijdens het zintuiglijk onderzoek van de grond zijn verschillende bodemvreemde en/of op verontreiniging 
duidende kenmerken waargenomen. In onderstaande tabel 3.3 zijn de zintuiglijke waarnemingen 
weergegeven.  
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Tabel 3.3: Zintuiglijke waarnemingen  
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

1 2,00 0,00 - 0,05  volledig tegel 
0,05 - 0,10 Zand geen olie-water reactie 
0,10 - 0,50 Klei sterk metselpuinhoudend, geen olie-water 

reactie 
0,50 - 1,00  volledig metselpuin, geen olie-water reactie, 

et hoole ruimtes  
1,00 - 1,20 Klei zwak baksteenhoudend, zwak 

metselpuinhoudend, geen olie-water reactie 
1,20 - 2,00 Klei geen olie-water reactie 

P2 2,70 0,00 - 0,05  volledig tegel 
0,05 - 0,20 Zand geen olie-water reactie 
0,20 - 0,60 Zand sporen baksteen, sporen grind, geen olie-

water reactie 
0,60 - 1,10 Klei matig metselpuinhoudend, geen olie-water 

reactie 
1,10 - 1,50 Klei zwak baksteenhoudend, geen olie-water 

reactie 
1,50 - 2,00 Klei geen olie-water reactie 
2,00 - 2,70 Klei geen olie-water reactie 

3 0,50 0,00 - 0,20 Zand sterk grindhoudend, geen olie-water reactie 
0,20 - 0,50 Klei sterk metselpuinhoudend, geen olie-water 

reactie 
4 0,50 0,00 - 0,10 Zand sterk grindhoudend, geen olie-water reactie 

0,10 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 
5 0,50 0,00 - 0,30 Zand geen olie-water reactie 

0,30 - 0,50 Klei zwak metselpuinhoudend, geen olie-water 
reactie 

6 0,50 0,00 - 0,20 Zand sterk teelaardehoudend, geen olie-water 
reactie 

0,20 - 0,50 Klei zwak metselpuinhoudend, geen olie-water 
reactie 

 
Opgemerkt wordt dat in het kader van dit onderzoek geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707, bodem- 
inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem) is verricht naar het voorkomen van asbest in de 
grond. In de puinhoudende bodemlaag is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  
Analytisch is echter geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest uitgevoerd. Formeel gezien dient 
middels het verrichten van een asbestonderzoek (conform NEN 5707) te worden bepaald of de bodem vrij 
is van asbest.  
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4 LABORATORIUMONDERZOEK 

4.1 Opzet laboratoriumonderzoek 

Het samenstellen van de mengmonsters en de grond- en grondwateranalyses is uitgevoerd door het AS 
3000 en RvA- geaccrediteerde laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld. De geanalyseerde 
(meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt. 

Tabel 4.1: Overzicht samenstelling (meng)monsters en analyseparameters  
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters 
Boring (traject) 

Analysepakket 

Grond: 
MM1 0,10 - 0,50 1 (0,10 - 0,50) 

3 (0,20 - 0,50) 
Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 

P2-3 0,60 - 1,10 P2 (0,60 - 1,10) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 
Aanvullend onderzoek i.v.m. bovengrondse HBO tank: 
1-2 0,10 - 0,30 1 (0,10 - 0,30) BTEXN + Olie vluchtig, Organische stof (gloeiverlies) 
Uitsplitsing MM1 en aanvullend onderzoek: 
1-3 0,10 - 0,50 1 (0,10 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink (Zn) 
1-4 1,00 - 1,20 1 (1,00 - 1,20) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink (Zn) 
3-1 0,00 - 0,20 3 (0,00 - 0,20) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink (Zn) 
3-2 0,20 - 0,50 3 (0,20 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink (Zn) 
4-2 0,10 - 0,50 4 (0,10 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink (Zn) 
5-2 0,30 - 0,50 5 (0,30 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink (Zn) 
6-2 0,20 - 0,50 6 (0,20 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink (Zn) 
Grondwater: 
P2-1-1 2,00 – 3,00 Filterstelling Standaardpakket grondwater 

Standaard pakket grond: Bestaat uit de parameters: 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, som-
PCB’s (som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180),  som-PAK’s (som van 
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, 
benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen) en minerale olie (GC).  

Standaard pakket grondwater: Bestaat uit de parameters: 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 
minerale olie (GC), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (de som van benzeen, tolueen, ethylbenzeen som-
xylenen (som o, m, p,) styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: de som van19 stoffen en 
minerale olie (GC). 

BTEXN: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en naftaleen. 

In bijlage 4 zijn de analyserapporten van de grond(meng)monsters en (het) grondwatermonster(s) 
opgenomen.  

4.2 Resultaten laboratoriumonderzoek/toetsingskader 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in 
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toet-
singstabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus 
van diverse milieubelastende stoffen in de bodem. Een nadere uitleg betreffende het toetsingskader is 
opgenomen in bijlage 6.  

4.3 Toetsingstabellen grond en grondwater 

De achtergrondwaarden en interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met 
bepaalde organische stof- en lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  

De rapportagegrens voor de parameter PCB ligt hoger dan de vastgestelde achtergrondwaarde. Conform 
de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (6 juni 2008) mag in dit geval, omdat de gehanteerde detectiegrens/ 
rapportagegrens binnen de eisen van AS-3000 ligt en er geen sprake is van een verhoogde rapportagegrens, 
worden uitgegaan van een kwaliteit die voldoet aan de achtergrondwaarde. Aangezien voor barium geen 
antropogene verontreiniging wordt verwacht in grond, vindt er geen toetsing plaats van het aangetoonde 
gehalte (conform circulaire bodemsanering 2009). 
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4.4  Overschrijdingstabellen grond en grondwater 
  

In onderstaande tabellen worden de overschrijdingen van de parameters in de grond en het grondwater 
aangegeven. 

  
Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grond 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) 
Licht verontreinigd 

> I (+index) 
Sterk verontreinigd 

BBK monster-conclusie 

Grond: 
MM1 1 (0,10 - 0,50) 

3 (0,20 - 0,50) 
Kobalt  (0,05) 
Nikkel  (0,09) 
Koper  (0,33) 
Zink  (0,99) 
Cadmium  (-) 
Kwik  (0,07) 
PAK 10 VROM (0,38) 

Lood  (2,73) Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

P2-3 P2 (0,60 - 
1,10) 

Koper  (0,66) 
Zink  (0,03) 
Kwik  (0,03) 
Lood  (0,61) 

- Klasse industrie 

Aanvullend onderzoek i.v.m. bovengrondse HBO tank: 
1-2 1 (0,10 - 0,30) - - Altijd toepasbaar 
Uitsplitsing MM1 en aanvullend onderzoek: 
1-3 1 (0,10 - 0,50) - Zink  (1,24) 

Lood  (1,64) 
Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

1-4 1 (1,00 - 1,20) Zink  (0,01) 
Lood  (0,41) 

- Klasse industrie 

3-1 3 (0,00 - 0,20) - Zink  (1,58) 
Lood  (3,01) 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

3-2 3 (0,20 - 0,50) Zink  (0,71) Lood  (3,22) Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

4-2 4 (0,10 - 0,50) Zink  (0,37) Lood  (1,75) Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

5-2 5 (0,30 - 0,50) Zink  (0,33) Lood  (3,34) Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

6-2 6 (0,20 - 0,50) Zink  (0,03) Lood  (1,12) Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

-            : geen overschrijdingen 
> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 
Conclusie: 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de bovengrond geconcludeerd worden dat in 
grondmengmonster MM1 (boring 1 (traject 0,1 – 0,5 m-mv) en boring 3 (0,2 – 0,5 m-mv) een sterke 
verontreiniging (overschrijding van de interventiewaarde) met lood (index 2,73), een matige (nagenoeg 
sterke) verontreiniging met zink (index 0,99) en lichte verontreinigingen aan kobalt, nikkel, koper, cadmium, 
kwik en PAK wordt aangetoond. In overleg met de opdrachtgever is grondmengmonster MM1 uitgesplitst en 
separaat ingezet ter analyse op de aanwezigheid van lood en zink. De resultaten van deze separate 
analyses zijn hieronder samengevat. 
 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de ondergrond geconcludeerd worden dat in grondmonster 
P2-3 (boring P2 traject 0,60 – 1,0 m –mv) een lichte verontreiniging (overschrijding van de 
achtergrondwaarde) met koper, zink, kwik en lood is aangetoond.  Voor de overige geanalyseerde 
parameters van het NEN 5740 grondpakket zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de 
achtergrondwaarden en/of detectielimiet aangetoond. 
 
In verband met de sterke verontreiniging aan lood en matige verontreiniging aan zink in grondmengmonster 
MM1 zijn in overleg met de opdrachtgever, aanvullende analyses uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de gehele 
bovengrond homogeen verontreinigd boven interventiewaarde is met lood en zink. Verticaal wordt deze 
sterke verontreiniging door grondmonsters P2-3 (boring P2, traject 0,6 – 1,1 m-mv) en 1-4 (boring 1, traject 
1,0 – 1,2 m-mv) afgeperkt. 
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Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grondwater 
Watermonster Filterdiepte 

(m -mv) 
> S (+index) 
Licht verontreinigd 

> I (+index) 
Sterk verontreinigd 

P2-1-1 1,70 - 2,70 Molybdeen  (0,01) 
Barium  (0,1) 

- 

     -            : geen overschrijdingen 
> S : > Streefwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 

 
Conclusie: 
In het grondwater van peilbuis 2 wordt de streefwaarde overschreden (lichte verontreiniging) voor de 
parameters molybdeen en barium. De overige van de geanalyseerde parameters worden niet verhoogd 
aangetoond ten opzichte van de streefwaarde. 
 
Doordat molybdeen en barium van nature in een verhoogde concentratie in het grondwater kan worden 
aangetroffen en de verhoogde concentraties dermate gering is, wordt aanvullend onderzoek niet 
noodzakelijk geacht.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

5.1 Conclusies 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de bovengrond geconcludeerd worden dat in 
grondmengmonster MM1 (boring 1 (traject 0,1 – 0,5 m-mv) en boring 3 (0,2 – 0,5 m-mv) een sterke 
verontreiniging (overschrijding van de interventiewaarde) met lood (index 2,73), een matige (nagenoeg 
sterke) verontreiniging met zink (index 0,99) en lichte verontreinigingen aan kobalt, nikkel, koper, cadmium, 
kwik en PAK wordt aangetoond. In overleg met de opdrachtgever is grondmengmonster MM1 uitgesplitst en 
separaat ingezet ter analyse op de aanwezigheid van lood en zink. De resultaten van deze separate 
analyses zijn hieronder samengevat. 
 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de ondergrond geconcludeerd worden dat in grondmonster 
P2-3 (boring P2 traject 0,60 – 1,0 m –mv) een lichte verontreiniging (overschrijding van de 
achtergrondwaarde) met koper, zink, kwik en lood is aangetoond.  Voor de overige geanalyseerde 
parameters van het NEN 5740 grondpakket zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de 
achtergrondwaarden en/of detectielimiet aangetoond. 
In verband met de sterke verontreiniging aan lood en matige verontreiniging aan zink in grondmengmonster 
MM1 zijn in overleg met de opdrachtgever, aanvullende analyses uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de gehele 
bovengrond homogeen verontreinigd boven interventiewaarde is met lood en zink. Verticaal wordt deze 
sterke verontreiniging door grondmonsters P2-3 (boring P2, traject 0,6 – 1,1 m-mv) en 1-4 (boring 1, traject 
1,0 – 1,2 m-mv) afgeperkt. 
 
In het grondwater van peilbuis 2 wordt de streefwaarde overschreden (lichte verontreiniging) voor de 
parameters molybdeen en barium. De overige van de geanalyseerde parameters worden niet verhoogd 
aangetoond ten opzichte van de streefwaarde. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is op de onderzoekslocatie in de tuin een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met lood en zink in de bovengrond aanwezig. Op basis van de huidige 
onderzoeksresultaten wordt de onderzoekslocatie beschouwd als sterk verontreinigd (ca. 370 m²). Doordat 
tijdens uitvoering van onderhavig onderzoek de toekomstige locatie van het hotel nog deels in gebruik was, 
zijn geen boringen inpandig geplaatst.   
 
De hypothese "De onderzoekslocatie is verdacht" dient op basis van de onderzoeksresultaten aangenomen 
te worden.   
 

5.2 Aanbevelingen 
Wanneer er binnen de contouren van een geval van ernstige bodemverontreiniging (graaf)werkzaamheden 
gepland zijn, dienen deze werkzaamheden onder saneringscondities uitgevoerd te worden. Hiertoe dient 
een saneringsplan opgesteld te worden dat door het bevoegd gezag (in deze RUD Zeeland namens de 
Provincie Zeeland) dient te worden goedgekeurd. In dit geval kan dit vermoedelijk middels een BUS (Besluit 
Uniforme Saneringen) melding, categorie Immobiel. Hiervoor geldt een proceduretijd van cicra vijf weken. 
De wijze van saneren kan worden afgestemd op basis van de huidige herinrichtingsplannen. De uitvoerende 
partijen van de saneringswerkzaamheden dienen BRL 7000 gecertificeerd te zijn. De werkzaamheden 
dienen onder toezicht van milieukundige begeleiding conform BRL 6000 te worden uitgevoerd.  
 
Opgemerkt wordt dat in het kader van dit onderzoek geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707, bodem- 
inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem) is verricht naar het voorkomen van asbest in de 
grond. In de puinhoudende bodemlaag is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  
Analytisch is echter geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest uitgevoerd. Formeel gezien dient 
middels het verrichten van een asbestonderzoek (conform NEN 5707) te worden bepaald of de bodem vrij 
is van asbest.  
 
Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om 
te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel 
een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan 
besluit bodemkwaliteit.
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BIJLAGE 1a      

Locatie aanduiding op topografische ondergrond  

+ foto’s onderzoekslocatie    
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Bijlage 1a: locatie aanduiding op topografische ondergrond 

Onderzoekslocatie 

 

Bron: Topotijdreis 
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5184&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5391&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5635&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=3304&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5149&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=3794&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=4471&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=4475&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5592&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=4814&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=3690&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=667&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5778&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=4468&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=3593&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=4327&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5390&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5186&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=3682&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5185&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=4386&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=3888&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5141&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5187&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=3861&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=714&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=3673&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5333&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=3683&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5327&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=3616&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5078&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5589&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5779&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=4813&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GOE00&sectie=D&perceelnummer=5077&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: ANL18-4112

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Goes D 5075
Beestenmarkt 17, 4461CS Goes
CC-BY Kadaster.



 

ANL18-4111 Verkennend bodemonderzoek, Beestenmarkt 17-23 te Goes                                              bijlagen 

 
Foto 1: Boring 1. 
 

  
Foto 2: Boring 3. 
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Foto 3: Boring 4. 
 

 
Foto 4: Boring 6. 
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Foto 5: Overzichtsfoto 1 (zie locatietekening voor fotorichtingen) 

 

 
Foto 6: Overzichtsfoto 2 (zie locatietekening voor fotorichtingen) 

 



 

ANL18-4111 Verkennend bodemonderzoek, Beestenmarkt 17-23 te Goes                                              bijlagen 

 
Foto 7: Overzichtsfoto 3 (zie locatietekening voor fotorichtingen) 
 

 
Foto 8: Bovengrondse HBO tank. 
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Foto 9: Peilbuis P2. 
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BIJLAGE 1b 

Historische kaarten en luchtfoto 
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Historische kaart van 1961 

 

 
Historische kaart van 1972 
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Historische kaart van 1992 
 

  
Historische kaart van 1993 
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Historische kaart van 1999 
 

 
Historische kaart van 2009 
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Historische kaart van 2018 

 



 

ANL18-4111 Verkennend bodemonderzoek, Beestenmarkt 17-23 te Goes                                              bijlagen 

Luchtfoto van de onderzoekslocatie uit 2018. 

Onderzoekslocatie bevindt zich in gele kader. 
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BIJLAGE 2      

Situatietekening onderzoekslocatie      
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BIJLAGE 3      

Boorprofielen 



Projectcode: ANL18-4112 Projectnaam: Beestenmarkt 17-23, Goes

Boorprofielen

Boring: 1
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

tegel0

Volledig tegel, Schep
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Schep

-10

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sterk metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
roodgrijs, Edelmanboor

-50

Volledig metselpuin, geen 
olie-water reactie, donker 
roodbruin, Hamerend 
boorsysteem, Met hoole ruimtes 

-100

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Guts

-120

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, donker blauwgrijs, Guts

-200

Boring: P2
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tegel0

Volledig tegel, Schep
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Schep

-20

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, 
sporen grind, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-60

Klei, zwak zandig, matig 
metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor-110

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, donker blauwgrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-270

Boring: 3
0

50

1

2

erf0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, 
geen olie-water reactie, 
grijszwart, Schep

-20

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sterk metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, zwartgrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 4
0

50

1

2

erf0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, 
geen olie-water reactie, 
grijszwart, Schep

-10

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, zwartgrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 5
0

50

1

2

tuin0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor-30

Klei, matig zandig, matig 
humeus, zwak 
metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, zwartgrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 6
0

50

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, 
matig humeus, sterk 
teelaardehoudend, geen 
olie-water reactie, grijszwart, 
Edelmanboor

-20

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-50
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BIJLAGE 4 

Analyserapporten 

  



T.a.v. T. Hoogerheide
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 11-Jan-2019

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Jan-2019

ANL18-4112

Beestenmarkt 17-23, Goes

ANL18-4112
2019001485/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Beestenmarkt 17-23, Goes

1 2

1/2

ANL18-4112

ANL18-4112

Analysecertificaat

11-Jan-2019/20:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Jan-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019001485/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 78.8% (m/m) 74.5Droge stof

S 6.3% (m/m) ds 3.2Organische stof

93.3% (m/m) ds 96.0Gloeirest

S 6.3% (m/m) ds 11.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 200mg/kg ds 47Barium (Ba)

S 0.45mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 9.9mg/kg ds 7.5Kobalt (Co)

S 56mg/kg ds 92Koper (Cu)

S 2.1mg/kg ds 0.96Kwik (Hg)

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

S 19mg/kg ds 15Nikkel (Ni)

S 1000mg/kg ds 260Lood (Pb)

S 400mg/kg ds 100Zink (Zn)

Minerale olie

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

16mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

22mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

38mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

14mg/kg ds 5.4Minerale olie (C30-C35)

7.7mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 99mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM1 1 (10-50) 3 (20-50)

P2-3 P2 (60-110) 10492061

10492060

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jan-2019

07-Jan-2019

M: MCERTS erkend



Beestenmarkt 17-23, Goes

1 2

2/2

ANL18-4112

ANL18-4112

Analysecertificaat

11-Jan-2019/20:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Jan-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019001485/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 1.6mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.27mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 4.2mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 2.0mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 2.1mg/kg ds <0.050Chryseen

S 1.2mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 1.8mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 1.3mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 1.5mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

16mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 1 (10-50) 3 (20-50)

P2-3 P2 (60-110) 10492061

10492060

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jan-2019

07-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019001485/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10492060 1  10  50 05372467533 MM1 1 (10-50) 3 (20-50)

 10492060 3  20  50 05372468342 MM1 1 (10-50) 3 (20-50)

 10492061 P2  60  110 05372469363 P2-3 P2 (60-110)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019001485/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019001485/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo Samplemate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10492060
Certificate no.: 2019001485
Sample description.: MM1 1 (10-50) 3 (20-50)
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T.a.v. T. Hoogerheide
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 14-Jan-2019

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jan-2019

ANL18-4112

Beestenmarkt 17-23, Goes

ANL18-4112
2019002635/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Beestenmarkt 17-23, Goes

1

1/1

ANL18-4112

ANL18-4112

Analysecertificaat

14-Jan-2019/12:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019002635/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 80.0% (m/m)Droge stof

S
2)

8.4% (m/m) dsOrganische stof

91.2% (m/m) dsGloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsBenzeen

S <0.050mg/kg dsTolueen

S <0.050mg/kg dsEthylbenzeen

S <0.050mg/kg dso-Xyleen

S <0.050mg/kg dsm,p-Xyleen

S
1)

0.070mg/kg dsXylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg dsBTEX (som)

S <0.010mg/kg dsNaftaleen

Minerale olie vluchtig

Q <2.0mg/kg dsOlie Vluchtig Fractie >C5 - C6

Q <2.1mg/kg dsOlie Vluchtig Fractie >C6 - C8

Q <4.1mg/kg dsOlie Vluchtig Fractie >C5 - C8

Q <2.6mg/kg dsOlie Vluchtig Fractie >C8 - C10

Q <6.7mg/kg dsOlie Vluchtig >C5-C10

1 1-2 1 (10-30) 10495848

Eurofins Analytico B.V.
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P.O. Box 459
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jan-2019

M: MCERTS erkend PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019002635/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10495848 1  10  30 05501745152 1-2 1 (10-30)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019002635/1
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019002635/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

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

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

Gw. NEN-EN-ISO 16558-1HS-GC-MSW0254Olie vluchtig (C5 - C10)

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. T. Hoogerheide
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 23-Jan-2019

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Jan-2019

ANL18-4112-uitsplitsing

Beestenmarkt 17-23, Goes

ANL18-4112
2019006006/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Beestenmarkt 17-23, Goes

1 2 3 4 5

1/2

ANL18-4112

ANL18-4112-uitsplitsing

Analysecertificaat

23-Jan-2019/13:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

17-Jan-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019006006/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.3% (m/m) 71.5 85.5 77.9 84.1Droge stof

S 5.1% (m/m) ds 3.0 7.1 6.9 4.8Organische stof

94.5% (m/m) ds 95.6 92.5 92.6 95.0Gloeirest

S 5.7% (m/m) ds 19.6 5.4 7.0 3.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 600mg/kg ds 210 1100 1200 610Lood (Pb)

S 460mg/kg ds 120 580 320 170Zink (Zn)

1

2

3

4

5

1-3 1 (10-50)

1-4 1 (100-120)

3-1 3 (0-20)

3-2 3 (20-50)

4-2 4 (10-50) 10507217

10507216

10507215

10507214

10507213

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jan-2019

07-Jan-2019

07-Jan-2019

07-Jan-2019

07-Jan-2019

M: MCERTS erkend



Beestenmarkt 17-23, Goes

6 7

2/2

ANL18-4112

ANL18-4112-uitsplitsing

Analysecertificaat

23-Jan-2019/13:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

17-Jan-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019006006/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.3% (m/m) 85.5Droge stof

S 4.2% (m/m) ds 2.8Organische stof

95.6% (m/m) ds 96.8Gloeirest

S 2.4% (m/m) ds 6.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 1100mg/kg ds 410Lood (Pb)

S 150mg/kg ds 82Zink (Zn)

6

7

5-2 5 (30-50)

6-2 6 (20-50) 10507219

10507218

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Jan-2019

07-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019006006/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10507213 1  10  50 05372467533 1-3 1 (10-50)

 10507214 1  100  120 05372469394 1-4 1 (100-120)

 10507215 3  0  20 05372467501 3-1 3 (0-20)

 10507216 3  20  50 05372468342 3-2 3 (20-50)

 10507217 4  10  50 05372467312 4-2 4 (10-50)

 10507218 5  30  50 05372467482 5-2 5 (30-50)

 10507219 6  20  50 05372467212 6-2 6 (20-50)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019006006/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

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

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

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

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

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

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

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

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. T. Hoogerheide
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 17-Jan-2019

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jan-2019

ANL18-4112

Beestenmarkt 17-23, Goes

ANL18-4112
2019004319/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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Beestenmarkt 17-23, Goes

1

Victor Cheglov 1/2

ANL18-4112

ANL18-4112

Analysecertificaat

17-Jan-2019/15:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jan-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Water (AS3000)

2019004319/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 110µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 5.1µg/LKobalt (Co)

S 2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 6.5µg/LMolybdeen (Mo)

S 9.2µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 P2-1-1 P2 (170-270) 10501744

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jan-2019

M: MCERTS erkend



Beestenmarkt 17-23, Goes

1

Victor Cheglov 2/2

ANL18-4112

ANL18-4112

Analysecertificaat

17-Jan-2019/15:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jan-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Water (AS3000)

2019004319/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 P2-1-1 P2 (170-270) 10501744

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jan-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019004319/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10501744 P2  170  270 08006807001 P2-1-1 P2 (170-270)

 10501744 P2  170  270 06850613992 P2-1-1 P2 (170-270)

 10501744 P2  170  270 06850614013 P2-1-1 P2 (170-270)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019004319/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019004319/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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ANL18-4111 Verkennend bodemonderzoek, Beestenmarkt 17-23 te Goes                                              bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 

Toetsingstabellen grond en grondwater 

  



 
 

Projectcode: ANL18-4112 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM1 P2-3 

Grondsoort  Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie 

matig metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie 

Certificaatcode   2019001485 2019001485 

Boring(en)   1, 3 P2 

Traject (m -mv)   0,10 - 0,50 0,60 - 1,10 

Humus % ds 6,3 3,2 

Lutum % ds 6,3 12 

Datum van toetsing  14-1-2019 14-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds  9,9 23,7 0,05  7,5 12,9 -0,01 

Nikkel  mg/kg ds  19 41 0,09  15 24 -0,17 

Koper  mg/kg ds  56 89 0,33  92 139 0,66 

Zink  mg/kg ds  400 715 0,99  100 157 0,03 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  0,45 0,61 0  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  200 504 (6)  47 83 (6) 

Kwik  mg/kg ds  2,1 2,7 0,07  0,96 1,19 0,03 

Lood  mg/kg ds  1000 1358 2,73  260 342 0,61 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  0,27 0,27  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  1,6 1,6  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  4,2 4,2  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  2,1 2,1  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2 2  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,8 1,8  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,2 1,2  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,5 1,5  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,3 1,3  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   16 0,38   <0,35 -0,03 

PAK 10 VROM mg/kg   

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0078 -0,01   <0,015 -0,01 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 93,3   96  

Droge stof % m/m  78,8 79,0  74,5 75,0 

Lutum %  6,3   11,5  

Organische stof (humus) %  6,3   3,2  

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds   

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  99 157 -0,01  <35 <77 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  16 25 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  22 35 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  38 60 (6)  <11 24 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  14 22 (6)  5,4 16,9 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,7 12,2 (6)  <6 13 (6) 

 
  



 
 

Projectcode: ANL18-4112 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   1-2 

Grondsoort  Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie 

Certificaatcode   2019002635 

Boring(en)   1 

Traject (m -mv)   0,10 - 0,30 

Humus % ds 8,4 

Lutum % ds 25 

Datum van toetsing  15-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01 

PAK 10 VROM mg/kg   <0,0070 (2) -0,04 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

BTEX (som) mg/kg ds  <0,25 0,18 (6) 

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0,18 

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0 

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0,01 

Xylenen (som) mg/kg ds   <0,083 -0,02 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,05 <0,04 

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds   <0,21 (2) 

   

   

OVERIG   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 91,2  

Droge stof % m/m  80 80 

Lutum %  

Organische stof (humus) %  8,4  

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  <6,7  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  <2,6 2,2 (6) 

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <4,1  

Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  <2,1  

Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  <2  

 

  



 
 

Projectcode: ANL18-4112 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   1-3 (uitsplitsing MM1) 1-4 3-1 (uitsplitsing MM1) 

Grondsoort  Klei Klei Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie 

zwak baksteenhoudend, zwak 
metselpuinhoudend, geen olie-
water reactie 

sterk grindhoudend, geen olie-
water reactie 

Certificaatcode   2019006006 2019006006 2019006006 

Boring(en)   1 1 3 

Traject (m -mv)   0,10 - 0,50 1,00 - 1,20 0,00 - 0,20 

Humus % ds 5,1 3,0 7,1 

Lutum % ds 5,7 20 5,4 

Datum van toetsing  23-1-2019 23-1-2019 23-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds  460 862 1,24  120 148 0,01  580 1057 1,58 

Molybdeen  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Barium  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds  600 839 1,64  210 246 0,41  1100 1496 3,01 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 94,5   95,6   92,5  

Droge stof % m/m  81,3 81,0  71,5 72,0  85,5 86,0 

Lutum %  5,7   19,6   5,4  

Organische stof (humus) %  5,1   3   7,1  

 
Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   3-2 4-2 5-2 

Grondsoort  Klei Zand Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie 

zwak wortelhoudend, geen olie-
water reactie 

zwak metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie 

Certificaatcode   2019006006 2019006006 2019006006 

Boring(en)   3 4 5 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,50 0,10 - 0,50 0,30 - 0,50 

Humus % ds 6,9 4,8 4,2 

Lutum % ds 7,0 3,5 2,4 

Datum van toetsing  23-1-2019 23-1-2019 23-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds  320 551 0,71  170 352 0,37  150 331 0,33 

Molybdeen  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Barium  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds  1200 1596 3,22  610 889 1,75  1100 1652 3,34 

     

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 92,6   95   95,6  

Droge stof % m/m  77,9 78,0  84,1 84,0  81,3 81,0 

Lutum %  7   3,5   2,4  

Organische stof (humus) %  6,9   4,8   4,2  

 
 
  



 
 

Projectcode: ANL18-4112 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   6-2 

Grondsoort  Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  zwak metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie 

Certificaatcode   2019006006 

Boring(en)   6 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,50 

Humus % ds 2,8 

Lutum % ds 6,4 

Datum van toetsing  23-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  

Nikkel  mg/kg ds  

Koper  mg/kg ds  

Zink  mg/kg ds  82 156 0,03 

Molybdeen  mg/kg ds  

Cadmium  mg/kg ds  

Barium  mg/kg ds  

Kwik  mg/kg ds  

Lood  mg/kg ds  410 589 1,12 

   

OVERIG   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,8  

Droge stof % m/m  85,5 86,0 

Lutum %  6,4  

Organische stof (humus) %  2,8  

  
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 7: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  P2-1-1 

Datum  14-1-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  23-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  5,1 5,1 -0,19 

Nikkel  µg/l  9,2 9,2 -0,1 

Koper  µg/l  2 2 -0,22 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 

Molybdeen  µg/l  6,5 6,5 0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  110 110 0,1 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

BTEX (som) µg/l  <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14) 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

CKW (som) µg/l  <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6) 

 
 



 
 

Projectcode: ANL18-4112 

 
  
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM1 P2-3 

Grondsoort  Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk metselpuinhoudend, 
geen olie-water reactie 

matig metselpuinhoudend, 
geen olie-water reactie 

Humus (% ds)  6,3 3,2 

Lutum (% ds)  6,3 12 

Datum van toetsing  14-1-2019 14-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Klasse industrie 

  Meetw GSSD Meetw GSSD 

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds  9,9 23,7  7,5 12,9 

Nikkel  mg/kg ds  19 41  15 24 

Koper  mg/kg ds  56 89  92 139 

Zink  mg/kg ds  400 715  100 157 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Cadmium  mg/kg ds  0,45 0,61  <0,2 <0,2 

Barium  mg/kg ds  200 504 (6)  47 83 (6) 

Kwik  mg/kg ds  2,1 2,7  0,96 1,19 

Lood  mg/kg ds  1000 1358  260 342 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  0,27 0,27  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  1,6 1,6  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  4,2 4,2  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  2,1 2,1  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2 2  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,8 1,8  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,2 1,2  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,5 1,5  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,3 1,3  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   16   <0,35 

PAK 10 VROM mg/kg   

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0078   <0,015 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 93,3   96  

Droge stof % m/m  78,8 79,0  74,5 75,0 

Lutum %  6,3   11,5  

Organische stof (humus) %  6,3   3,2  

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds   

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  99 157  <35 <77 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  16 25 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  22 35 (6)  <5 11 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  38 60 (6)  <11 24 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  14 22 (6)  5,4 16,9 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,7 12,2 (6)  <6 13 (6) 
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

 

 
  

Grondmonster  1-2 

Grondsoort  Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk metselpuinhoudend, 
geen olie-water reactie 

Humus (% ds)  8,4 

Lutum (% ds)  25 

Datum van toetsing  15-1-2019 

Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD 

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01 

PAK 10 VROM mg/kg   <0,0070 (2) 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

BTEX (som) mg/kg ds  <0,25 0,18 

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Xylenen (som) mg/kg ds   <0,083 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,05 <0,04 

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds   <0,21 (2) 

   

OVERIG   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 91,2  

Droge stof % m/m  80 80 

Lutum %  

Organische stof (humus) %  8,4  

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  <6,7  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  <2,6 2,2 (6) 

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <4,1  

Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  <2,1  

Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  <2  
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Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  1-3 1-4 3-1 

Grondsoort  Klei Klei Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk metselpuinhoudend, 
geen olie-water reactie 

zwak baksteenhoudend, 
zwak metselpuinhoudend, 
geen olie-water reactie 

sterk grindhoudend, geen 
olie-water reactie 

Humus (% ds)  5,1 3,0 7,1 

Lutum (% ds)  5,7 20 5,4 

Datum van toetsing  23-1-2019 23-1-2019 23-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Klasse industrie Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds  460 862  120 148  580 1057 

Molybdeen  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Barium  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds  600 839  210 246  1100 1496 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 94,5   95,6   92,5  

Droge stof % m/m  81,3 81,0  71,5 72,0  85,5 86,0 

Lutum %  5,7   19,6   5,4  

Organische stof (humus) %  5,1   3   7,1  

 
Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  3-2 4-2 5-2 

Grondsoort  Klei Zand Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk metselpuinhoudend, 
geen olie-water reactie 

zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie 

zwak metselpuinhoudend, 
geen olie-water reactie 

Humus (% ds)  6,9 4,8 4,2 

Lutum (% ds)  7,0 3,5 2,4 

Datum van toetsing  23-1-2019 23-1-2019 23-1-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds    

Nikkel  mg/kg ds    

Koper  mg/kg ds    

Zink  mg/kg ds  320 551  170 352  150 331 

Molybdeen  mg/kg ds    

Cadmium  mg/kg ds    

Barium  mg/kg ds    

Kwik  mg/kg ds    

Lood  mg/kg ds  1200 1596  610 889  1100 1652 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 92,6   95   95,6  

Droge stof % m/m  77,9 78,0  84,1 84,0  81,3 81,0 

Lutum %  7   3,5   2,4  

Organische stof (humus) %  6,9   4,8   4,2  
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Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  6-2 

Grondsoort  Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  zwak metselpuinhoudend, 
geen olie-water reactie 

Humus (% ds)  2,8 

Lutum (% ds)  6,4 

Datum van toetsing  23-1-2019 

Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

  Meetw GSSD 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  

Nikkel  mg/kg ds  

Koper  mg/kg ds  

Zink  mg/kg ds  82 156 

Molybdeen  mg/kg ds  

Cadmium  mg/kg ds  

Barium  mg/kg ds  

Kwik  mg/kg ds  

Lood  mg/kg ds  410 589 

   

   

OVERIG   

Gloeirest % (m/m) ds  96,8  

Droge stof % m/m  85,5 86,0 

Lutum %  6,4  

Organische stof (humus) %  2,8  

 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# @ verhoogde rapportagegrens 
GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 

Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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BIJLAGE 6 

Toetsingskader 



 

ANL18-4111 Verkennend bodemonderzoek, Beestenmarkt 17-23 te Goes                                              bijlagen 

BIJLAGE 6:  TOETSINGSKADER 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in 
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toet-
singstabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus 
van diverse milieubelastende stoffen in de bodem en het grondwater. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de volgende richtwaarden: 

-  AW- waarde: Achtergrondwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit; 

- S-waarde: Streefwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame 
grondwaterkwaliteit; 

-  I- waarde: Interventiewaarde; geeft het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en 
grondwater waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt voor 
mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarden is er sprake van een 
ernstige verontreiniging. 

De achtergrondwaarde- en interventiewaarde (AW- en I-waarde) in de grond zijn bij de diverse parameters 
afhankelijk van het organische stofgehalte en het lutumgehalte. In het algemeen geldt dat de 
achtergrondwaarde voor diverse parameters lager ligt dan de standaard AW-waarden uit de Leidraad 
Bodembescherming (hierbij wordt uitgegaan van een standaardbodem met een gehalte organisch stof van 
10% en een lutumgehalte van 25%). De omgerekende gestandaardiseerd meetwaarden (GSSD) zijn in de 
overschrijdingstabellen van bijlage 5 opgenomen. In de tabellen is een index opgenomen. Deze index is het 
quotiënt tussen de (gestandaardiseerde meetwaarde-achtergrondwaarde) en de (interventiewaarde-
achtergrondwaarde). Een index beneden de 0,5 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder 
de interventiewaarde ligt. Een index boven de 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde dicht 
bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het 
uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. 
 

Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10 % behoeft met betrekking tot de parameter PAK-totaal 
(VROM 10) geen bodemtypecorrectie te worden uitgevoerd, waardoor de I- waarde voor PAK 40 mg/kg 
droge stof blijft en de AW-waarde voor PAK 1,5 mg/kg droge stof blijft (staatscourant 20, december 2007).  

Voor het grondwater liggen de streef- en interventiewaarden vast. 

  



 

ANL18-4111 Verkennend bodemonderzoek, Beestenmarkt 17-23 te Goes                                              bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 7 

Vooronderzoek 

 



Bodeminformatie
 
Dynamisch Rapport - 15-11-2018 
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25-meter straal Historisch Bodembestand (HBB)

Perceelgrenzen Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
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Onderzoek Overzicht historische bodembedreigende
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Welke informatie vindt u in dit rapport 
Dit rapport is een geautomatiseerde samenvatting van de bij de gemeente bekende gegevens over de bodemkwaliteit. De
informatie is afkomstig uit het gezamenlijke bodeminformatiesysteem (BIS) van de Provincie Zeeland, de Regionale
Uitvoeringsdienst Zeeland en de aangesloten Zeeuwse gemeenten  Het rapport geeft geen informatie over bouw-, milieu- en
hinderwetvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit.  
 
Het plaatje op  de voorzijde van dit rapport geeft in één oogopslag weer welke relevante bodeminformatie voorhanden  is.
Het rapport is onderverdeeld in de beschikbare informatie op het door u geselecteerde perceel en de informatie op de
percelen in de directe omgeving met een straal van 25meter. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven van wat u in dit
rapport aantreft. 

 Locatie
 

Dit betreft de naam waaronder de onderzoekslocatie bij de gemeente bekend staat. Hier staat  de vervolgactie in het kader
van de Wet bodembescherming beschreven. Alleen wanneer hier “voldoende onderzocht” of “gesaneerd” staat, wordt het
perceel als niet verdacht op bodemverontreiniging beschouwd.

 Onderzoeken
 

De rapporten van deze onderzoeken of saneringen zijn, indien niet via de downloadlink in deze uitdraai beschikbaar,  op te
vragen bij de betreffende gemeente. In de bijlage van dit rapport wordt een korte uitleg gegeven over de verschillende typen
bodemonderzoeken.

 Verontreinigingscontouren
 

Deze contour, weergegeven in het plaatje op de voorzijde van dit rapport, laat de verspreiding zien van een verontreiniging
in de grond en/of het grondwater . Dit zijn veelal contouren die door de Provincie Zeeland in het kader van de Wet
bodembescherming is vastgesteld en waarop dus een beschikking is afgegeven. In de beschikking (zie besluit verder in de
toelichting) worden eventuele gebruiksbeperkingen opgenomen.

 Saneringscontouren
 

Deze contour, eveneens weergegeven in het plaatje op de voorzijde van dit rapport, laat zien welke verontreiniging in de
grond en/of het grondwater is gesaneerd. Dit zijn veelal contouren die gekoppeld zijn aan een besluit dat door de Provincie
Zeeland in het kader van de Wet bodembescherming is genomen en waarop dus een beschikking is afgegeven. 

 Besluiten
 

Geregistreerde besluiten worden genomen door de Provincie Zeeland en hebben betrekking op het vaststellen van een
aanwezige verontreiniging of het saneren daarvan. Dit gaat in de vorm van een beschikking. Of er een besluit is genomen
hangt af of de verontreiniging gemeld is bij de Provincie Zeeland. Bij het besluit is het kenmerk, de datum en de status
weergegeven. 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
 

Hier worden  (bedrijfsmatige) activiteiten vermeld die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken en die op de aangegeven
locatie plaatsvinden of in het verleden hebben plaatsgevonden. Deze lijst is onder andere gebaseerd op het historische
bodembestand (HBB), Hinderwetvergunningen en inschrijvingen bij de kamer van koophandel. Het kan echter zijn dat niet
alle bij de gemeente of uitvoeringsdienst geregistreerde vergunningen of meldingen zijn opgenomen. Voor het opvragen van
deze dossiers dient u contact op te nemen met de betreffende gemeente. 
 
 

 Overzicht geregistreerde (ondergrondse) tanks
 

Hier worden de bij de gemeente geregistreerde ondergrondse of bovengrondse brandstoftanks met hun status opgenomen.
Het kan zijn dat tanks gesaneerd en fysiek verwijderd zijn of gesaneerd achter zijn gebleven. Deze informatie heeft mogelijk
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een overlap  met het onderdeel “Overzicht historische bodembedreigende activiteiten”. Het kan ook zijn dat er een tank ligt
die niet geregistreerd is en waarvan wij dus geen weet hebben. 

 Wat betekenen de resultaten
 

Indien op uw perceel bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden of als is gebleken dat er verontreinigingen of tanks in de
grond aanwezig zijn, adviseren wij u een (historisch) bodemonderzoek uit te laten voeren om een actueel beeld van de
bodemkwaliteit te verkrijgen. Hiervoor kunt u terecht bij verschillende hierin gespecialiseerde adviesbureaus. 

 Meer informatie en inzien archieven
 

Onder het kopje ‘Beschikbare documenten bij locatie’ verder in dit rapport kunt u via een link de beschikbare digitale
documenten downloaden. Zijn de onderzoeken niet digitaal beschikbaar dan zijn de genoemde onderzoeken in te zien bij
het archief van de betreffende gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken. Dit geldt ook voor de inzage in Hinderwet en
Wet milieubeheer archieven. 
Beschikkingen die door de Provincie Zeeland die in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) zijn afgegeven zijn in
te zien bij het archief van de Provincie Zeeland. Beschikkingen die zijn afgegeven door de Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland, zijn digitaal te raadplegen via:  
http://www.rudzeeland.nl/Producten_en_diensten/Verleende_vergunningen/Bodembeschikkingen.  
 
Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster. Als er onderzoeken en
saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en heeft ook geen registratie plaats
gevonden bij het Kadaster.  
 
Voor andere informatie over de Zeeuwse ondergrond, zoals de bodemkwaliteitskaarten, archeologie en niet gesprongen
explosieven kunt u terecht op www.zeeuwsbodemvenster.nl. 

 Heeft u vragen of opmerkingen?
 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente waar u de gegevens opvraagt.  U kunt ons helpen door
eventueel geconstateerde fouten of gebreken te melden. Als u zelf onderzoeken bezit die niet in het systeem staan, dan
kunt u deze laten opnemen.
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Informatie over geselecteerd perceel

 
Locaties 

Wijngaardstraat 3
 

 Onderzoeken bij locatie
 

 Gegevens per onderzoek

 
 

 
 

Naam Wijngaardstraat 3

Vervolgactie Wet

bodembescherming:

voldoende onderzocht

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

tankonderzoek 260930-39 20-05-2014 Anteagroup

PK Wijngaardstraat 3 en Bleekveld ong. te Goes 14MDL044.60 28-02-2014 Mitec Advies B.V.

12MDL152.10 11-07-2012 Mitec

Naam Onderzoek tankonderzoek

Locatie naam Wijngaardstraat 3

Type onderzoek BOOT

Aanleiding onderzoek BOOT

Onderzoekbureau Anteagroup

Rapportdatum 20-05-2014

Rapportnummer 260930-39

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek PK Wijngaardstraat 3 en Bleekveld ong. te Goes

Locatie naam Wijngaardstraat 3

Type onderzoek Partijkeuring grond

Aanleiding onderzoek Civieltechnisch

Onderzoekbureau Mitec Advies B.V.

Rapportdatum 28-02-2014

Rapportnummer 14MDL044.60

Status onderzoek niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Vervolgactie onderzoek voldoende onderzocht

Conclusie onderzoek ZW: uiterst baksteen / sterk puin

BG: Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn, PAK, PCB, minerale olie >AW

OG: Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn, PAK, PCB, minerale olie >AW

De kwaliteit van de grond voldoet aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse en

bodemkwaliteitsklasse 'Wonen'.
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 Verontreinigingscontouren bij locatie
 

 Saneringsscontouren bij locatie
 

 Besluiten bij locatie
 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 
 

 Gebruiken bij bedrijf
 

 
 

Naam Onderzoek -

Locatie naam Wijngaardstraat 3

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek Bouwvergunning

Onderzoekbureau Mitec

Rapportdatum 11-07-2012

Rapportnummer 12MDL152.10

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Bedrijfsnaam GEMEENTE-ARCHIEF

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 3

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 06641959

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

631240 brandstoftank (ondergronds) 99,9

Bedrijfsnaam GEMEENTE-ARCHIEF

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 3

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 0664530
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 Gebruiken bij bedrijf
 

 
 

 Gebruiken bij bedrijf
 

 Tanks bij locatie
 

 Beschikbare documenten bij locatie

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie) 

 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie) 

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

631240 brandstoftank (ondergronds) 99,9

Bedrijfsnaam GEMEENTE-ARCHIEF

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 3

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres WIJNGAARDSTRAAT          3

Dossiernummer Bronnummer: 06641207

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

999999 onbekend

Geen gegevens beschikbaar.

Bij Downloadlink

Wijngaardstraat 3, onderzoek tekening

Wijngaardstraat 3, onderzoek Verkennend Bodemonderzoek

Wijngaardstraat 3, onderzoek PK Wijngaardstraat 3 en Bleekveld

ong. te Goes

Partij keuring in situ

Wijngaardstraat 3, onderzoek tankonderzoek Tanksaneringcertificaat

Wijngaardstraat 3, onderzoek tankonderzoek Verkennend Bodemonderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten in een straal van 25 meter rondom het perceel

 
Locaties 

Beestenmarkt
 

 Onderzoeken bij locatie
 

 Gegevens per onderzoek

 
 

 
 

 Verontreinigingscontouren bij locatie
 

 

Naam Beestenmarkt

Afstand (m.) 1

Vervolgactie Wet

bodembescherming:

niet beoordeeld

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

Wijngaardstraat 260930-05 02-08-2013 Oranjewoud

Beestenmarkt 238339-60 21-06-2013 Oranjewoud

Naam Onderzoek Wijngaardstraat

Locatie naam Beestenmarkt

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Oranjewoud

Rapportdatum 02-08-2013

Rapportnummer 260930-05

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Beestenmarkt

Locatie naam Beestenmarkt

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Aanleiding onderzoek Civieltechnisch

Onderzoekbureau Oranjewoud

Rapportdatum 21-06-2013

Rapportnummer 238339-60

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Geen gegevens beschikbaar.
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Saneringsscontouren bij locatie
 

 Besluiten bij locatie
 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 Tanks bij locatie
 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Beestenmarkt 11

 Onderzoeken bij locatie
 

 Gegevens per onderzoek

 Verontreinigingscontouren bij locatie
 

 Saneringsscontouren bij locatie
 

 Besluiten bij locatie
 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 
 

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Bij Downloadlink

Beestenmarkt, onderzoek Beestenmarkt Indicatief onderzoek

Beestenmarkt, onderzoek Wijngaardstraat Aanvullend bodemonderzoek

Naam Beestenmarkt 11

Afstand (m.) 20

Vervolgactie Wet

bodembescherming:

voldoende onderzocht

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Bedrijfsnaam HOPMANS, P.

Straat + huisnummer BEESTENMARKT 11

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1985

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing 22
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 Gebruiken bij bedrijf
 

 
 

 Gebruiken bij bedrijf
 

 
 

 Gebruiken bij bedrijf
 

 Tanks bij locatie
 

 Beschikbare documenten bij locatie

 

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 066409522

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

454401 schildersbedrijf 14

454401 schildersbedrijf 14

Bedrijfsnaam HOPMANS, P.

Straat + huisnummer BEESTENMARKT 11

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1985

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 066409522

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

454401 schildersbedrijf 14

454401 schildersbedrijf 14

Bedrijfsnaam RECLAME PETER HOPMANS

Straat + huisnummer BEESTENMARKT 11

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres BEESTENMARKT             11

Dossiernummer Bronnummer: 06641947

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

999999 onbekend

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.
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Beestenmarkt 27

 Onderzoeken bij locatie
 

 Gegevens per onderzoek

 Verontreinigingscontouren bij locatie
 

 Saneringsscontouren bij locatie
 

 Besluiten bij locatie
 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 
 

 Gebruiken bij bedrijf
 

 Tanks bij locatie
 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Bleekveld / De Jonge Stad

Naam Beestenmarkt 27

Afstand (m.) 5

Vervolgactie Wet

bodembescherming:

voldoende onderzocht

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Bedrijfsnaam VERFSPECIALIST, DE

Straat + huisnummer BEESTENMARKT 27

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1959

Eindjaar activiteit 1967

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 066409527

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

454401 schildersbedrijf 14

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Naam Bleekveld / De Jonge Stad

Afstand (m.) 3

Vervolgactie Wet monitoring
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 Onderzoeken bij locatie
 

bodembescherming:

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

MON Bleekveld te Goes ANL18-3798 21-08-2018 ABO-Milieuconsult B.V.

VO Bleekveld te Goes 0412953.34 19-01-2018 Antea Group BV

VO Bleekveld te Goes 0412953.33a 15-12-2017 Antea Group BV

VO + ASB Bleekveld te Goes 0412953.33b 15-12-2017 Antea Group BV

MON Bleekveld te Goes ANL17-3456 08-07-2017 ABO-Milieuconsult B.V.

MON Bleekveld / De Jonge Stad ANL12-1891 16-07-2014 ABO Milieuconsult B.V.

Bleekveld / De Jonge Stad ANL12-1891 23-09-2013 ABO Milieuconsult B.V.

Bleekveld / De Jonge Stad 14-12-2012

Bleekveld / De Jonge Stad ANL12-1891 03-12-2012 ABO Milieuconsult B.V.

Bleekveld / De Jonge Stad ANL11-1141evip 09-03-2012 ABO Milieuconsult B.V.

Bleekveld / De Jonge Stad ANL11-1141up 09-03-2012 ABO Milieuconsult B.V.

Bleekveld / De Jonge Stad ANL11-

1141f3/GOE1000433f3

19-12-2011 ABO Milieuconsult B.V.

Bleekveld / De Jonge Stad GOE10.00433evf 12-09-2011 ABO Milieuconsult B.V.

Bleekveld / De Jonge Stad GOE10.00443 24-02-2011 ABO Milieuconsult B.V.

SP Bleekveld / De Jonge Stad 1000433 22-10-2010 ABO Milieuconsult B.V.

Bleekveld / De Jonge Stad GOE1000433-hi 14-09-2010 ABO Milieuconsult B.V.

Bleekveld / De Jonge Stad GOE1000433-lu 08-09-2010 ABO Milieuconsult B.V.

Bleekveld / De Jonge Stad GOE1000433 07-09-2010 ABO Milieuconsult B.V.

Bleekveld / (vml. It's) 283156.mbg.312.C012 02-03-2010 Grontmij

Bleekveld (bouwblok 1) 23100007 09-02-2010 SMA

Bleekveld / De Jonge Stad 254139 17-09-2009 Grontmij

Bleekveld / De Jonge Stad 283156.mbg.312.C012 20-07-2009 Grontmij

Bleekveld / De Jonge Stad 357015 22-09-2008 onbekend

MON Bleekveld te Goes 98089-rap-11 21-07-2008 HMVT

Bleekveld / De Jonge Stad 98089 05-03-2008 Oranjewoud

Bleekveld / De Jonge Stad EZ 863.452 22-05-2007 SGS

Kolveniershof/Bleekveld EZ 863.206 18-12-2006 SGS

Bleekveld / De Jonge Stad EZ 863.204 04-12-2006 SGS

Bleekveld / De Jonge Stad EZ 863.204 20-11-2006 SGS

Bleekveld / De Jonge Stad 216024 02-11-2006 Grontmij

Bleekveld / De Jonge Stad 210408 21-09-2006 Grontmij

Bleekveld / De Jonge Stad Advies/VMW/EVE/EVE/ 26-05-2005 onbekend

Bleekveld (parkeergebouw) EZ861.932-4 11-04-2005 SGS

Bleekveld (woonblok 3) EZ861.932-3 11-04-2005 SGS

Bleekveld (woonblok 2) EZ861.932-2 11-04-2005 SGS

Bleekveld (woonblok 1t/m3 en parkeergebo EZ861.932hist 11-04-2005 SGS

Bleekveld (woonblok 1) EZ861.932-1 11-04-2005 SGS
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 Gegevens per onderzoek

 
 

 
 

 
 

Bleekveld / De Jonge Stad R002-428457EMV-D01-R 04-12-2003 Tauw

Bleekveld / De Jonge Stad 4284547 27-10-2003 Tauw

Westwal (parkeergarage) EZ 858.006/2 09-01-2001 SGS

Westwal/Bleekveld (parkeergarage) EZ 858.006/14782 01-07-2000 SGS

Naam Onderzoek MON Bleekveld te Goes

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau ABO-Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 21-08-2018

Rapportnummer ANL18-3798

Status onderzoek ernstig, geen spoed

Vervolgactie onderzoek monitoring

Conclusie onderzoek GW: Vinylchloride, cis + trans-1,2-Dichlooretheen, Trichlooretheen, Tetrachlooretheen >I

De interventiewaarde contour van Cis en Vc is richting het westen groter geworden door de verhoogde

concentraties in peilbuis 5a.

De interventiewaarde contour (Tri en Per) van de laag 1,0 – 8,0 m-mv is kleiner geworden ten opzichte van

2017. Dit door de positieve resultaten van peilbuizen 01 en 02.

De interventiewaarde contour (Tri en Per) van de laag 8,0 – 20,0 m-mv is (gebaseerd op de gegevens van

peilbuizen; 415, S01 en 41) vergelijkbaar ten opzichte van 2017.

De chloride-index is een maat voor dechlorering. Een afname in de chloride-index geeft de evolutie van

dechlorering weer van het moederproduct Per naar het eindafbraakproduct etheen en ethaan. Indien de

chloride-index zich onder de waarde van 2 bevindt is er sprake van

Naam Onderzoek VO Bleekveld te Goes

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau Antea Group BV

Rapportdatum 19-01-2018

Rapportnummer 0412953.34

Status onderzoek niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Vervolgactie onderzoek voldoende onderzocht

Conclusie onderzoek ZW: Wortelhoudend

BG: Hg >AW

OG: Niet onderzocht

GW: Niet onderzocht

Licht verontreinigd, geen nader onderzoek noodzakelijk.

Naam Onderzoek VO Bleekveld te Goes

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad
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Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek Transactie

Onderzoekbureau Antea Group BV

Rapportdatum 15-12-2017

Rapportnummer 0412953.33a

Status onderzoek niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Vervolgactie onderzoek voldoende onderzocht

Conclusie onderzoek ZW: geen bijzonderheden

BG: niet onderzocht

OG: Pb, Cu, Hg >AW

GW: Mo, Ba, naftaleen >S

Geen nader onderzoek noodzakelijk.

Naam Onderzoek VO + ASB Bleekveld te Goes

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek Transactie

Onderzoekbureau Antea Group BV

Rapportdatum 15-12-2017

Rapportnummer 0412953.33b

Status onderzoek Potentieel Ernstig

Vervolgactie onderzoek Uitvoeren NO

Conclusie onderzoek ZW: sterk baksteen / matig puin

BG: niet onderzocht

OG: Pb >I / Cu, Zn, Hg, minerale olie, PAK >AW

GW: Mo, Ba, naftaleen, chloorethenen >S

ASB: <I (<0,9 mg/kg ds)

Vanwege de verhoogde regionale waarden is geen nader onderzoek noodzakelijk.

Naam Onderzoek MON Bleekveld te Goes

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau ABO-Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 08-07-2017

Rapportnummer ANL17-3456

Status onderzoek ernstig, geen spoed

Vervolgactie onderzoek monitoring

Conclusie onderzoek GW: Vinylchloride, cis + trans-1,2-Dichlooretheen, Trichlooretheen, Tetrachlooretheen >I  / 1,1-Dichloorethaan,

1,2-Dichloorethaan, 1,1,1-Trichloorethaan, 1,1,2-Trichloorethaan >S

De interventiewaarde contour (Tri en Per) van de laag 1,0 – 8,0 m-mv is kleiner geworden ten opzichte van

2016.

De interventiewaarde contour (Tri en Per) van de laag 8,0 – 20,0 m-mv is (gebaseerd op de gegevens van

peilbuizen; 415, S01 en 41) vergelijkbaar ten opzichte van 2015 en 2016.
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De resultaten van peilbuis S01-1 (filterstelling; 19,0 – 20,0 m-mv) zijn vergelijkbaar aan de resultaten van

2016

Naam Onderzoek MON Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 16-07-2014

Rapportnummer ANL12-1891

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 23-09-2013

Rapportnummer ANL12-1891

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek brf (briefrapport)

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau -

Rapportdatum 14-12-2012

Rapportnummer -

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek Tussentijdse beschikking van de provincie

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

ABO Milieuconsult B.V.
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Onderzoekbureau

Rapportdatum 03-12-2012

Rapportnummer ANL12-1891

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 09-03-2012

Rapportnummer ANL11-1141evip

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger)

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 09-03-2012

Rapportnummer ANL11-1141up

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Monitoringsplan

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 19-12-2011

Rapportnummer ANL11-1141f3/GOE1000433f3

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek
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Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 12-09-2011

Rapportnummer GOE10.00433evf

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Saneringsplan

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 24-02-2011

Rapportnummer GOE10.00443

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek SP Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Saneringsplan

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 22-10-2010

Rapportnummer 1000433

Status onderzoek ernstig, geen spoed

Vervolgactie onderzoek starten sanering

Conclusie onderzoek In totaal is over een oppervlakte van 300m2 tot een diepte van 11,0m-mv circa 2850 m3 grond sterk

verontreinigd met VOCl.

Over een oppervlakte van 10.050m2 is tot een diepte van 38,0m-mv circa 221.700m3 grondwater sterk

verontreinigd met VOCl.

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Historisch onderzoek

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 14-09-2010

© 2017, Nazca-i Provincie Zeeland en aangesloten gemeenten, - Pagina 17 van 52 - 15-11-2018



 
 

 
 

 
 

 
 

Rapportnummer GOE1000433-hi

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 08-09-2010

Rapportnummer GOE1000433-lu

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 07-09-2010

Rapportnummer GOE1000433

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / (vml. It's)

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau Grontmij

Rapportdatum 02-03-2010

Rapportnummer 283156.mbg.312.C012

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld (bouwblok 1)

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740
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Aanleiding onderzoek Bouwvergunning

Onderzoekbureau SMA

Rapportdatum 09-02-2010

Rapportnummer 23100007

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Saneringsplan

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau Grontmij

Rapportdatum 17-09-2009

Rapportnummer 254139

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau Grontmij

Rapportdatum 20-07-2009

Rapportnummer 283156.mbg.312.C012

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Nader onderzoek

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau onbekend

Rapportdatum 22-09-2008

Rapportnummer 357015

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek
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Naam Onderzoek MON Bleekveld te Goes

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau HMVT

Rapportdatum 21-07-2008

Rapportnummer 98089-rap-11

Status onderzoek ernstig, geen spoed

Vervolgactie onderzoek monitoring

Conclusie onderzoek GW: VOCl >I

In totaal is in de periode van juli 2007 tot juli 2008 2738m3 grondwater onttrokken en na zuivering op de

riolering geloosd. Het zuiveringsrendement lag steeds boven de 99%. De lozingseis voor VOCl is in de

afgelopen periode niet overschreden. Via de grondwateronttrekking is circa 7.7kg VOCl uit de bodem

verwijderd.

Concentraties VOCl zijn relatief gedaald, danwel gelijk gebleven. De verontreiniging blijft zich concentreren in

de kern nabij de zuivering.

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek brf (briefrapport)

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Oranjewoud

Rapportdatum 05-03-2008

Rapportnummer 98089

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek brf (briefrapport)

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau SGS

Rapportdatum 22-05-2007

Rapportnummer EZ 863.452

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Kolveniershof/Bleekveld

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Bouwstoffenbesluit

Aanleiding onderzoek Civieltechnisch
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Onderzoekbureau SGS

Rapportdatum 18-12-2006

Rapportnummer EZ 863.206

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek brf (briefrapport)

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau SGS

Rapportdatum 04-12-2006

Rapportnummer EZ 863.204

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek Bouwvergunning

Onderzoekbureau SGS

Rapportdatum 20-11-2006

Rapportnummer EZ 863.204

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek Bouwvergunning

Onderzoekbureau Grontmij

Rapportdatum 02-11-2006

Rapportnummer 216024

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek
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Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Aanleiding onderzoek Civieltechnisch

Onderzoekbureau Grontmij

Rapportdatum 21-09-2006

Rapportnummer 210408

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek Het onderzoek richt zich op mogelijk overlast van H2S tijdens ontgravingen. Hoogstwaarschijnlijk zal alleen

overlast ontstaan van H2S als de veenlaag wordt ontgraven. Daarnaast zijn er lichte verontreinigingen in het

grondwater aangetoond.

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek brf (briefrapport)

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau onbekend

Rapportdatum 26-05-2005

Rapportnummer Advies/VMW/EVE/EVE/

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld (parkeergebouw)

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Onderzoekbureau SGS

Rapportdatum 11-04-2005

Rapportnummer EZ861.932-4

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek In ondergrond metalen en PAK boven streefwaarde.Grondwater alleen arseen boven streefwaarde.

Naam Onderzoek Bleekveld (woonblok 3)

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Onderzoekbureau SGS

Rapportdatum 11-04-2005

Rapportnummer EZ861.932-3
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Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek In grondwater benzeen en arseen boven streefwaarde. In deel ondergrond pak en lood boven tussenwaarde.

Naam Onderzoek Bleekveld (woonblok 2)

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Onderzoekbureau SGS

Rapportdatum 11-04-2005

Rapportnummer EZ861.932-2

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek Locatie vm. wasserij, waarvan sanreing VOH-verontreiniging nog gaande is. Daarnaast grondwater arseen

boven tussenwaarde (ook na heranalyse). Bovengrond schoon, maar ondergrond deels licht verontreinigd met

metalen en PAK.

Naam Onderzoek Bleekveld (woonblok 1t/m3 en parkeergebo

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Historisch onderzoek

Aanleiding onderzoek bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Onderzoekbureau SGS

Rapportdatum 11-04-2005

Rapportnummer EZ861.932hist

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek Historisch onderzoek diverse adressen, tbv bodemonderzoeken ingevoerd onder 1500 t/m 1503

Naam Onderzoek Bleekveld (woonblok 1)

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Onderzoekbureau SGS

Rapportdatum 11-04-2005

Rapportnummer EZ861.932-1

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek Bovenrgond schoon, ondergrond lood en kwik boven streefwaarde. In grondwater ook na heranalyse arseen

boven interventiewaarde.

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad
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Type onderzoek Sanerings onderzoek

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau Tauw

Rapportdatum 04-12-2003

Rapportnummer R002-428457EMV-D01-R

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Tauw

Rapportdatum 27-10-2003

Rapportnummer 4284547

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Westwal (parkeergarage)

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Aanleiding onderzoek Civieltechnisch

Onderzoekbureau SGS

Rapportdatum 09-01-2001

Rapportnummer EZ 858.006/2

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek Betreft haalbaarheidsonderzoek aanleg parkeergarage.

Naam Onderzoek Westwal/Bleekveld (parkeergarage)

Locatie naam Bleekveld / De Jonge Stad

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Aanleiding onderzoek Civieltechnisch

Onderzoekbureau SGS

Rapportdatum 01-07-2000

Rapportnummer EZ 858.006/14782

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek
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 Verontreinigingscontouren bij locatie
 

 Saneringsscontouren bij locatie
 

 Besluiten bij locatie
 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 
 

 Gebruiken bij bedrijf
 

 
 

 Gebruiken bij bedrijf
 

 Tanks bij locatie
 

 Beschikbare documenten bij locatie

Conclusie onderzoek Betreft grondwatermodellering.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Bedrijfsnaam ARBEIDSBURO

Straat + huisnummer KOLVENIERSHOF 33

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres KOLVENIERSHOF            33

Dossiernummer

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

000000 onverdachte activiteit

Bedrijfsnaam HARINGHANDEL 'T BESTE MAATJE

Straat + huisnummer KOLVENIERSHOF 50

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres KOLVENIERSHOF            50

Dossiernummer

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

000000 onverdachte activiteit

Geen gegevens beschikbaar.

Bij Downloadlink

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Aanvullend bodemonderzoek
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Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Aanvullend bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Bijlagen

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad brief

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad brief

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad brief

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad brief

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Evaluatierapport bodemsanering

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Evaluatierapport bodemsanering

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Evaluatierapport bodemsanering

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Grondwateronderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Grondwateronderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Grondwateronderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Grondwateronderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Historisch onderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad saneringsplan

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad saneringsplan

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad saneringsplan

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad saneringsplan

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad tekening

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad tekening

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad tekening

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Verkennend Bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / De Jonge Stad Verkennend Bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / (vml. It's) Aanvullend bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / (vml. It's) Aanvullend bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / (vml. It's) tekening

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / (vml. It's) tekening

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld / (vml. It's) tekening

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (bouwblok 1) Verkennend Bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (parkeergebouw) tekening

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (parkeergebouw) tekening

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (parkeergebouw) Verkennend Bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (parkeergebouw) Verkennend Bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (woonblok 1) tekening

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (woonblok 1) Verkennend Bodemonderzoek
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http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138118_briefrapport_Bleekveld_Goes.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138860_bijlage_3_werkzaamheden_fase_3_sp_grontmij.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138100_putbem._kolveniershof_nlenv38__20080131_113611.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138123_Grontmij_H2S-onderzoek.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138845_Evaluatierapport_inpandige_injecties_IT's_(9-3-2012).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138951_NO_rapport_Verhoeve_22-09-08_357015.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138841_rapp._luchtmeting_GOE10.00433-lu_(07-09-2010).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138101_putbemonstering_kolveniershof.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138953_Quick_Scan_mogelijkheden_26-05-2005.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138865_GOE10.00433-lu;_evaluat._luchtmet._fase_1;08-09-2010.PDF
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138852_1_Bleekveld_Evaluatieverslag__fullscale__12_september_2011.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138868_Bleekveld_Evaluatieverslag__fullscale__5_september_2011.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138853_94_Bleekveld_Evaluatieverslag__fullscale__12_september_2011.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138866_Rapp._def._voortgangsrapp._monitoring_in-situ_grondw.san._Bleekveld_03-12-12_(aangep._febr._2013).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138114_brief863204.pdf.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138867_bleekveld_monitoring_december_2012definitief.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/139007_ANL12-1891_rapportage_in-situ_gwsanering_Bleekveld_definitief_23_september_2013.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138854_GOE10.00433_hi.PDF
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/139019_GOE1000433_PvA_24022011.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/139190_Uitvoeringsplan_monitoring_In-situ_Sanering_Bleekveld_(9_maart_2012).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138955_Saneringsplan_Bleekveld_te_Goes_compleet.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138140_Advisering_saneringsaanpak_Bleekveld_te_Goes.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138855_GOE10_00433-3_(2).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138861_bijlage_13_overzichtstekening_mp_fase_3.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138952_NO_Verhoeve_tekeningen_22-09-08.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138122_Grontmijverk.bodemonderz.def.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138113_863204rapport.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138511_Aanv.bodemonderzk_IT's_(02-03-2010)_Grontmij.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138510_Aanv.bodemonderzk_IT's_(02-03-2010)_Grontmij_2.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138514_Aanv.bodemonderzk_IT's_bijl._2,_teken._2,_(02-03-2010)_Grontmij.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138513_283156-MBG-325-T006-DE.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138512_283156-MBG-325-T005-DE.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138335_23100007.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137738_ez861932-4tekening.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137736_SGS-EZ861932-4-tekening.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137737_861932-4_parkeergebouw.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137735_SGS-EZ861932-4-rapport.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137730_ez861932-1.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137729_861932-1_bouwblok_1.pdf


 Nieuwe Kraaijertsedijk -1478

 Onderzoeken bij locatie
 

 Gegevens per onderzoek

 Verontreinigingscontouren bij locatie
 

 Saneringsscontouren bij locatie
 

 Besluiten bij locatie
 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 
 

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (woonblok 1t/m3

en parkeergebo

bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (woonblok 2) tekening

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (woonblok 2) Verkennend Bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (woonblok 3) tekening

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Bleekveld (woonblok 3) Verkennend Bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek Kolveniershof/Bleekveld Indicatief onderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek MON Bleekveld / De Jonge

Stad

Evaluatierapport bodemsanering

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek MON Bleekveld te Goes Monitoring grondwaterkwaliteit

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek MON Bleekveld te Goes Monitoringsraportage

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek MON Bleekveld te Goes Monitoringsrapportage

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek SP Bleekveld / De Jonge

Stad

Saneringsplan

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek SP Bleekveld / De Jonge

Stad

saneringsplan

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek VO + ASB Bleekveld te

Goes

Verkennend bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek VO Bleekveld te Goes Verkennend bodemonderzoek

Bleekveld / De Jonge Stad, onderzoek VO Bleekveld te Goes Verkennend onderzoek

Naam Nieuwe Kraaijertsedijk -1478

Afstand (m.) 20

Vervolgactie Wet

bodembescherming:

voldoende onderzocht

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Bedrijfsnaam AANNEMINGSBEDRIJF FRAANJE BV

Straat + huisnummer NIEUWE KRAAIJERTSEDIJK -1478
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http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137728_861932his_historisch_onderzoek.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137732_ez861932-2.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137731_861932-2_bouwblok_2archief.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137734_ez861932-3.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137733_861932-3_bouwblok_3.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138115_863206-rapport.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/139189_Voortgangsrapportage_Bleekveld_16_juli_2014_4_(ANL12-1891).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/124004_98089-rap-11.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/143571_ANL17-3456_voortgangsrapportage_Bleekveld_mei_2017_versie_def_(11-08-17).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/143551_ANL18-3798_Voortgangsrapportage_Bleekveld_augustus_2018_versie_definitie___.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/124020_memoBleekveld_22-10-2010.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138862_memoBleekveld_22-10-2010.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/139487_412953.33b_verkennend_bodem-_en_asbestonderzoek_perceel_zuid_bleekveld_te_goes_definitief_rev00.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/139486_412953.33a_verkennend_bodem-_en_indicatief_asbestonderzoek_perceel_noord_bleekveld_te_goes_definitief_rev00.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/141281_lood_in_de_bodem_rapport_speeltuinen__definitief_20170119_412953-34.pdf


 Gebruiken bij bedrijf
 

 Tanks bij locatie
 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Tank:  Wijngaardstraat 3 GOES

 Onderzoeken bij locatie
 

 Gegevens per onderzoek

 Verontreinigingscontouren bij locatie
 

 Saneringsscontouren bij locatie
 

 Besluiten bij locatie
 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 Tanks bij locatie
 

 

Plaatsnaam 'S-HEER ARENDSKERKE

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres NIEUWE KRAAIJERTSEDIJK 37

Dossiernummer 3448

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

452111 burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf 11

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Naam Tank:  Wijngaardstraat 3 GOES

Afstand (m.) 18

Vervolgactie Wet

bodembescherming:

niet beoordeeld

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.
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Beschikbare documenten bij locatie

 Waterstraat 2

 Onderzoeken bij locatie
 

 Gegevens per onderzoek

 Verontreinigingscontouren bij locatie
 

 Saneringsscontouren bij locatie
 

 Besluiten bij locatie
 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 
 

 Gebruiken bij bedrijf
 

 Tanks bij locatie
 

 Beschikbare documenten bij locatie

 

Geen gegevens beschikbaar.

Naam Waterstraat 2

Afstand (m.) 20

Vervolgactie Wet

bodembescherming:

voldoende onderzocht

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Bedrijfsnaam NONNEKES, A.

Straat + huisnummer WATERSTRAAT 2

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1946

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres

Dossiernummer G/1930-1969/2597

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

287504 smederij 54

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

© 2017, Nazca-i Provincie Zeeland en aangesloten gemeenten, - Pagina 29 van 52 - 15-11-2018



Wijngaardstraat 17

 Onderzoeken bij locatie
 

 Gegevens per onderzoek

 
 

Naam Wijngaardstraat 17

Afstand (m.) 16

Vervolgactie Wet

bodembescherming:

Uitvoeren aanvullende sanering

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

Bleekerstraat EF 800.493 SGS Ecocare bv

SE Bleekveld (ong.)(voortgangsrapportage) te

Goes

ANL17-3456 10-08-2017 ABO-Milieuconsult B.V.

MON Bleekveld te Goes ANL15-2926 01-06-2015 ABO Milieuconsult BV

GOE10.00433 13-09-2011 ABO

GOE10.00433evf 13-09-2011 ABO

BLEEKVELD GOES 12-09-2011 ABO Milieuconsult B.V.

GOE10.00433 07-09-2010 ABO-Milieuconsult B.V.

254139 17-09-2009 grondmij

254139 15-09-2008 grondmij

Wijngaardstraat ong. 18.4 10-04-2003 Witteveen+Bos

Wijngaardstraat ong. Gs.18.10 21-04-2000 Witteveen en Bos

Bleekerstraat Gs 18.10 11-01-1999 Witteveen+Bos

Bleekveld Gs 18.9/72/157 18-06-1998 Witteveen+Bos

Zeetex Gs18.9 30-03-1998 Witteveen en Bos

Zeetex Gs.18.7 15-10-1997 Witteveen en Bos

Bleekveld/ ef 852.592 03-05-1995 SGS Ecocare bv

Gronddepot S-228505.01.A01 24-11-1993 nvt

Bleekerstraat/ Gs.42.1/27/1618 09-07-1992 Witteveen+Bos

Zeetex 90010-1 15-08-1991 hannover m&v bv

Zeetex Gs.18.5 01-08-1991 Witteveen en Bos

Wijngaardstraat ong.bleekveld 18.4 01-08-1991 Witteveen+Bos

Zeetex Gs.18.4 01-03-1991 Witteveen+Bos

Zeetex Gs.18.3 01-12-1990 Witteveen+Bos

Zeetex Gs.18.3.1 01-08-1990 Witteveen+Bos

Zeetex Gs.18.3.2. 01-07-1990 Witteveen en Bos

Zeetex - 01-05-1986 Witteveen en Bos

Zeetex Gs.18.1. 01-04-1983 Witteveen en Bos

Naam Onderzoek Bleekerstraat

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Aanleiding onderzoek Onbekend

Onderzoekbureau SGS Ecocare bv
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Rapportdatum -

Rapportnummer EF 800.493

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek SE Bleekveld (ong.)(voortgangsrapportage) te Goes

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau ABO-Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 10-08-2017

Rapportnummer ANL17-3456

Status onderzoek ernstig, geen spoed

Vervolgactie onderzoek Uitvoeren aanvullende sanering

Conclusie onderzoek GW: Vinylchloride, cis + trans-1,2-Dichlooretheen, Trichlooretheen, Tetrachlooretheen, Dichloormethaan >I /

1,1-Dichloorethaan, 1,2-Dichloorethaan, 1,1,1-Trichloorethaan, 1,1,2-Trichloorethaan >S

De interventiewaarde contour voor Tri en Per in de laag 1-8 m-mv. is kleiner geworden t.o.v. 2016. Voor de

laag 8-20 m-mv. is deze vergelijkbaar gebleven.

De verontreiniging met VOCL laat een dalende trend zien.

In peilbuis B01 wordt geen interventiewaarde overschrijding meer geconstateerd. De interventiewaarde

contour is hiermee kleiner geworden t.o.v. 2016.

Naam Onderzoek MON Bleekveld te Goes

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult BV

Rapportdatum 01-06-2015

Rapportnummer ANL15-2926

Status onderzoek ernstig, geen spoed

Vervolgactie onderzoek monitoring

Conclusie onderzoek GW: CIS, Vinylchloride >I

Concentraties zijn afgenomen. Dit jaar is de verontreiniging in de pluimzone duidelijk afgenomen en de

verwachting voor de toekomst is dat de pluimzone stabiel blijft.

Naam Onderzoek -

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger)

Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau ABO

Rapportdatum 13-09-2011
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Rapportnummer GOE10.00433

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek -

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau ABO

Rapportdatum 13-09-2011

Rapportnummer GOE10.00433evf

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek BLEEKVELD GOES

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau ABO Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 12-09-2011

Rapportnummer -

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek -

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau ABO-Milieuconsult B.V.

Rapportdatum 07-09-2010

Rapportnummer GOE10.00433

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek -

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Saneringsplan
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Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau grondmij

Rapportdatum 17-09-2009

Rapportnummer 254139

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek -

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Sanerings onderzoek

Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau grondmij

Rapportdatum 15-09-2008

Rapportnummer 254139

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Wijngaardstraat ong.

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Aanleiding onderzoek Onbekend

Onderzoekbureau Witteveen+Bos

Rapportdatum 10-04-2003

Rapportnummer 18.4

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek Discussiestuk grondwatersanering Wijngaardstraat te Goes.

Naam Onderzoek Wijngaardstraat ong.

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Witteveen en Bos

Rapportdatum 21-04-2000

Rapportnummer Gs.18.10

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek De zuivering werkt naar behoren, zoals bijkt uit de analyseresultaten.

© 2017, Nazca-i Provincie Zeeland en aangesloten gemeenten, - Pagina 33 van 52 - 15-11-2018



 

 
 

 
 

 
 

Naam Onderzoek Bleekerstraat

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau Witteveen+Bos

Rapportdatum 11-01-1999

Rapportnummer Gs 18.10

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek geen risico volksgezondheid; tri-cl-etheen aangetoond

Naam Onderzoek Bleekveld

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau Witteveen+Bos

Rapportdatum 18-06-1998

Rapportnummer Gs 18.9/72/157

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek grond (0-1,5) categorie 1 grond; ondergrond (1,5-2) is multifunctioneel toepasbaar; bovengr.: pb,pak10>s hg>t;

ondergr.: pb,pak10>s  hg>t

Naam Onderzoek Zeetex

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Saneringsplan

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Witteveen en Bos

Rapportdatum 30-03-1998

Rapportnummer Gs18.9

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek gekozen voor ibc aanpak; huidige saneringssysteem wordt in stand gehouden; nazorg plan is opgemaakt

Naam Onderzoek Zeetex

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Sanerings onderzoek

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Witteveen en Bos

Rapportdatum 15-10-1997

Rapportnummer Gs.18.7
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Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek ibc-aanpak beste optie; actieve beheersing freat. grondw. noodz.; aanbev.: diepe grondw. (1e waterv. pakket)

(passieve) monitoring en controle omzettingsproces/event. verspreiding

Naam Onderzoek Bleekveld/

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau SGS Ecocare bv

Rapportdatum 03-05-1995

Rapportnummer ef 852.592

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek geen belemmering voor gebruik, (wva: beperkt hergebruik grond); bovengrond: hg, pb, zn, pak10 >s;

ondergrond: hg, pb >s; grw: as >s.

Naam Onderzoek Gronddepot

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Aanleiding onderzoek Onbekend

Onderzoekbureau nvt

Rapportdatum 24-11-1993

Rapportnummer S-228505.01.A01

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek Bleekerstraat/

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Aanleiding onderzoek Onbekend

Onderzoekbureau Witteveen+Bos

Rapportdatum 09-07-1992

Rapportnummer Gs.42.1/27/1618

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek grond kan wrs. worden afgev. naar stort in omgev.; bovengr.: olie,pak,eox,hg>a; ondergr.: olie,voh(0,2)>a

Naam Onderzoek Zeetex

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Sanerings evaluatie
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Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau hannover m&v bv

Rapportdatum 15-08-1991

Rapportnummer 90010-1

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek in 2,5 maand circa 700 m3 ondiep grondw. onttrokken; in-situ-reiniging van bodemlucht (vermoedelijk  100000

m3)

Naam Onderzoek Zeetex

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Saneringsplan

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Witteveen en Bos

Rapportdatum 01-08-1991

Rapportnummer Gs.18.5

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek sanering grondw.: bemalen,reinigen,afvoeren; na saneringswerkzaamh. wordt evaluatierapp. opgesteld.

Naam Onderzoek Wijngaardstraat ong.bleekveld

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Witteveen+Bos

Rapportdatum 01-08-1991

Rapportnummer 18.4

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek Grondwateronttrekking

Naam Onderzoek Zeetex

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Witteveen+Bos

Rapportdatum 01-03-1991

Rapportnummer Gs.18.4

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek b-contour grondw.verontrg. op 20 m -mv vastgelegd; a-contour is niet exact aan te geven; grondw.: tri>c per,tri
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-cl-meth>a

Naam Onderzoek Zeetex

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Witteveen+Bos

Rapportdatum 01-12-1990

Rapportnummer Gs.18.3

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek het te onttrekken debiet bedraagt 10 m3/d; schade aan landbouw en natuur zal volgens berekeningen niet

voorkomen; geen schade a.g.v. zetting volgen berekeningen

Naam Onderzoek Zeetex

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Nader onderzoek

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Witteveen+Bos

Rapportdatum 01-08-1990

Rapportnummer Gs.18.3.1

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek sanering gewenst; aanvull. onderz. noodz.; aanbev.: onvang verontrg. van grondw. in 1e watervoer. pakket

vastleggen; ondergr.: voh(120),per(65)>c  tri(31)>b; grondw.: voh,tri,per>c

Naam Onderzoek Zeetex

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Sanerings onderzoek

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau Witteveen en Bos

Rapportdatum 01-07-1990

Rapportnummer Gs.18.3.2.

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek meerdere saneringsvarianten mogelijk; hoeveelheid verontrg. gr. (>a): 4500 m3; opp. verontrg. ondiep

grondw.: 18000 m3

Naam Onderzoek Zeetex

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Nader onderzoek

Aanleiding onderzoek Voorgaand
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 Verontreinigingscontouren bij locatie
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 Saneringsscontouren bij locatie
  

 

Onderzoekbureau Witteveen en Bos

Rapportdatum 01-05-1986

Rapportnummer -

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek doordat terrein is verhard vormt  verontrg. freat. grondw. geen risico; aanbev.:afbakenen vervuiling in vertic.

richting en controleren van event. kunststofleidingen;  grondw.: per,tri>c benz>b

Naam Onderzoek Zeetex

Locatie naam Wijngaardstraat 17

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Aanleiding onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Onderzoekbureau Witteveen en Bos

Rapportdatum 01-04-1983

Rapportnummer Gs.18.1.

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek vervolg. onderz. gewenst; grondw.: xyl>b  per,tri,tri-cl-meth>c

Naam locatie Wijngaardstraat 17

Naam Grondwater: >I 10-08-2017

Contourtype Grondwater

Overschreden

grenswaarde

I

Naam locatie Wijngaardstraat 17

Naam

Contourtype Grond

Overschreden

grenswaarde

I

Naam locatie Wijngaardstraat 17

Naam

Contourtype Grond

Opmerkingen schatting is gebaseerd op adviserend rapport (Tauw, R002-4284547EMV-D01-R, 4 dec. 2003)

Bodemvolume 0

Naam locatie Wijngaardstraat 17

Naam
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 Besluiten bij locatie
 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 
 

 Gebruiken bij bedrijf
 

 
 

 Gebruiken bij bedrijf
 

 
 

Contourtype

Opmerkingen betreft de sanering van saneringsplan 2009

Bodemvolume

besluitnaam Besluitcode Datum besluit

NO uitvoeren RMW8879 25-08-1983

Geen vervolg (geen adm Nazorg) RMW926/891/71 15-05-1987

SP opstellen RMW984695/3120 19-05-1998

besch urgent san binnen 4 jaar RMW984695/3120 19-05-1998

Instemmen met SP 10010116 15-02-2010

Instemmen interimrapport SE 12077513 06-12-2012

Bedrijfsnaam ANTOINE BV, WASSERIJ

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 17

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1978

Eindjaar activiteit 1989

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 0664015271

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam BRUGGEMAN, M.

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 15

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1937

Eindjaar activiteit 1967

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 0664015267

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

454401 schildersbedrijf 14

515321 verfgroothandel 76

Bedrijfsnaam GEYSEN, GEBR.

© 2017, Nazca-i Provincie Zeeland en aangesloten gemeenten, - Pagina 39 van 52 - 15-11-2018



 Gebruiken bij bedrijf
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 Gebruiken bij bedrijf
 

 
 

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 17

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1973

Eindjaar activiteit 1978

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 0664015274

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam LELIE BV, TEXTIELREINIGING DE

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 17

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1981

Eindjaar activiteit 1989

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 0664015270

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam WASSERIJ ZEELAND BV

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 17

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1978

Eindjaar activiteit 1989

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 0664015272

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZEETEX

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 17
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 Gebruiken bij bedrijf
 

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1978

Eindjaar activiteit 1989

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 0664015269

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZEETEX, FA.

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 17

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1987

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing SK Goes kelder

Voormalig adres

Dossiernummer G/1970-/2000-26

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

50511 benzinepompinstallatie 320,9

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZEETEX V.O.F.

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 17

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1987

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing SK Goes afd

Voormalig adres

Dossiernummer G/1980-1989/7/Wijngaardstr

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

50512 dieselpompinstallatie 320,8

285202 lasinrichting 5

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

930120 chemische wasserij/stomerij 481
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Bedrijfsnaam ZON, DE

Straat + huisnummer BLEEKERSTRAAT -3193

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1912

Eindjaar activiteit 1943

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres BLEEKERSTRAAT 2BLEEKERSTRAAT 2-8

Dossiernummer Bronnummer: 0664010226

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, DE

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 17

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1954

Eindjaar activiteit 1978

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 0664015273

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, DE

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 17

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1977

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing SK Goes afd

Voormalig adres

Dossiernummer G/1980-1989/7/Wijngaardstr

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

50511 benzinepompinstallatie 320,9

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, DE

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 17
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 Gebruiken bij bedrijf
 

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1978

Eindjaar activiteit 1989

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres

Dossiernummer Bronnummer: 0664015268

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, DE, STOOMWASSCHERIJ, NV

Straat + huisnummer BLEEKERSTRAAT -580

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1936

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres BLEEKERSTRAAT 2BLEEKERSTRAAT 2-8

Dossiernummer G/1930-1969/2510

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

17301 textielververij 454

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, DE, STOOMWASSCHERIJ, NV

Straat + huisnummer BLEEKERSTRAAT -580

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1938

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres BLEEKERSTRAAT 2BLEEKERSTRAAT 2-8

Dossiernummer G/1930-1969/2510

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

73104 laboratorium 66

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

930128 chemisch reinigingsbedrijf 478
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 Gebruiken bij bedrijf
 

Bedrijfsnaam ZON, DE, STOOMWASSCHERIJ, NV

Straat + huisnummer BLEEKERSTRAAT -580

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1942

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres BLEEKERSTRAAT 2BLEEKERSTRAAT 2-8

Dossiernummer G/1930-1969/2510

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

17301 textielververij 454

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, STOOMWASSCHERIJ DE

Straat + huisnummer BLEEKERSTRAAT -580

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1930

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres BLEEKERSTRAAT 4BLEEKERSTRAAT 4-8

Dossiernummer G/1920-1930/426

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

17301 textielververij 454

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, 1E GOESSE STOOMWASSERIJ D

Straat + huisnummer BLEEKERSTRAAT -580

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1928

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres BLEEKERSTRAAT 4BLEEKERSTRAAT 4-8

Dossiernummer G/1920-1930/426

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

17301 textielververij 454
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631306 benzinetank (bovengronds) 99,3

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, 1E GOESSE STOOMWASSERIJ D

Straat + huisnummer BLEEKERSTRAAT -580

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1929

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres BLEEKERSTRAAT 4BLEEKERSTRAAT 4-8

Dossiernummer G/1920-1930/426

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

17301 textielververij 454

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, 1E GOESSE STOOMWASSERIJ D

Straat + huisnummer BLEEKERSTRAAT -580

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1931

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres BLEEKERSTRAAT 4BLEEKERSTRAAT 4-8

Dossiernummer G/1930-1969/2510

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

17301 textielververij 454

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, 1E GOESSE STOOMWASSERIJ D

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 13

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1965

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres

Dossiernummer G/1930-1969/2604
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UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

17301 textielververij 454

17301 textielververij 454

17301 textielververij 454

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

930110 wasserij (natwasserij) 110

930110 wasserij (natwasserij) 110

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

930120 chemische wasserij/stomerij 481

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, 1E GOESSE STOOMWASSERIJ D

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 13

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1965

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres

Dossiernummer G/1930-1969/2604

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

17301 textielververij 454

17301 textielververij 454

17301 textielververij 454

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

930110 wasserij (natwasserij) 110

930110 wasserij (natwasserij) 110

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

930120 chemische wasserij/stomerij 481

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, 1E GOESSE STOOMWASSERIJ D

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 13

Plaatsnaam GOES
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 Tanks bij locatie
 

 Beschikbare documenten bij locatie

Startjaar activiteit 1965

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres

Dossiernummer G/1930-1969/2604

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

17301 textielververij 454

17301 textielververij 454

17301 textielververij 454

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

631242 hbo-tank (ondergronds) 99,8

930110 wasserij (natwasserij) 110

930110 wasserij (natwasserij) 110

930110 wasserij (natwasserij) 110

930120 chemische wasserij/stomerij 481

930120 chemische wasserij/stomerij 481

930120 chemische wasserij/stomerij 481

Bedrijfsnaam ZON, 1E GOESSE STOOMWASSERIJ D

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 17

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit 1965

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA Goes

Voormalig adres

Dossiernummer G/1930-1969/2604

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

17301 textielververij 454

50511 benzinepompinstallatie 320,9

930110 wasserij (natwasserij) 110

Geen gegevens beschikbaar.

Bij Downloadlink

10010116
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Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie) 

ARCHITECTENBUREAU H.WEERTMAN B
 

 Gebruiken bij bedrijf
 

 N.V.DELTA NUTSBEDRIJVEN

Wijngaardstraat 17, besluit 10010116

Wijngaardstraat 17, besluit 12077513 12077513

Wijngaardstraat 17, onderzoek Bijlagen

Wijngaardstraat 17, onderzoek bodemonderzoek

Wijngaardstraat 17, onderzoek Evaluatierapport bodemsanering

Wijngaardstraat 17, onderzoek Evaluatierapport bodemsanering

Wijngaardstraat 17, onderzoek Evaluatierapport bodemsanering

Wijngaardstraat 17, onderzoek Evaluatierapport bodemsanering

Wijngaardstraat 17, onderzoek saneringsplan

Wijngaardstraat 17, onderzoek tekening

Wijngaardstraat 17, onderzoek tekening

Wijngaardstraat 17, onderzoek tekening

Wijngaardstraat 17, onderzoek tekening

Wijngaardstraat 17, onderzoek Bleekerstraat/ bodemonderzoek

Wijngaardstraat 17, onderzoek BLEEKVELD GOES Evaluatierapport bodemsanering

Wijngaardstraat 17, onderzoek BLEEKVELD GOES Evaluatierapport bodemsanering

Wijngaardstraat 17, onderzoek Gronddepot depot

Wijngaardstraat 17, onderzoek MON Bleekveld te Goes monitoringsrapportage

Wijngaardstraat 17, onderzoek SE Bleekveld

(ong.)(voortgangsrapportage) te Goes

Saneringsevaluatie

Bedrijfsnaam ARCHITECTENBUREAU H.WEERTMAN B

Straat + huisnummer BEESTENMARKT 20

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres BEESTENMARKT             20

Dossiernummer

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

000000 onverdachte activiteit

Bedrijfsnaam N.V.DELTA NUTSBEDRIJVEN

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 1

Plaatsnaam GOES
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http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/locatiebesluit/107492_tussentijdse_beschikking_Provincie.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138858_bijlage_3_werkzaamheden_fase_3_sp_grontmij.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138956_Saneringonderzoek_Goes_definitief_D3_totaal_(19-11-08).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138849_242_evaluatierapport_fase_1_(07-09-10)_GOE10.00433[1].pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138848_163_evaluatierapport_fase_1_(07-09-10)_GOE10.00433[1].pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138846_1_evaluatierapport_fase_1_(07-09-10)_GOE10.00433[1].pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138847_79_evaluatierapport_fase_1_(07-09-10)_GOE10.00433[1].pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138954_Saneringsplan_Bleekveld_te_Goes_compleet.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138842_GOE10_00433-2a_(tekening__evaluatie_grondsanering).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138859_bijlage_13_overzichtstekening_mp_fase_3.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138844_GOE10.00433-3_(tekening_historie).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138843_GOE10_00433-2b_(grondwater).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137558_Wijngaardstraat_5-17-Blekerstraat_W B,09-07-1992.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138850_1_Bleekveld_Evaluatieverslag__fullscale__12_september_2011.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/138851_94_Bleekveld_Evaluatieverslag__fullscale__12_september_2011.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/137559_Wijngaardstraat_5-17-Bleekerstraat_SGS_24-11-1993_(WEL_INVOEREN).pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/115917_ANL15-2926_voortgangsrapportage_Bleekveld_aug_2015.pdf
http://www.milieu-info.nl/zeeland_doc/onderzoeken/142137_Bleekveld_Goes_voortgangsrapportage_mei_2017.pdf


 Gebruiken bij bedrijf
 

 VAN DEIJK ASSURANTIËN B.V.

 Gebruiken bij bedrijf
 

 WERELDWINKEL

 Gebruiken bij bedrijf
 

 WONINGINRICHTING BOONE

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres WIJNGAARDSTRAAT          1

Dossiernummer

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

000000 onverdachte activiteit

Bedrijfsnaam VAN DEIJK ASSURANTIËN B.V.

Straat + huisnummer VLASMARKT 2

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres VLASMARKT                2

Dossiernummer

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

000000 onverdachte activiteit

Bedrijfsnaam WERELDWINKEL

Straat + huisnummer WATERSTRAAT 1

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres WATERSTRAAT              1

Dossiernummer

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

999999 onbekend

Bedrijfsnaam WONINGINRICHTING BOONE
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 Gebruiken bij bedrijf
 

 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie) 

Straat + huisnummer WIJNGAARDSTRAAT 1

Plaatsnaam GOES

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres WIJNGAARDSTRAAT          1

Dossiernummer

UBI Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

999999 onbekend

Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer 
De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting van de
verontreinigingsituatie op een bepaald moment. De Provincie Zeeland, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland en
de aangesloten Gemeenten spannen zich in de bodeminformatie regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De
beschikbare bodeminformatie is echter veelal door derden verstrekt en voor een groot deel gebaseerd op gedateerd
bodemonderzoek en historische bedrijfsgegevens. Ondanks de zorg en aandacht die de Provincie, RUD Zeeland en
Gemeenten aan het onderhoud van de bodeminformatie besteden, blijft het daarom mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of
onjuist is. Daarom kunt u aan de hand van deze informatie geen definitieve conclusies trekken over de actuele
bodemkwaliteit van de betreffende locatie.  
De Provincie Zeeland, RUD Zeeland en de aangesloten Gemeenten zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige
andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld.  
Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van
onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of
de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor
bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.  
De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of andere
gemeentelijke producten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is
niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat
een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.
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Bijlage: toelichting onderzoeken

In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
aanvraag omgevingsvergunningen, verkoop of verhuur van terreinen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd.
Bij veel van deze onderzoeken is geen bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het
niet noodzakelijk is een melding hiervoor, zoals bedoeld in de Wet bodembescherming (Wbb), door te geven aan het
bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet
bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij veel
rapporten een conclusie opgenomen met daarin de resultaten van het rapport.  
 
Ten aanzien van bodemonderzoek zijn de onderstaande typen te onderscheiden:  
Historisch bodemonderzoek  
Hierbij wordt een bureau studie gedaan naar het voorkomen van (menselijke) activiteiten die bodemverontreiniging op de
locatie kunnen veroorzaken. Hierbij wordt zowel naar huidige als historische activiteiten onderzoek gedaan. Zo worden o.a.
oude Hinderwet-, Milieu-, bouw- en tankdossiers ingezien en wordt informatie van eigenaren en de gemeente verzameld.
Op basis hiervan kan een eerste inschatting van de bodemkwaliteit worden gegeven. Dit onderzoek dient volgens een
gestandaardiseerd protocol, de NEN 5725, te worden uitgevoerd.      
 
Verkennend bodemonderzoek 
Dit onderzoek houdt een eerste verkenning naar de bodemkwaliteit van de locatie. Hierbij vindt een bemonstering en
laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit onderzoek gaat een historisch onderzoek vooraf. Dit
onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5740, te worden uitgevoerd.    
 
Nul en eindsituatie bodemonderzoek 
Bij het oprichten en/of beëindigen van inrichtingen Wet Milieubeheer kunnen deze onderzoeken worden verplicht door het
bevoegd gezag. Het betreft een eerste verkenning naar de bodemkwaliteit van de locatie, meestal gericht op de verdachte
locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en er dus verontreiniging is of kan ontstaan. Hierbij vindt een
bemonstering en laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit onderzoek gaat een historisch onderzoek
vooraf. Dit onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5740, te worden uitgevoerd.    
 
Nader bodemonderzoek 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een eerder aangetroffen verontreiniging nader in kaart te brengen. Zo wordt de omvang
en de ernst van de verontreiniging bepaald en wordt op basis van een risicobeoordeling voor mens en milieu bepaald of
sanering noodzakelijk is. Hierbij vindt een bemonstering en laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit
onderzoek gaat een verkennend bodemonderzoek vooraf. Dit onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de
NTA 5755, te worden uitgevoerd. Voor gevallen van ernstige verontreinigingen wordt formeel door de Provincie Zeeland een
beschikking Wbb afgegeven.     
 
Saneringsplan / plan van aanpak / BUS melding 
Dit plan omvat een aanpak op welke wijze een bodemverontreiniging wordt gesaneerd. Dit plan dient te worden
goedgekeurd door het bevoegd gezag Wet bodembescherming of Wet milieubeheer (Gemeente of Provincie Zeeland).
Voor een saneringsplan wordt formeel door de Provincie Zeeland een beschikking Wbb afgegeven.       
 
Saneringsevaluatie 
Dit betreft een verslag op welke wijze de sanering heeft plaatsgevonden en waarnaar de verontreinigde grond is afgevoerd
of ter plaatse is gesaneerd. In dit verslag wordt aangegeven of er na sanering nog restverontreiniging aanwezig is en of er
nazorg van de verontreiniging noodzakelijk is. Deze evaluatie dient te worden beschikt door het bevoegd gezag Wet
bodembescherming of goedgekeurd door het bevoegd gezag Wet milieubeheer (gemeente of Provincie Zeeland).     
Monitoring 
Dit onderzoek houdt een periodieke bemonstering en analyse in van grond en grondwater. Dit kan zijn om op frequente
wijze na te gaan of er verontreiniging ontstaat of om het gedrag van reeds aanwezige verontreiniging in de gaten te houden.
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 Bouwbedrijf van de Linde  
T.a.v. Dhr. M. van de Linde 
Albert Plesmansweg 19 
4462 GC Goes 
 
 

ABO-Milieuconsult B.V. 
Amundsenweg 29 
4462 GP Goes  

  

Datum 
Ons kenmerk 
Betreft 

:
: 
: 

19 juni 2019 
ANL18-4112-A 
Rapportage aanvullend 
bodemonderzoek, Beestenmarkt 17-23 
te Goes 

Behandeld door 
Telefoon 
Email 

:
:
: 

Dhr. T. Hoogerheide 
0113 – 362281 
Thierry.hoogerheide@abo-group.eu 

 dhr. ing. T.B. van der Steen 
0113 – 362286 
Thijs.vandersteen@abo-group.eu  

 
Geachte heer Van de Linde, 
 
Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de locatie 
Beestenmarkt 17-23 te Goes. Voor een situatieschets van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlage 2. 
 
Aanleiding en doel van het onderzoek 
Het plan is om de huidige bebouwing gedeeltelijk te slopen. Globaal ter plaatse van de huidige bebouwing zal een 
nieuw pand van Hotel & Brasserie Katoen worden gebouwd. Deze nieuwbouw bestaat uit hotelkamers.   
 
Het aanvullend bodemonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van de analyseresultaten uit het verkennend 
onderzoek wat door ABO-Milieuconsult BV is uitgevoerd in de periode december 2018 – januari 2019 (kenmerk: 
ANL18-4112, d.d. 28 januari 2019) en de beoordeling van de Gemeente Goes welke op 3 juni 2019 is opgesteld.   
 
Het aanvullend bodemonderzoek heeft tot doel het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond 
en de ondergrond ter plaatse van de toekomstige nieuwbouwlocatie. In overleg met de Gemeente Goes (dhr. N. 
Wattel) is besloten dat wanneer blijkt uit vooronderzoek en zintuigelijk geen aanleiding is tot het verwachten van 
een grondwaterverontreiniging onder de aanwezige bebouwing, de resultaten uit voorgaand bodemonderzoek 
voldoende zijn en hierdoor aanvullend geen extra grondwateronderzoek dient plaats te vinden.  
 
Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is recent bodemonderzoek uitgevoerd, namelijk: 
 

- Verkennend bodemonderzoek, Beestenmarkt 17-23 te Goes, ABO-Milieuconsult BV, kenmerk ANL18-
4112, d.d. 28 januari 2019. 
 

Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de bovengrond geconcludeerd worden dat in grondmengmonster 
MM1 (boring 1 (traject 0,1 – 0,5 m-mv) en boring 3 (0,2 – 0,5 m-mv) een sterke verontreiniging (overschrijding van 
de interventiewaarde) met lood (index 2,73), een matige (nagenoeg sterke) verontreiniging met zink (index 0,99) 
en lichte verontreinigingen aan kobalt, nikkel, koper, cadmium, kwik en PAK zijn aangetoond. In overleg met de 
opdrachtgever is grondmengmonster MM1 uitgesplitst en separaat ingezet ter analyse op de aanwezigheid van 
lood en zink. De resultaten van deze separate analyses zijn hieronder samengevat. 
 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de ondergrond geconcludeerd worden dat in grondmonster P2-3 
(boring P2 traject 0,60 – 1,0 m –mv) een lichte verontreiniging (overschrijding van de achtergrondwaarde) met 
koper, zink, kwik en lood is aangetoond.  Voor de overige geanalyseerde parameters van het NEN 5740 
grondpakket zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden en/of detectielimiet 
aangetoond. 
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In verband met de sterke verontreiniging aan lood en matige verontreiniging aan zink in grondmengmonster MM1 
zijn in overleg met de opdrachtgever, aanvullende analyses uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de gehele bovengrond 
homogeen verontreinigd boven interventiewaarde is met lood en zink. Verticaal wordt deze sterke verontreiniging 
door grondmonsters P2-3 (boring P2, traject 0,6 – 1,1 m-mv) en 1-4 (boring 1, traject 1,0 – 1,2 m-mv) afgeperkt. 
 
In het grondwater van peilbuis 2 wordt de streefwaarde overschreden (lichte verontreiniging) voor de parameters 
molybdeen en barium. De overige van de geanalyseerde parameters worden niet verhoogd aangetoond ten 
opzichte van de streefwaarde. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is op de onderzoekslocatie in de tuin een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met lood en zink in de bovengrond aanwezig. Op basis van de huidige onderzoeksresultaten 
wordt de onderzoekslocatie beschouwd als sterk verontreinigd (ca. 370 m²). Doordat tijdens uitvoering van 
onderhavig onderzoek de toekomstige locatie van het hotel nog deels in gebruik was, zijn geen boringen inpandig 
geplaatst.   
 
Onderzoeksopzet en uitvoering 
De onderzoeksopzet voor het uitvoeren van de werkzaamheden betreft maatwerk.  
 
De veldwerkzaamheden voor dit onderzoek zijn uitbesteed aan Sialtech B.V. uit Kapelle en op 12 juni 
2019 uitgevoerd door dhr. R. Kole (erkend BRL SIKB 2000, protocol 2001). De grond is, afhankelijk van 
de zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw, per 0,5 m bemonsterd.   
 
Ter plaatse van de toekomstige nieuwbouwlocatie zijn in totaal vijf boringen (boringen 101 t/m 105) verricht tot een 
maximale diepte van 2,0 m-mv. Door de opdrachtgever is ter plaatse van de boorlocatie een gat gemaakt in de 
houten of plavuizen verhardingslaag. In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden schematisch 
weergegeven.  

 
Tabel 1: Verrichte veldwerkzaamheden aanvullend bodemonderzoek  

Deellocatie Aantal boringen Aantal peilbuizen* 

Beestenmarkt 17-23 (inpandig) 4 tot ± 1,50 m-mv 
1 tot ± 2,00 m-mv 

- 

*Indien zintuigelijk blijkt dat er aanleiding is tot het verwachten van een grondwaterverontreiniging dient alsnog 1 boring afgewerkt te worden 
als peilbuis. 

 
De bovengrond  (tot 1 m –mv) bestaat uit zandige en siltige klei. De ondergrond (van 1,0 tot 2,8 m -mv: maximale 
boordiepte) bestaat uit matig siltige klei. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw wordt 
verwezen naar bijlage 4. 
 
Het bodemtraject onder de huidige verhardingen tot ca. 1,0 m-mv bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. Het 
bodemtraject van 0,3 tot 2,0 m –mv bestaat uit een zwak humeuze, siltige kleilaag. Voor een meer gedetailleerde 
beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar bijlage 3. In tabel 2 zijn de zintuiglijke waarnemingen 
weergegeven.  
 
Tabel 2: Zintuiglijke waarnemingen 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

101 1,00 0,30 - 0,50 Zand resten baksteen, geen olie-water reactie 

0,50 - 1,00 Klei zwak asfalthoudend, geen olie-water reactie 

102 1,50 0,00 - 0,15  volledig beton, geen olie-water reactie 

0,30 - 0,80 Zand brokken baksteen, geen olie-water reactie, 1 

0,80 - 1,20 Klei sporen baksteen, geen olie-water reactie, q 

103 1,50 0,00 - 0,10  volledig beton, geen olie-water reactie 

0,30 - 0,70 Zand brokken puin, brokken baksteen, geen olie-water reactie 

0,70 - 1,50 Klei sporen baksteen, geen olie-water reactie 

104 2,00 0,00 - 0,03  volledig tegel, geen olie-water reactie 

0,03 - 0,30 Zand matig baksteenhoudend, geen olie-water reactie 

0,30 - 1,00 Zand sporen baksteen, sporen puin, geen olie-water reactie 

1,00 - 1,50 Klei sporen baksteen, sporen puin, geen olie-water reactie 

1,50 - 2,00 Klei sporen baksteen, geen olie-water reactie 

105 1,50 0,00 - 0,10  volledig beton, geen olie-water reactie 

0,10 - 1,00 Zand resten puin, resten baksteen, geen olie-water reactie 

1,00 - 1,50 Klei sporen puin, sporen baksteen, geen olie-water reactie 
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Laboratoriumonderzoek 
Het samenstellen van de monsters en de grondanalyses is uitgevoerd door het AS 3000 en RvA- geaccrediteerde 
laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld. 
 
De geanalyseerde (meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt. 
 
Tabel 3: Overzicht samenstelling (meng)monsters en analyseparameters 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Motivatie Analysepakket 

MM2 0,10 - 0,80 101 (0,30 - 0,50) 
102 (0,30 - 0,80) 
103 (0,30 - 0,70) 
104 (0,30 - 0,80) 
105 (0,10 - 0,60) 

Zandlaag direct onder de verhardingslagen 
met bijmenging van puin en/of baksteen. 

standaard stoffenpakket grond incl. lutum en 
organische stof 

MM3 0,70 - 2,00 102 (0,80 - 1,20) 
103 (0,70 - 1,20) 
104 (1,00 - 1,50) 
104 (1,50 - 2,00) 
105 (1,00 - 1,50) 

Kleilaag met bijmenging van puin en/of 
baksteen 

standaard stoffenpakket grond incl. lutum en 
organische stof 

101-2 0,50 - 1,00 101 (0,50 - 1,00) Zandlaag met bijmenging van asfalt standaard stoffenpakket grond incl. lutum en 
organische stof 

 
NEN5740 – standaard stoffenpakket grond (inclusief AS3000) 
9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, som-PCB’s (som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, 
PCB 138, PCB 153 en PCB 180), som-PAK’s (som van naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, 
benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen) en minerale olie (GC), lutum en organisch stof. 

 
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grondmonsters en (het) grondwatermonster(s) opgenomen.  
 
Resultaten en toetsing 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in het 
Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toetsingstabel bevat 
achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse milieubelas-
tende stoffen in de bodem. Tevens zijn de analyseresultaten indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit, de 
resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel 4. 
 
In onderstaande tabellen worden de overschrijdingen van de parameters in de grond aangegeven. In bijlage 6 zijn 
de toetsingstabellen opgenomen. 

 

Tabel 4: Overschrijdingstabel grond 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) 
Licht verontreinigd 

> I (+index) 
Sterk verontreinigd 

BBK monster-conclusie 
(indicatief) 

MM2 101 (0,30 - 0,50) 
102 (0,30 - 0,80) 
103 (0,30 - 0,70) 
104 (0,30 - 0,80) 
105 (0,10 - 0,60) 

Koper  (0,02) 
Kwik  (0,02) 
Lood  (0,7) 

- Klasse industrie 

MM3 102 (0,80 - 1,20) 
103 (0,70 - 1,20) 
104 (1,00 - 1,50) 
104 (1,50 - 2,00) 
105 (1,00 - 1,50) 

Kwik  (0,01) 
Lood  (0,05) 

- Klasse wonen 

101-2 101 (0,50 - 1,00) Koper  (0,14) 
Kwik  (0,01) 
Lood  (0,45) 

- Klasse industrie 

- 
> AW 

: geen overschrijdingen 
: > Achtergrondwaarde 

> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
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Conclusie en aanbevelingen 
In de grond ter plaatse van de nieuwbouwlocatie zijn ten hoogste lichte verontreinigingen met respectievelijk koper, 
kwik en lood aangetoond. 
 
Deze onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de voorgenomen nieuwbouw ter plaatse van de 
huidige bebouwing. Wel dient bij de herinrichting van de onderzoekslocatie rekening te worden gehouden met de 
sterke verontreinigingen met zware metalen die reeds in voorgaand onderzoek zijn aangetoond ter plaatse van de 
tuin. In de achtergelegen tuin is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Wanneer binnen de contouren van een geval van ernstige bodemverontreiniging (graaf)werkzaamheden gepland 
zijn, dienen deze werkzaamheden onder saneringscondities uitgevoerd te worden. Hiertoe dient een saneringsplan 
opgesteld te worden dat door het bevoegd gezag (in deze RUD Zeeland namens de Provincie Zeeland) dient te 
worden goedgekeurd. In dit geval kan dit vermoedelijk middels een BUS (Besluit Uniforme Saneringen) melding, 
categorie Immobiel. Hiervoor geldt een proceduretijd van circa vijf weken. De wijze van saneren kan worden 
afgestemd op basis van de huidige herinrichtingsplannen. De uitvoerende partijen van de 
saneringswerkzaamheden dienen BRL 7000 gecertificeerd te zijn. De werkzaamheden dienen onder toezicht van 
milieukundige begeleiding conform BRL 6000 te worden uitgevoerd.  
 
Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond en/of puin. 
Om te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel 
een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan besluit 
bodemkwaliteit. 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met dhr. T. Hoogerheide, te bereiken op tel. 
0113- 362281. 

ABO-Milieuconsult B.V. heeft als onafhankelijk adviseur geen enkele juridische binding met de eigenaar van de 
onderzoekslocatie. 
 
Veldmedewerker:   Dhr. R. Kole (Sialtech B.V. erkend 2001)  
Projectadviseur:  Dhr. T. Hoogerheide 
 

Hoogachtend, 
 
 
ABO-Milieuconsult B.V. 
 
 
 
 
Dhr. R.J. van der Helm 
Team Manager 
 

 
 
 
 
 
 
Zonder toestemming van de opdrachtgever of ABO-Milieuconsult B.V. mag deze uitgave niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook. Alle opdrachten worden uitgevoerd volgens onze 
Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK Zuidwest-Nederland te Middelburg onder nr. 22065838. Op verzoek kunnen de 
Algemene Voorwaarden naar u worden toegestuurd. 
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Thijs vanderSteen
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BIJLAGE 1 
 

Topografische ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 1: locatie aanduiding op kadastrale ondergrond 
 
Onderzoekslocatie 
 

  
  

 
 
 
 
  

Onderzoekslocatie : Beestenmarkt 17-23 te Goes 

Projectnummer : ANL18-4112-A 

Bron : Topotijdreis 2018 
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BIJLAGE 2  

 
Situatietekening 
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BIJLAGE 3  
 

Foto’s aanvullend bodemonderzoek 
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Foto 1: Boring 101 
 

Foto 2: Boring 103 

 

 

Foto 3: Boring 104  
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BIJLAGE 4 
 

Boorprofielen 
 

  



Projectcode: ANL18-4112 Projectnaam: Beestenmarkt 17-23, Goes

Boorprofielen

Boring: 101
0

50

100

1

2

houten vloer0

Geen olie-water reactie

-30

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak 
asfalthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 102
0

50

100

150

7

2

6

5

tegel0

Volledig beton, geen olie-water 
reactie, Betonboor

-15

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

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor, 1

-80

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor, q

-120

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

-150

Boring: 103
0

50

100

150

1

2

3

4

houten vloer0

Volledig beton, geen olie-water 
reactie, Betonboor

-10

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

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken puin, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor-150

Boring: 104
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Volledig tegel, geen olie-water 
reactie

-3

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen baksteen, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijszwart, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, sporen 
baksteen, sporen puin, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, sporen 
baksteen, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 105
0

50

100

150

1

2

3

tegel0

Volledig beton, geen olie-water 
reactie, Betonboor

-10

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
resten puin, resten baksteen, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen puin, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

-150



 

 

ANL18-4112-A Aanvullend bodemonderzoek, Beestenmarkt 17 – 23 te Goes     Bijlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
 

                  Analyseresultaten 
  



T.a.v. T. Hoogerheide
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 18-Jun-2019

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Jun-2019

ANL18-4112

Beestenmarkt 17-23, Goes

ANL18-4112
2019084990/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Beestenmarkt 17-23, Goes

1 2 3

1/2

ANL18-4112

ANL18-4112

Analysecertificaat

18-Jun-2019/07:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Jun-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019084990/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 74.9% (m/m) 84.3 97.1Droge stof

S 2.5% (m/m) ds 1.7 3.9Organische stof

96.7% (m/m) ds 98.0 95.3Gloeirest

S 12.0% (m/m) ds 5.3 10.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 32mg/kg ds 32 29Barium (Ba)

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

S 5.7mg/kg ds 4.7 5.2Kobalt (Co)

S 40mg/kg ds 23 23Koper (Cu)

S 0.38mg/kg ds 0.70 0.42Kwik (Hg)

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

S 12mg/kg ds 8.2 10Nikkel (Ni)

S 200mg/kg ds 260 57Lood (Pb)

S 38mg/kg ds 58 37Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0 6.7Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

1

2

3

101-2 101 (50-100)

MM2 101 (30-50) 102 (30-80) 103 (30-70) 104 (30-80) 105 (10-60)

MM3 102 (80-120) 103 (70-120) 104 (100-150) 104 (150-200) 105 (100-150) 10769726

10769725

10769724

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Jun-2019

12-Jun-2019

12-Jun-2019

M: MCERTS erkend



Beestenmarkt 17-23, Goes

1 2 3

2/2

ANL18-4112

ANL18-4112

Analysecertificaat

18-Jun-2019/07:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Jun-2019

Projectcode 3998 - ABO - Project ABO Milieuconsult

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019084990/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

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

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

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

S <0.050mg/kg ds 0.16 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.10 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.10 <0.050Chryseen

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

S <0.050mg/kg ds 0.089 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.063 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.070 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.73 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

101-2 101 (50-100)

MM2 101 (30-50) 102 (30-80) 103 (30-70) 104 (30-80) 105 (10-60)

MM3 102 (80-120) 103 (70-120) 104 (100-150) 104 (150-200) 105 (100-150) 10769726

10769725

10769724

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Jun-2019

12-Jun-2019

12-Jun-2019

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10769724 101  50  100 05374882512 101-2 101 (50-100)

 10769725 101  30  50 05374882571 MM2 101 (30-50) 102 (30-80) 103 (30-70) 104 (30-80

 10769725 102  30  80 05374884272 MM2 101 (30-50) 102 (30-80) 103 (30-70) 104 (30-80

 10769725 103  30  70 05374882502 MM2 101 (30-50) 102 (30-80) 103 (30-70) 104 (30-80

 10769725 104  30  80 05374882442 MM2 101 (30-50) 102 (30-80) 103 (30-70) 104 (30-80

 10769725 105  10  60 05374882591 MM2 101 (30-50) 102 (30-80) 103 (30-70) 104 (30-80

 10769726 104  150  200 05374882555 MM3 102 (80-120) 103 (70-120) 104 (100-150) 104 (1

 10769726 105  100  150 05374882533 MM3 102 (80-120) 103 (70-120) 104 (100-150) 104 (1

 10769726 102  80  120 05374886566 MM3 102 (80-120) 103 (70-120) 104 (100-150) 104 (1

 10769726 103  70  120 05374882433 MM3 102 (80-120) 103 (70-120) 104 (100-150) 104 (1

 10769726 104  100  150 05374882464 MM3 102 (80-120) 103 (70-120) 104 (100-150) 104 (1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM2 MM3 101-2 

Grondsoort  Zand Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  resten baksteen, sporen baksteen, 
sporen puin, resten puin, brokken 
puin, brokken baksteen, geen olie-
water reactie 

sporen baksteen, sporen puin, 
geen olie-water reactie 

zwak asfalthoudend, geen olie-
water reactie 

Certificaatcode   2019084990 2019084990 2019084990 

Boring(en)   101, 102, 103, 104, 105 102, 103, 104, 104, 105 101 

Traject (m -mv)   0,10 - 0,80 0,70 - 2,00 0,50 - 1,00 

Humus % ds 1,70 3,90 2,50 

Lutum % ds 5,30 10,90 12,00 

Datum van toetsing  19-6-2019 19-6-2019 19-6-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  4,7 12,1 -0,02  5,2 9,3 -0,03  5,7 9,6 -0,03 

Nikkel  mg/kg ds  8,2 18,8 -0,25  10 17 -0,28  12 19 -0,25 

Koper  mg/kg ds  23 43 0,02  23 35 -0,03  40 61 0,14 

Zink  mg/kg ds  58 118 -0,04  37 58 -0,14  38 59 -0,14 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  32 88 (6)  29 53 (6)  32 55 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,7 1,0 0,02  0,42 0,52 0,01  0,38 0,47 0,01 

Lood  mg/kg ds  260 386 0,7  57 75 0,05  200 264 0,45 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,089 0,089  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,063 0,063  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,72 -0,02   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,013 -0,01   <0,020 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98   95,3   96,7  

Droge stof % m/m  84,3 84,3 (6)  97,1 97,1 (6)  74,9 74,9 (6) 

Lutum %  5,3   10,9   12  

Organische stof (humus) %  1,7   3,9   2,5  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 8 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <63 -0,03  <35 <98 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <5 14 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <5 14 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 20 (6)  <11 31 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)  6,7 17,2 (6)  <5 14 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 11 (6)  <6 17 (6) 
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8,88 : <= Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM2 MM3 101-2 

Grondsoort  Zand Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  resten baksteen, sporen 
baksteen, sporen puin, 
resten puin, brokken puin, 
brokken baksteen, geen 
olie-water reactie 

sporen baksteen, sporen 
puin, geen olie-water 
reactie 

zwak asfalthoudend, geen 
olie-water reactie 

Humus (% ds)  1,70 3,90 2,50 

Lutum (% ds)  5,30 10,90 12,00 

Datum van toetsing  19-6-2019 19-6-2019 19-6-2019 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse wonen Klasse industrie 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  4,7 12,1  5,2 9,3  5,7 9,6 

Nikkel  mg/kg ds  8,2 18,8  10 17  12 19 

Koper  mg/kg ds  23 43  23 35  40 61 

Zink  mg/kg ds  58 118  37 58  38 59 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Barium  mg/kg ds  32 88 (6)  29 53 (6)  32 55 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,7 1,0  0,42 0,52  0,38 0,47 

Lood  mg/kg ds  260 386  57 75  200 264 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,089 0,089  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,063 0,063  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,72   <0,35   <0,35 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,013   <0,020 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98   95,3   96,7  

Droge stof % m/m  84,3 84,3 (6)  97,1 97,1 (6)  74,9 74,9 (6) 

Lutum %  5,3   10,9   12  

Organische stof (humus) %  1,7   3,9   2,5  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 8 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <63  <35 <98 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <5 14 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <5 14 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 20 (6)  <11 31 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)  6,7 17,2 (6)  <5 14 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 11 (6)  <6 17 (6) 

 
 
 



 
 

Projectcode: ANL18-4112 

8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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1. INLEIDING  
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de uitbreiding van Hotel & Brasserie Katoen aan de Beestenmarkt 17-23 te 
Goes. De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat 
met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet natuurbescherming. 
Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend 
veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten en indien aanwezig, 
aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze 
verkenning gepresenteerd.  
 

 
Figuur 1. Globale ligging van Beestenmarkt 17-23 te Goes.  
 

1.2 Het plangebied en de plannen 
 
In het centrum van Goes is Hotel & Brasserie Katoen gelegen. Het voornemen is om Hotel & Brasserie 
Katoen aan de noordzijde, aan de Beestenmarkt 17-23 uit te breiden met hotelkamers. Hierbij zal nummer 
17 worden behouden en nummer 19 t/m 23 worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. De 
tuinen ten zuiden van Beestenmarkt 17-23 worden dan een onderdeel van Hotel & Brasserie Katoen. Het 
bestaande Hotel & Brasserie Katoen blijft in de huidige situatie behouden en derhalve zijn de plannen 
hiervoor conserverend. In het plangebied ontbreekt het aan oppervlaktewater. In figuur 2 wordt een beeld 
gegeven van het plangebied op donderdag 13 juni 2019.  

N ▲ 

- 
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Figuur 2. Foto-impressie van Hotel & Brasserie Katoen (te behouden in huidige staat).  
 

 

 
Figuur 3. Foto-impressie van de uitbreidingslocatie van Hotel & Brasserie Katoen (te renoveren en te  
slopen; foto’s vanaf de Beestenmarkt).  
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Figuur 4. Foto-impressie van de uitbreidingslocatie van Hotel & Brasserie Katoen (te renoveren en te  
slopen; foto’s vanaf de tuinzijde).  
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Figuur 5. Impressie van de uitbreidingslocatie van Hotel & Brasserie Katoen.  
 
 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.  
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn: 
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 
 ter bescherming van flora en fauna. 

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden. Deze mitigerende en eventueel compenserende maatregelen hebben 
als doel dat soorten niet nadelig worden beïnvloed gedurende de uitvoering van een project.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Zeeland wordt voor een aantal soorten generieke vrijstelling verleend in het kader van de 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, 
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
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in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op donderdag 13 juni 2019 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. 
Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van 
beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen.  
Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 
 

Het plangebied is volledig in cultuur gebracht en is gedeeltelijk verhard. De aanwezigheid van beschermde 
planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op donderdag 13 juni 2019 
zijn geen beschermde plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond 
hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 
 

4.2 Vleermuizen 
 

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie- en paarplaatsen van vleermuizen kan niet worden 
uitgesloten. In de bebouwing zijn geschikte openingen in de daken vastgesteld waarin vleermuizen kunnen 
verblijven en die toegang bieden via het dak aan de spouwmuur (zie figuur 7).  
 
De bebouwing zijn onderdelen in lijnvormige landschapselementen waarop vleermuizen zich kunnen 
oriënteren. De bebouwing wordt gesloopt waardoor vleermuizen zich mogelijk minder kunnen oriënteren in 
de sloop- en aanlegfase. Negatieve effecten op vliegroutes kunnen derhalve niet op voorhand worden 
uitgesloten.  
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in het plangebied of aansluiten op het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet wezenlijk van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch een gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis en/of laatvlieger als gevolg van de aanwezige ecotopen (verhardingen, cultuurgroen 
e.d.). Het plangebied en directe omgeving is nu niet van waarde als essentieel foerageergebied en in de 
toekomst zal deze functie niet negatief verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen. 
Effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016) 
wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten. Voor de 
steenmarter hebben de te slopen / te renoveren opstallen geen functie omdat deze worden gebruikt door 
mensen. Gedurende het verkennend veldonderzoek zijn ook geen sporen van steenmarters aangetroffen.  
 
Mogelijk komen in het plangebied bosmuis, veldmuis en huisspitsmuis voor. Voor deze algemeen 
voorkomende zoogdieren bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Zeeland.  
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4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op donderdag 13 juni 2019 zijn geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Voor huismus en gierzwaluw zijn 
de opstallen geschikt. Huismus en gierzwaluw zijn in de afgelopen vijf jaar ook in / direct rond het 
plangebied vastgesteld (zie figuur 6). Onder de onderste rij dakpannen kunnen huismussen broeden en in 
de daken is er een kleine kans op verblijfplaatsen van de gierzwaluw. 
  
 

   
Figuur 6. Waarnemingen van huismussen (links) en gierzwaluwen (rechts) in de periode juni 2014 
t/m juni 2019 (waarneming.nl).    
 

 
In het opgaand kunnen algemene broedvogels broeden zoals merel, winterkoning en roodborst. 
Gedurende het veldonderzoek op donderdag 13 juni 2019 zijn merel en roodborst vastgesteld. In verband 
met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen te rooien en gebouwen te 
slopen buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen 
(vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de 
Wet natuurbescherming worden overtreden.  
 
 

4.5 Amfibieën  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied wordt de aanwezigheid van internationaal 
beschermde amfibieën uitgesloten.  
 
In het plangebied, in de tuin, komen mogelijk gewone pad, grote groene kikker en bruine kikker voor. Voor 
de algemene soorten amfibieën bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Zeeland.  
 
 

4.6 Vissen 
 

Door het ontbreken van oppervlaktewater in en direct rond het plangebied, wordt de aanwezigheid van 
vissen uitgesloten.  
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Figuur 7. Potentiele openingen voor vleermuizen en vogels.  



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Beestenmarkt 17-23 te Goes. 
Eindrapport augustus 2019 

 

Adviesbureau Mertens 12 Wageningen 
 

 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van de opstallen en directe omgeving ten opzichte van de 
verspreiding van reptielen (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen 
worden uitgesloten.  

 

4.8 Overige 
 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er is het voornemen voor de uitbreiding van Hotel & Brasserie Katoen aan de Beestenmarkt 17-23 te Goes 
dat zal samen gaan met sloop en renovatie. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op 
beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar 
het voorkomen van beschermde soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen te rooien en 
gebouwen te slopen buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden 
komen (vogelverschrikkers gebruiken). Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. Gedurende en na 
realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. Er zijn daarnaast mogelijk 
algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat 
een algemene vrijstelling in provincie Zeeland. Het voorkomen van overige beschermde soorten wordt 
uitgesloten.  
 
Verder kan de aanwezigheid van vleermuizen (verblijfplaatsen, vliegroutes) en broedvogels met vaste rust- 
en verblijfplaatsen (huismus, gierzwaluw) niet worden uitgesloten, effecten op deze soort(groep)en kunnen 
dan ook niet worden uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang om 
eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier in te kunnen schatten.  

  
 

 
 
 
 

 
 

 



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Beestenmarkt 17-23 te Goes. 
Eindrapport augustus 2019 

 

Adviesbureau Mertens 14 Wageningen 
 

 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR 
 

 
 
Literatuur 

 Broekhuizen, S., Spoelstra, K., Thissen, J.B.M., 2016. Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. Nationaal 
Natuurhistorisch Museum Leiden, VZZ, Nijmegen, 1-348. 

 Creemers, C.M., Delft, J., 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nijmegen, 1-476. 
 EEG, 1979. Richtlijn 79/43/EEG inzake het behoud van de Vogelstand. Publicatieblad den Europese 

Gemeenschap, nummer L. 103. 
 EEG, 1992. Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van wilde flora en fauna. Publicatieblad van 

den van de Europese Gemeenschap, nummer L. 206/7. 
 Gerstmeier, R., Romig, T., 1997. Zoetwatervissen van Europa, Tirion, Baarn, 1-368.  
 Hustings, F., Vergeer, J.W., Eekelder, P., 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. 

Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden, SOVON, Beek-Upbergen, 1-584. 
 Limpens, H., Mostert, K., Bongers, W., 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. KNNV, Utrecht, 1-

260. 
 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dienst Regelingen, 2009a. Aangepaste lijst 

jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep. Ministerie van ELI 
(Dienst Regelingen), Den Haag. 

 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dienst Regelingen, 2009b. Uitleg 
aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet. Ministerie van ELI (Dienst 
Regelingen), Den Haag. 

 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2004. Rode lijsten diverse soortgroepen. 
 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2009. Rode lijsten diverse soortgroepen. 
 Ministerie van Economische Zaken, 2016. Wet van 16 december 2015, houdende regels ter 

bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 34 
(2016), 1-84. 

 SOVON, 1987. Atlas van de Nederlandse broedvogels.  
 Nie, H.W. de, 1996. Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen. Media Publishing, Doetinchem, 1-151.  
 Spikmans, F, Jong, T. de, 2006. Het waarnemen van zoetwatervissen, Nijmegen, 1-55. 

 
 

 
 

Website 
 www.ravon.nl 
 www.waarneming.nl 
 www.sovon.nl 
 www.telmee.nl 
 www.zoogdiervereniging.nl 
 www.netwerkecologischemonitoring.nl 
 www.verspreidingsatlas.nl 

 
 



 
 

 

BIJLAGEN 

 



 
 

 

1. PLANGEBIED  
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2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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1. Inleiding, doel en werkwijze onderzoek 
 

Hotel & Brasserie Katoen te Goes heeft het voornemen om het hotel naar het noorden 

toe uit te breiden. De uitbreidingslocatie bestaat uit de panden aan de Beestenmarkt 

met huisnummers 17, 19, 21 en 23.  

In juni 2019 is door Adviesbureau Mertens B.V. een ecologische quickscan uitgevoerd. 

Doel van deze ecologische quickscan was om in beeld te brengen of de voorgenomen 

werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder overtreding van de Wet 

Natuurbescherming 2017 en of er eventueel aanvullende maatregelen of onderzoek 

noodzakelijk zijn. De conclusie van deze quickscan was dat de aanwezigheid van 

beschermde gebouwbewonende soorten niet kon worden uitgesloten en dat 

vervolgonderzoek naar vleermuizen, Gierzwaluw en Huismus noodzakelijk is 

(Adviesbureau Mertens B.V., 2019).  

Namens Hotel & Brasserie Katoen heeft Bouwbedrijf van de Linde aan Maasarend, 

Praktisch in ecologie, gevraagd om een second opinion uit te voeren met betrekking tot 

de conclusies uit de ecologische quickscan. Voor deze second opinion is een 

bureaustudie uitgevoerd van alle beschikbare documentatie over het project. 

Vervolgens heeft er op 17 oktober 2019 een veldbezoek plaatsgevonden, waarbij de 

betreffende panden aan de Beestenmarkt zijn onderzocht op de geschiktheid voor 

beschermde gebouwbewonende soorten. Met behulp van een endoscoopcamera zijn 

holtes en kieren in de bebouwing onderzocht op de geschiktheid als verblijfplaats of 

nestlocatie. 
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2. Projectgebied en voorgenomen ontwikkeling 
 

Goes is gelegen in de provincie Zeeland, op het schiereiland Zuid-Beveland. Hotel & 

Brasserie Katoen is gevestigd in het centrum van Goes aan het Bleekveld. Het 

projectgebied bestaat uit de huisnummers 17 t/m 23 aan de Beestenmarkt, ten 

noorden van Hotel & Brasserie Katoen. Het projectgebied, dat zal dienen als 

uitbreidingslocatie van het huidige hotel, en de directe omgeving zijn weergegeven in 

Figuur 1.  

 

Figuur 1 Projectgebied (blauw omkaderd) en directe omgeving Beestenmarkt 17-23 te Goes. (Google Maps, z.d.) 

Het pand aan Beestenmarkt 17 zal blijven bestaan en worden opgeknapt (Figuur 2). 

Aan de buitenzijde zullen houten delen worden geschilderd en slechte delen worden 

vervangen. Aan de binnenzijde zal worden verbouwd en zullen hotelkamers worden 

gerealiseerd.  

De panden met huisnummers 19, 21 en 23 zullen worden gesloopt en hier zal 

nieuwbouw worden gerealiseerd. In totaal zullen in het projectgebied 22 hotelkamers 

worden gerealiseerd. Een impressie van de situatie na de werkzaamheden is 

weergegeven in Figuur 3. 
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Figuur 2 Voorgevel van Beestenmarkt 17 te Goes. 

 

Figuur 3 Impressie van projectgebied na uitvoering werkzaamheden. (Mulderblauw architecten, 2019) 
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3. Wetgeving 
 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht (Rijksoverheid, 2017).  

Om niet in overtreding te komen van de wet Natuurbescherming dient voorafgaand aan 

werkzaamheden in de openbare ruimte, een ecologische quickscan uitgevoerd te 

worden. In deze quickscan wordt in beeld gebracht of er (mogelijk) beschermde flora 

en fauna aanwezig is in het plangebied. Hierbij wordt gekeken naar vaatplanten, 

vleermuizen, overige zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën, insecten, vissen en 

gebiedsbescherming.  

De Wet Natuurbescherming kent drie verschillende beschermingsregimes met elk hun 

eigen verbodsbepalingen. Dit betreft de beschermingsregimes: 

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (§ 3.1 Wnb); 

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (§ 3.1 Wnb); 

3. Beschermingsregime andere soorten (§ 3.1 Wnb). 

De belangrijkste artikelen met verbodsbepalingen vanuit deze beschermingsregimes in 

het kader van ruimtelijke ontwikkelingen zijn artikel 3.1, artikel 3.5 en artikel 3.10 

(bijlagen 1 t/m 3).  

Per provincie wordt voor enkele algemeen voorkomende soorten vrijstelling verleend 

voor de verboden in artikel 3.10 van de Wet Natuurbescherming 2017 in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de provincie Zeeland geldt dat er voor de soorten in 

Tabel 1 vrijstelling wordt verleend voor het opzettelijk vangen, doden of vernielen van 

vaste voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen.  

Amfibieën Zoogdieren  

Bruine kikker Aardmuis 

Gewone pad Bosmuis 

Kleine watersalamander Bunzing 

Meerkikker Dwergmuis 

Middelste groene kikker (Bastaardkikker) Dwergspitsmuis 

 Egel 

 Gewone bosspitsmuis 

 Haas 

 Huisspitsmuis 

 Konijn 

 Ondergrondse woelmuis 

 Ree 

 Rosse woelmuis 

 Tweekleurige bosspitsmuis 

 Veldmuis 

 Vos 

 Woelrat 
Tabel 1 Lijst van vrijgestelde soorten Noord-Brabant (Omgevingsverordening Zeeland, 2018). 
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4. Resultaten en conclusies onderzoek 
 

Voor aanvang van het veldbezoek heeft er een beknopte bureaustudie plaats gevonden 

naar het voorkomen van beschermde gebouwbewonende soorten in het projectgebied 

(Waarneming.nl en NDFF Verspreidingsatlas, z.d.). Daarnaast is gekeken naar de 

documentatie die door de opdrachtgever is aangeleverd, waaronder de eerder 

uitgevoerde quickscan (Adviesbureau Mertens B.V., 2019). Naar de soortgroepen 

vaatplanten, overige zoogdieren, reptielen, amfibieën, insecten en vissen wordt in deze 

rapportage niet ingegaan. De conclusies uit de eerder uitgevoerde quickscan blijven 

geldend. Hierin wordt gesteld dat er geen beschermde soorten voorkomen of dat de 

voorgenomen werkzaamheden geen nadelige effecten hebben op beschermde soorten 

uit deze soortgroepen. In Tabel 2 zijn de resultaten van de bureaustudie opgenomen. 

Voor de volledigheid zijn de overige soortgroepen in deze tabel wel opgenomen. 

Soort Aanwezig Mogelijk 
aanwezig 

Niet 
aanwezig 

Invloed Mogelijk 
invloed 

Geen 
invloed 

Vaatplanten   X    X  

Vleermuizen  X   X  

Overige 
zoogdieren 

  X   X 

Vogels  X   X   

Reptielen en 

amfibieën  

  X   X 

Insecten   X    X  

Vissen   X   X 
Tabel 2 Resultaten bureaustudie. 

Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie en het veldbezoek volgen hierna 

de conclusies voor eventueel te nemen vervolgacties, waaronder nader onderzoek. 

Deze worden eerst per soortgroep behandeld aan de hand van waarnemingen uit zowel 

de bureaustudie als het veldbezoek. Vervolgens worden de uitkomsten samengevat in 

een tabel. 

Gebiedsbescherming 

Naar gebiedsbescherming wordt in deze second opinion niet gekeken. 

Het is raadzaam om de exacte depositie van stikstof op nabijgelegen natuurgebieden 

te berekenen. Met de nieuw gelanceerde rekentool van Aerius is te berekenen of een 

project zorgt voor stikstofdepositie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 

2019). Indien de depositie van stikstof op een nabijgelegen natuurgebied boven 0,00 

mol/ha/jaar is dan is het project vergunningsplichtig. Op het moment van schrijven 

van deze rapportage zijn er nog geen andere toetsingskaders. 

Vleermuizen 

Vanuit de bureaustudie is het aannemelijk dat de volgende soort gebruik maakt van 

het projectgebied of de directe omgeving: 

• Gewone dwergvleermuis 

Sinds 2010 is deze soort vastgesteld binnen het atlasblok (4827) waar het plangebied 

deel van uitmaakt.  
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Tijdens het veldbezoek is de aanwezige bebouwing nader bekeken en zijn aanwezige 

openingen, holtes en kieren onderzocht met behulp van een endoscoopcamera. Hierbij 

is vastgesteld dat de betreffende panden niet over een spouwmuur beschikken, maar 

een enkele muur. Onder de daken van huisnummers 19 en 21 is geen ruimte aanwezig 

voor gebouwbewonende soorten. Deze daken geven rechtstreeks toegang tot de 

zolder. De dakpannen liggen gestapeld op een houten frame, waarbij geen verdere 

isolatie is aangebracht (Figuur 4 en Figuur 5). De gladde onderzijde van de dakpannen  

en de gladde binnenmuur bieden geen gelegenheid voor vleermuizen om zich aan vast 

te pakken. Er zijn geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van 

vleermuizen. 

 

Figuur 4 Zolder Beestenmarkt 21, dakpannen op houten frame. 
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Figuur 5 Detail van dak zolder Beestenmarkt 21. 

Op huisnummer 23 is wel dakisolatie aangebracht. Het gladde dakbeschot (Figuur 6) 

en de gladde onderzijde van de dakpannen bieden eveneens geen mogelijkheden voor 

verblijfplaatsen van vleermuizen.  

De aanwezige openingen, holtes en kieren die zijn bekeken met behulp van de 

endoscoopcamera leiden niet naar een als verblijfplaats geschikte ruimte erachter.  

Aanwezige daklijsten en dakgoten zijn open aan de bovenzijde, waardoor deze niet 

geschikt zijn als verblijfplaats. 

De potentiële aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen kan op basis van het 

endoscooponderzoek en het bezoek aan de zolders van de betreffende panden worden 

uitgesloten.  

Negatieve effecten op eventuele vliegroutes worden eveneens uitgesloten, vanwege de 

aanwezigheid van andere lijnvormige elementen in de directe omgeving.  
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Figuur 6 Glad dakbeschot bij huisnummer 23. 

Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde, gebouwbewonende soorten 

aangetroffen. Het veldbezoek heeft echter plaatsgevonden tijdens een voor deze 

soorten ongeschikte inventarisatieperiode. Op basis van het veldbezoek kunnen wel 

uitspraken gedaan worden over de potentie van de aanwezige bebouwing voor 

beschermde, gebouwbewonende soorten.  

Er is ruimte onder de dakpannen van huisnummer 23, dat kan dienen als nestlocatie 

voor Huismus. Essentieel voor de aanwezigheid van Huismus is de aanwezigheid van 

voldoende foerageermogelijkheden, drinkplekken, mogelijkheden om te schuilen en 

mogelijkheden om zand/-stofbaden te kunnen nemen. Dit laatste habitatelement 

ontbreekt. Het kennisdocument Huismus stelt dat, als één van de elementen ontbreekt 

binnen een straal van enkele honderden meters, de habitat niet geschikt is (BIJ12, 

2017).  

Voor Gierzwaluw is de ruimte onder de dakpannen van huisnummer 23 niet geschikt, 

vanwege het ontbreken van een vrije uitvliegroute van minimaal drie meter onder de 

opening.  

De potentiële aanwezigheid van nestlocaties van gebouwbewonende soorten kan op 

basis van het veldbezoek aan de projectlocatie worden uitgesloten. 
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Figuur 7 Ruimte voor Huismus onder dakpannen Beestenmarkt 23. 

Eindconclusie 

Tabel 3 geeft een samenvattend overzicht of er aanvullend onderzoek of aanvullende 

maatregelen noodzakelijk zijn ten aanzien van gebouwbewonende soorten. Na 

uitvoering van deze aanvullende onderzoeken kan een gedegen advies worden 

opgesteld met betrekking tot het nemen van eventueel benodigde compenserende 

en/of mitigerende maatregelen.  

Soort/soortgroep Aanvullend onderzoek Periode  

Vleermuizen • Geen • N.v.t. 

Vogels • Geen • N.v.t. 
Tabel 3 Benodigd aanvullend onderzoek. 

  



                        
                                  

12 

     

Onderstaande maatregelen tijdens de werkzaamheden zijn altijd geldend:  

• Vanuit de Zorgplicht is het een eis om voorzichtig te handelen met alle 

voorkomende flora en fauna; 

• Indien, ondanks zorgvuldig handelen, er schade lijkt te ontstaan aan 

beschermde flora en fauna, wordt er direct contact opgenomen met een ter zake 

deskundige; 

• Om bodem bewonende dieren de mogelijkheid te geven een nieuw leefgebied te 

vinden, wordt er gefaseerd gewerkt bij de verwijdering van vegetatie, stobben 

en bodemmateriaal; 

• Dieren krijgen de rust en kans om zich te verplaatsen, indien zij worden 

aangetroffen tijdens werkzaamheden; 

• Naast het treffen van eventuele maatregelen voor de mogelijk aanwezige 

vleermuizen, worden werkzaamheden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 

zonsondergang. Verlichting dient vleermuisvriendelijk te zijn om verstoring te 

voorkomen zoals: UV-vrije verlichting, beperkte hoogte lichtmasten, 

convergerende en naar beneden gerichte verlichting en geen sterk bundellicht; 

• Vestiging van Rugstreeppad voorkomen door puinhopen te verwijderen, 

rijsporen en plasvorming te voorkomen. Daarnaast is het mogelijk een scherm in 

te graven rondom het plangebied. Deze dient 10 cm te worden ingegraven en 

verder bovengronds een hoogte van 50 cm te hebben;  

• Er wordt rekening gehouden met broedvogels en het broedseizoen van 15 maart 

tot en met 15 juli. Werkzaamheden worden gestart voor of na het broedseizoen.   
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Bijlage 1: Artikel 3.1 Wet Natuurbescherming 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3.1 Wet Natuurbescherming 2017 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van 

soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het 

eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder 

zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

(Rijksoverheid, 2017) 
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Bijlage 2: Artikel 3.5 Wet Natuurbescherming 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3.5 Wet Natuurbescherming 2017 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel 

a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag 

van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in 

hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 

eerste lid te beschadigen of te vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. (Rijksoverheid, 2017) 
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Bijlage 3: Artikel 3.10 Wet Natuurbescherming 2017 
 

 

 

 

 

Artikel 3.10 Wet Natuurbescherming 2017 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: a) in het wild 

levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van 

de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of 

te vangen, b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 

in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of c) vaatplanten van de 

soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige 

toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in 

aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor 

de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen: a) in het 

kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige 

bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of 

het gebouwde, b) ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade 

aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen, c) 

ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze 

dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in 

verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich 

bevinden, d) ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige 

dieren,  e) in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of 

bosbouw, f) in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, 

watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, 

spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer, g) in het kader van 

bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 

gebied, h) in het algemeen belang, of i) bestendig gebruik. 

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing 

op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op 

gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. (Rijksoverheid, 

2017) 
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Memo stikstofberekening Uitbreiding Hotel Katoen  blz. 1 

MEMO 

 

 

Project  :  Uitbreiding Hotel Katoen Goes 

Opdrachtgever :  Bouwbedrijf van de Linde  

Datum  :  28 oktober 2019 

Auteur  :  Joyce Versteeg 

Betreft  :  Stikstofberekening  

 

Inleiding 

Op de locatie aan de zuidzijde van de Beestenmarkt te Goes is het voornemen om Hotel Katoen uit te breiden 

met 25 hotelkamers. De realisatie van deze uitbreiding en daarmee gepaard gaande verkeersgeneratie zouden 

kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000‐gebieden in de omgeving. De ligging van 

de locatie ten opzichte van Natura 2000‐gebieden is weergegeven in figuur 1. Met het programma AERIUS 

Calculator is een berekening uitgevoerd om de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld 

te brengen en te toetsen of de eventuele toename past binnen de eisen die gelden op grond van de Wet 

natuurbescherming. De berekeningsresultaten zijn als aparte pdf toegevoegd aan deze memo. 

 
Figuur 1 Locatie beoogde ontwikkeling (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000‐gebieden (bron: 

https://calculator.aerius.nl/calculator/)     



   

Memo stikstofberekening Uitbreiding Hotel Katoen  blz. 2 

Gevolgen ontwikkeling in de aanlegfase  
Inzet materieel  

In de aanlegfase wordt gebruik gemaakt van het materieel weergegeven in tabel 1. De inzet van dit materieel is 

evenredig verdeeld over de locatie. Hierbij wordt opgemerkt dat de inzet van elektrische heftrucks niet in de 

berekening worden meegenomen omdat deze geen stikstofdepositie veroorzaken. Bij de inzet van het 

materieel is er voor het brandstofverbruik gerekend met een worst‐case (30 liter/uur). 

 

Tabel 1 Materieel inzet tijdens aanlegfase 
Materieel   Totaal aantal 

uren 
Verbruik per uur 
(liter) 

Totaal verbruik (liter) 

Graafmachine (STAGE III B, 130‐560 kW)  40  30  1200 

Betonwagen (STAGE III B, 130‐560 kW)  40  30  1200 

Mobiele kraan (STAGE III B, 130‐560 kW)  100  30  3000 

 

Verkeersgeneratie 

Voor het aan‐ en afvoeren van materialen binnen het project is gerekend met in totaal 320 

vrachtwagenbewegingen per jaar in de bouwfase. Daarnaast is er sprake van lichte verkeersbewegingen van 

werknemers. In totaal zijn dit 640 verkeersbewegingen in een jaar. Daarbij is er vanuit gegaan dat het opgaat in 

het heersend verkeersbeeld op de N256. Dit is het geval op het moment dat het aan‐ en afrijdende verkeer zich 

door zijn snelheid en rij‐ en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat 

zich op de betrokken weg bevindt. Op grond van jurisprudentie worden de gevolgen voor het milieu van het af‐ 

en aanrijdend verkeer niet meer aan het in werking zijn van de inrichting toegerekend wanneer dit verkeer kan 

worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Uit de Aeriusberekening blijkt dat er geen 

stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/j op Natura 2000‐gebied is.  

 

Gevolgen ontwikkeling in de gebruiksfase  

De uitbreiding van het hotel wordt gasloos verwarmd, derhalve is er geen sprake van gebouwemissies. De 

enige stikstofemissies zijn afkomstig van het verkeer. Voor de berekening van de verkeersgeneratie is gebruik 

gemaakt van de kencijfers uit de CROW. De maatgevende verkeersgeneratie van de te ontwikkelen uitbreiding 

bedraagt 74  verkeersbewegingen per dag. (Het verkeer gaat op in het heersende verkeer op de Deltaweg 

(N256). Uit een berekening met Aerius Calculator blijkt dat er geen rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 

mol/ha/j op Natura 2000‐ gebieden. 

 

Conclusie 

Uit berekeningen voor de gebruiksfase blijkt dat er geen sprake is van stikstofdeposities die hoger zijn dan 0,00 

mol/ha/jr op Natura 2000‐gebied. Voor projecten die niet leiden tot een toename van depositie is geen 

vergunning conform de Wet natuurbescherming nodig. De uitkomsten van de berekening dienen 5 jaar te 

worden bewaard, zodat bij controle kan worden aangetoond dat dit aspect is onderzocht.  
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Bijlage 7  AERIUS aanlegfase 
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Bijlage 8  AERIUS gebruiksfase 

  



50  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190714 
  













  51  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190714 
  

Bijlage 9  Memo wegverkeerslawaai  

  



52  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20190714 
  

 



blz. 1 

MEMO 

Van : 

Project : 

Opdrachtgever : 

Datum : 

Betreft : 

M. Lamkadmi

Uitbreiding Hotel Katoen 

Mulderblauw Architecten BV 

28-02-2020 

Beoordeling wegverkeerslawaai 

1. Aanleiding en doel

Hotel en brasserie Katoen, gevestigd aan het Bleekveld in Goes, heeft het voornemen aan de zuidzijde van de 
Beestenmarkt het hotel uit te breiden. Ter plaatse van het projectgebied wordt de bebouwing van nummers 19, 
21 en 23 gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Het karakteristieke pand nummer 17 wordt intern verbouwd. 
In totaal worden met de nieuwbouw en verbouwing 25 kamers gerealiseerd. De tuin wordt opnieuw ingericht 
en betrokken bij het hotel.

Tijdelijk verblijf is volgens de Wet geluidhinder geen gevoelige functie. Echter, omdat volgens de Provincie 
Zeeland langdurig gastenverblijf aan te merken is als geluidgevoelige functie, heeft de gemeente Goes verzocht 
aan te tonen dat sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Deze memo vormt hiervan de invulling. 

2. Beschrijving plan

Het projectgebied ligt in het centrum van Goes, grenzend aan de Beestenmarkt. In de huidige situatie heeft de 
bebouwing een winkelfunctie (Beestenmarkt 17) en een woonfunctie (Beestenmarkt 19, 21 en 23).  
De locatie en het projectgebied zijn afgebeeld in figuur 1. 
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Figuur 1 Ligging projectgebied (bron: Kadaster Nederland, 2018; Locatus, 2018; bewerking Rho adviseurs)

Het nieuwe gebouw bestaat uit 2 bouwlagen met een kap. Op de begane grond is ruimte voor 6 kamers in het 
nieuwe deel en 3 kamers in het oude deel. Op de eerste en tweede verdieping worden in totaal 16 kamers 
gerealiseerd., zie figuur 2. 

Figuur 2 Impressie gebouw 
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3. Aanpak en toetsingskader

Berekeningen 
Er zijn berekeningen uitgevoerd met behulp van Geomilieu 5.20 van DGMR Software. Het akoestisch onderzoek 
is uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, Standaard Rekenmethode II (SRM II). 
De omliggende gebouwen en de bodemgebieden zijn overgenomen uit PDOK en het Actueel Hoogtebestand 
Nederland.  

Toetsingskader 
Als toetsingskader zijn de grenswaarden uit de Wet geluidhinder toegepast als richtwaarde (48 dB) en 
maximaal aanvaardbare waarde (63 dB voor Beestenmarkt 17, 68 dB voor Beestenmarkt 19, 21, 23 vanwege 
vervangende nieuwbouw).  

Artikel 110g Wgh 
Voor toetsing aan de genoemde waarden mag een aftrek worden gehanteerd die anticipeert op het stiller 
worden van het verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. Voor wegen met een 
representatief te achten snelheid lager dan 70 km/u geldt een aftrek van 5 dB. 

Invoergegevens 
De Beestenmarkt is een plein waar het gemotoriseerde verkeer in een lus overheen rijdt, met name om de 
parkeerplaatsen op dit plein te bereiken. Aangezien de Beestenmarkt geen doorgaande route is, zullen de 
verwachtte intensiteiten gering zijn. De verkeersintensiteiten voor de Beestenmarkt zijn niet opgenomen op de 
telgegevenskaart van de gemeente. In het voorliggend onderzoek is een aanname gedaan. De verwachting is 
dat de verkeersintensiteit op de Beestenmarkt 3 keer groter is dan op de Bleekerstraat. Voor het onderzoek is 
uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten. 

Tabel 1 Invoergegevens Beestenmarkt 

Weg 
Snelheid Intensiteit [mvt/etm] Wegdek 
[km/uur] Dag Avond Nacht 

Beestenmarkt 10 300 300 60 
Klinkers, in 

keperverband 

In figuur 3 is het geluidmodel afgebeeld. 
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Figuur 3 Afdruk geluidmodel 

4. Resultaten en conclusie

Uit de rekenresultaten blijkt dat niet aan de richtwaarde van 48 dB wordt voldaan. De maximale berekende 
waarde bedraagt 50 dB aan de Noordzijde van het pand. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in de 
bijlagen. 

Er wordt wel voldaan aan de maximaal aanvaardbare waarde van 63/68 dB. Het aspect geluid vormt daarom 
geen belemmering voor de ontwikkeling. Aangezien de onderzochte weg een maximum snelheid kent die lager 
is dan 50 km/uur, is het verlenen van een hogere waarde niet noodzakelijk. Voor het bereiken van een prettig 
verblijfsklimaat is het raadzaam te zorgen voor een geluidniveau in de verblijfsruimten van 33 dB. Met de 
huidige stand der techniek in de bouw zal deze binnenwaarde naar verwachting zonder aanvullende 
maatregelen worden behaald. 



Bijlagen
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Bijlagen invoergegevens 





Invoergegevens wegen

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek

Beestenm Beestenmarkt      0,00      0,73 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
Wijngaard Wijngaard/Waterstraat      0,00      0,73 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
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Invoergegevens wegen

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A))

Beestenm -- -- -- --  10  10  10 --  10  10
Wijngaard -- -- -- --  10  10  10 --  10  10
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Invoergegevens wegen

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

Beestenm  10 --  10  10  10 --    660,00   6,54   3,76
Wijngaard  10 --  10  10  10 --    110,00   6,54   3,76
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Invoergegevens wegen

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A)

Beestenm   0,81 -- -- -- -- --  94,59  94,59  94,59 --   4,76   4,76
Wijngaard   0,81 -- -- -- -- --  94,59  94,59  94,59 --   4,76   4,76
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Invoergegevens wegen

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)

Beestenm   4,76 --   0,65   0,65   0,65 -- -- -- -- --     40,83     23,47
Wijngaard   4,76 --   0,65   0,65   0,65 -- -- -- -- --      6,80      3,91
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Invoergegevens wegen

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4)

Beestenm      5,06 --      2,05      1,18      0,25 --      0,28      0,16      0,03 --
Wijngaard      0,84 --      0,34      0,20      0,04 --      0,05      0,03      0,01 --
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Invoergegevens wegen

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63

Beestenm   80,95   79,04   94,46   82,59   84,04   79,83   75,30   81,01   78,55
Wijngaard   67,02   64,70   80,99   72,03   75,46   74,91   68,88   73,54   64,62
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Invoergegevens wegen

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63

Beestenm   76,64   92,05   80,19   81,64   77,42   72,90   78,60   71,88
Wijngaard   62,29   78,59   69,63   73,06   72,51   66,47   71,14   57,95
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Invoergegevens wegen

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63

Beestenm   69,97   85,39   73,52   74,97   70,76   66,23   71,94 --
Wijngaard   55,62   71,92   62,96   66,39   65,84   59,81   64,47 --
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Invoergegevens wegen

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Beestenm -- -- -- -- -- -- --
Wijngaard -- -- -- -- -- -- --
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Invoergegevens Toetspunten

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

Tsp-01 Beestenmarkt 17/19/21/23      0,73 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
tsp-02 Beestenmarkt 17/19/21/23      0,73 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
tsp-03 Beestenmarkt 17/19/21/23      0,73 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
tsp-04 Beestenmarkt 17/19/21/23      0,73 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
tsp-05 Beestenmarkt 17/19/21/23      0,73 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
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Invoergegevens Toetspunten

Model: City Lofts Goes
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel

Tsp-01 -- Ja
tsp-02 -- Ja
tsp-03 -- Ja
tsp-04 -- Ja
tsp-05 -- Ja
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Bijlagen Resultaten



Resultaten Beestenmarkt

Rapport: Resultatentabel
Model: City Lofts Goes

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beestenmarkt
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tsp-01 _A Beestenmarkt 17/19/21/23 1,50 50
Tsp-01 _B Beestenmarkt 17/19/21/23 4,50 50
Tsp-01 _C Beestenmarkt 17/19/21/23 7,50 49
tsp-02_A Beestenmarkt 17/19/21/23 1,50 50
tsp-02_B Beestenmarkt 17/19/21/23 4,50 50

tsp-02_C Beestenmarkt 17/19/21/23 7,50 49
tsp-03_A Beestenmarkt 17/19/21/23 1,50 38
tsp-03_B Beestenmarkt 17/19/21/23 4,50 39
tsp-03_C Beestenmarkt 17/19/21/23 7,50 39
tsp-04_A Beestenmarkt 17/19/21/23 1,50 19

tsp-04_B Beestenmarkt 17/19/21/23 4,50 21
tsp-04_C Beestenmarkt 17/19/21/23 7,50 22
tsp-05_A Beestenmarkt 17/19/21/23 1,50 20
tsp-05_B Beestenmarkt 17/19/21/23 4,50 22
tsp-05_C Beestenmarkt 17/19/21/23 7,50 23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Wijngaard/Waterstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: City Lofts Goes

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijngaard/Waterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tsp-01 _A Beestenmarkt 17/19/21/23 1,50 23
Tsp-01 _B Beestenmarkt 17/19/21/23 4,50 25
Tsp-01 _C Beestenmarkt 17/19/21/23 7,50 25
tsp-02_A Beestenmarkt 17/19/21/23 1,50 27
tsp-02_B Beestenmarkt 17/19/21/23 4,50 28

tsp-02_C Beestenmarkt 17/19/21/23 7,50 28
tsp-03_A Beestenmarkt 17/19/21/23 1,50 5
tsp-03_B Beestenmarkt 17/19/21/23 4,50 7
tsp-03_C Beestenmarkt 17/19/21/23 7,50 8
tsp-04_A Beestenmarkt 17/19/21/23 1,50 8

tsp-04_B Beestenmarkt 17/19/21/23 4,50 10
tsp-04_C Beestenmarkt 17/19/21/23 7,50 11
tsp-05_A Beestenmarkt 17/19/21/23 1,50 10
tsp-05_B Beestenmarkt 17/19/21/23 4,50 12
tsp-05_C Beestenmarkt 17/19/21/23 7,50 12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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