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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Algemeen

Plan

Keuze voor de 
procedure

Leeswijzer

RJ.W. Driessen is sinds 2006 eigenaar van de voormalige 
champignonkwekerij met inpandige bedrijfswoning en bijbehorende tuinen 
aan de Kannegietweg 10a te Meterik. De kwekerij wordt op dit moment 
gebruikt voor opslag van diverse materialen. Met name de matige 
bouwkundige staat van deze kwekerij en de aanwezigheid van 
asbesthoudende dakplaten vormt de aanleiding om de bebouwing en 
erfverharding te slopen en een nieuw woonhuis te bouwen achter de 
bestaande kwekerijen. De bedoeling is om de nieuwbouw geheel op te laten 
gaan in de al aanwezige erfbeplanting.
De champignonkwekerij ligt binnen het bouwvlak van het vigerende 
bestemmingsplan Buitengebied 2009 van Horst aan de Maas.

Het plan omvat de realisatie van een woonhuis van ca 300 m2. De 
verouderde champignonkwekerij met inpandige woning ter grootte van ca 
807 m2 wordt gesloopt. Een deel van het perceel ter grootte van ca 857 m2 
wordt gevoegd bij de woning Kannegietweg 10.
Daarnaast moet de huidige bestemming-'agrarische doeleinden met 
landschappelijke- en natuurwaarden' 4- 'agrarisch bouwkaveľ gedeeltelijk 
worden gewijzigd in de bestemming 'Wonen' 4'agrarische doeleinden met 
landschappelijke- en natuurwaarden'
Met de gemeente is besproken, bij herziening van het bestemmingsplan 
buitengebied Horst aan de Maas, de bestemming te wijzigen.

Indien het college van Burgemeester en Wethouders positief besluiten op dit 
plan dan worden de gronden waarop de voormalige champignonkwekerij is 
gesitueerd en nu nog binnen het plangebied van bestemmingsplan 
Buitengebied Horst aan de Maas ligt met de bestemming 'agrarische 
doeleinden met landschappelijke- en natuurwaarden' + 'agrarisch 
bouwkaveľ gedeeltelijk bestemt tot 'wonen' + 'agrarische doeleinden met 
landschappelijke- en natuurwaarden'

In deze ruimtelijke onderbouwing worden de ruimtelijke consequenties van 
het plan in beeld gebracht. Daarbij worden de volgende deelaspecten 
beschreven:
» in hoofdstuk 2 komt de aanleiding van het plan en de huidige en 

gewenste situatie aan bod;
» hoofdstuk 3 gaat in op het vigerende ruimtelijke beleid van het Rijk, de 

provincie Limburg en de gemeente Horst aan de Maas;
» in hoofdstuk 4 worden de sectorale aspecten van de voorgenomen 

uitbreiding beschreven, waaronder de gevolgen voor natuur, landschap, 
cultuur/archeologie, verkeer, bodem, geluid, luchtkwaliteit en water.

» in hoofdstuk 5 staan de uitvoerbaarheid centraal;
» tot besluit geven we in hoofdstuk 6 een beknopte conclusie.
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HOOFDSTUK 2 PLANOMSCHRIJVING

2.1 GEGEVENS INITIATIEFNEMER

Naam:
Inrichtingsadres: 
Postcode en plaats: 
Tel:
Email:
Kadastraal bekend:

RJ.W. Driessen
Kannegietweg 10a
5964 NR Meterik
06-21839207
rene.wilbenOhome.nl
sectie L
Nummer: 887 
kadastrale gemeente Horst

2.2 LIGGING VAN DE LOCATIE
De locatie ligt in het buitengebied ten westen van Meterik waar veel 
vollegrond tuinderijen, kassen en enkele veehouderijen zijn gevestigd. 
De Kannegietweg is een zijstraat van de Eickhorsterweg welke weer een
zijstraat is van de doorgaande weg Crommentuijnstraat.
De locatie is gelegen vlak bij de Kabroeksebeek. In de directe omgeving is 
een voormalige champignonkwekerij gelegen, een melkrundveehouderij, een 
tuinderskas en enkele vollegrondkwekerijen die hoofdzakelijk prei telen. Het 
gebied kenmerkt zich door de vele agrarische activiteiten die aan de noord- 
westkant worden begrensd door de Schadijkse bossen en aan de zuid- oost 
kant begrensd door een voormalig landbouwgebied waar veel agrarische 
bedrijfspanden zijn verandert in burgerwoningen. Aan de noord- oost kant 
op ca 600 meter ligt het dorp Meterik.
Op een afstand van ca 5500 meter ligt het grote natuurgebied "De 
Deurnesepeel en Mariapeeľ' dat aangemerkt worden als een Natura 2000 
gebied.

Meterik ligt in de centrum van de gemeente Horst aan de Maas/ binnen de 
directe invloedssfeer van de stedelijke regio Venlo;
Meterik kent een relatief goede ontsluiting met de aansluitpunten op de 
autosnelwegen en A73 en A67 in de nabijheid.

Figuur 2.1:
Topografische ligging locatie, 
(Bron: Kadata) Yļ**Uŕy ĊBOMţr
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Figuur 2.2:
Topografische ligging locatie 
Kannegietweg 10a Meterik 
(Bron: Google Maps)

2.3

Figuur 2.3:
Luchtfoto bedrijf met 
voorgenomen 
uitbreidingslocatie 
(Bron: Google Maps)
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BESTAANDE SITUATIE

De aanwezige bebouwing vormt nog de restanten van de voormalige 
champignonkwekerij die eerder op het perceel Kannegietweg 10a gevestigd 
was. De vorige eigenaar heeft het woonhuis aan de Kannegietweg 10 en de 
champignonkwekerij met de inpandige bedrijfswoning aan de Kannegietweg 
10a met de achterliggende landbouwgrond eerder aan de heer RJ.W. 
Driessen verkocht. Vanaf 2006 is het perceel inclusief champignonkwekerij 
in eigendom. De afmetingen van de champignonkwekerij is 16.50 m x 20 m 
4- 19.20 m x 21.50 m bijgebouw van 9.00 x 8.00 m, een totaal oppervlak 
van ca. 807 m2.
De op het bedrijf rustende milieuvergunning is in 2007 op verzoek van de 
heer Driessen bij besluit van Burgemeester en wethouders ingetrokken.
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Figuur 2.4:
Situatieschets huidige 
situatie
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In bijlage 1 is de huidige situatie op schaal opgenomen.

Figuur 2.3:
Foto 1 linkergevel eerste 
kwekerij

Onderstaande foto's geven een beeld van de actuele staat van de 
champignonkwekerij:
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Foto 2: 
Tussenbouw

Foto 3: linkergevel achterste 
kwekerij
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Foto 4: achtergevel achterste 
kwekerij

Foto 5: rechterzijgevel vanaf 
straat

Op dit moment worden de ruimtes verhuurd aan derden voor opslag van 
diverse materialen. De bedrijfswoning wordt verhuurd voor bewoning. Het 
achterste gedeelde wordt gebruikt voor tuin waarin diverse fruitbomen zijn 
gepland.

2.4AANLEIDING FUNCTIEVERANDERING
R.J.W. Driessen wil de voormalige champignonkwekerij inclusief alle 
verhardingen saneren en geheel afbreken en daarvoor in plaats een nieuw 
huis oprichten om zodoende de verloedering van de oude gebouwen op te 
vangen. Ook zullen daarbij alle asbesthoudende dakplaten worden
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gesaneerd. Om dit financieel mogelijk te maken wil de heer Driessen op 
termijn zijn huidige woning aan de Kannegietweg 10 verkopen.

2.5

Figuur 2.5:
Situatieschets nieuwe 
situatie.

BESCHRIJVING UITBREIDING
Uit de foto's volgt dat de champignonkwekerij en de inpandige woning 
verouderd zijn, het plangebied doet rommelig aan, het dak bestaat uit 
asbest houdend materiaal en moet bij de sloop door een daartoe 
gecertificeerd bedrijf worden verwijderd.
Het plan is om op en direct achter de bestaande kwekerij een nieuw 
woonhuis te bouwen, zodanig dat het schuil gaat achter de al aanwezige 
beplantingen waardoor het geheel is geïntegreerd in de huidige beplanting. 
Ook wordt rekening gehouden met de buiten gebruik zijnde 
champignonkwekerij aan de Kannegietweg 12. Met de situering van het 
nieuwe huis wordt een afstand van tenminste 30 meter vanaf deze kwekerij 
aangehouden.
Het is de bedoeling de woning een landelijke sfeer mee te geven. Wanneer 
een verklaring van geen bezwaar van de gemeente is ontvangen zal zo 
spoedig mogelijk een plan voor het woonhuis worden gemaakt.

In figuur 2.5 is de gewenste situatie weergegeven
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2.6LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
In 2006 is in opdracht van de heer Driessen het gedeelte van zijn perceel 
achter de kwekerij in het kader van de subsidieregeling erfbeplantingen
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aangelegd met erfbeplanting welk ontwerp is opgesteld door J. Geurts. Na 
sloop en nieuwbouw woning wordt voor het verdere perceel in 
overeenstemming met het achterste gedeelte straks een landschappelijk 
inpassingsplan opgesteld. Het is van belang om behoud en aanleg van 
erfbeplanting en groenstructuren te stimuleren met extra aandacht voor 
cultuurhistorie en het openhouden van het landschap. Het voormalige plan is 
als bijlage bijgevoegd.

2.7 ____________ DUURZAAMHEID
In de gemeente Horst aan de Maas wordt gestreefd naar duurzame 
bouw, waarbij het energieverbruik zoveel mogelijk wordt 
teruggedrongen en zoveel mogelijk duurzame bouwmaterialen worden 
gebruikt. Bij de realisatie van de nieuwbouw dient te worden voldaan 
aan de eisen op grond van het Bouwbesluit, Bouwverordening en aan 
alle verplichte maatregelen van de basislijst Duurzaam Bouwen.
Uit dit hoofdstuk kan worden geconcludeerd dat het project passend 
is binnen de fysieke omgeving, op een juiste wijze wordt ingepast 
en qua uitstraling van goede kwaliteit is

2.8 ____________ CONCLUSIE
Uit dit hoofdstuk kan worden geconcludeerd dat het project passend 
is binnen de fysieke omgeving, op een juiste wijze wordt ingepast 
en qua uitstraling van goede kwaliteit is.
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HOOFDSTUK

3.1

3.1.1

PLANOLOGISCH TOETSINGSKADER

In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan het achtereenvolgens het 
rijks-, de provinciaal en de gemeentelijk beleid en op de van belang zijnde 
beleidsthema's.

RIJKSBELEID

STRUCTUURVISIE INFRASTRUCTUUR EN RUIMTE

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daar streeft het 
Rijk naar met een krachtige aanpak die ruimte geef aan regionaal maatwerk, 
de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke 
ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Dit doet het Rijk 
samen met andere overheden en met een Europese en mondiale blik.
Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, 
heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve 
rijksbetrokkenheid. Zo ontstaat er ruimte voor maatwerk en ontwikkelingen 
van burgers en bedrijven. In deze structuurvisie schetst het Rijk ambities 
voor Nederland in 2040: een visie hoe Nederland er in 2040 voor moet 
staan. Uitgaande van de verantwoordelijkheden van het Rijk zijn de ambities 
uitgewerkt in rijksdoelen tot 2028 en is aangegeven welke nationale 
belangen daarbij aan de orde zijn. Deze tijdshorizon is gesteld omdat in de 
loop van de tijd nieuwe ontwikkelingen en opgaven kunnen vragen om 
bijstelling van de rijksdoelen. Voor de ambities zijn rijksinvesteringen slechts 
een van de instrumenten die worden ingezet. Ook kennis, bestuurlijke 
afspraken en kaders worden ingezet. De huidige financiële rijkskaders 
(begroting) zijn randvoorwaardelijk voor de concrete invulling van die 
rijksambities. Een actualisatie van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid is nodig 
om de nieuwe aanpak vorm te geven. De verschillende beleidsnota's op het 
gebied van ruimte en mobiliteit zijn gedateerd door nieuwe politieke 
accenten en veranderende (wereldwijde) omstandigheden zoals de 
economische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale 
verschillen die onder andere ontstaan omdat groei, stagnatie en krimp 
gelijktijdig plaatsvinden. Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal 
kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vormt de 
'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.

Het Rijk is verantwoordelijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening 
inclusief zorgvuldige, transparante ruimtelijke en infrastructurele besluiten. 
Dat betekent dat het systeem zo ingericht moet zijn dat integrale 
planvorming en besluitvorming op elk schaalniveau mogelijk is en dat 
bestaande en toekomstige belangen goed kunnen worden afgewogen. 
Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde zijn hier onderdeel 
van. Het gaat dan zowel om belangen die conflicteren als belangen die 
elkaar versterken. Bij nieuwe ontwikkelingen, aanleg en herstructurering 
moet in elk geval aandacht zijn voor de gevolgen voor de waterhuishouding, 
het milieu en het cultureel erfgoed.

Deze aspecten zullen in paragraaf 4.7, respectievelijk paragraaf 4.5 en 4.10 
aan de orde komen.
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Het initiatief is in overeenstemming met nationale belangen. Vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen en er is geen sprake 
van aantasting van natuurlijke en cultuurhistorische waarden

3.1.2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, en is 
'de ladder voor duurzame verstedelijking' daaraan toegevoegd. De ladder 
ondersteunt gemeenten en provincies in vraaggerichte programmering van 
hun grondgebied, het voorkomen van overprogrammering en de keuzes die 
daaruit volgen.

De ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd. Doel van de ladder voor 
duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een 
optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Het Rijk wil met de 
introductie van de ladder vraaggerichte programmering bevorderen. De 
ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij 
alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Overheden dienen nieuwe 
stedelijke ontwikkeling, zijnde de ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen (artikel 1.1.1 lid 1 
Bro), te motiveren met de drie opeenvolgende stappen. De stappen 
bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd en afgewogen met oog 
voor (1) de ruimtevraag, (2) de beschikbare ruimte en (3) de ontwikkeling 
van de omgeving waarin het gebied ligt.

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het 
optimale resultaat moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de 
regionale en lokale omstandigheden kent. Dit gezag draagt de 
verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke afweging over die ontwikkeling.

1. Trede 1 vraagt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én 
kwalitatief) voor stedelijke ontwikkelingen te bepalen. Dit betreft wonen, 
werken, detailhandel en overige stedelijke voorzieningen. Met de regionale 
ruimtevraag in beeld kan worden beoordeeld of een voorgenomen 
stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Zo ja, dan 
is trede 2 aan de orde.

2. Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden 
binnen het bestaand stedelijk gebied. Dit kan door op lege plekken de 
ruimte 'in te vullen', een andere bestemming te geven aan een gebied, door 
herstructurering van bestaande terreinen of door transformatie van 
bestaande gebouwen of gebieden.

3. In trede 3 gaat het om stedelijke uitleg en wel op een zodanige 
locatie dat het uitleggebied (in potentie) multimodaal ontsloten is of kan 
worden. De resterende ruimtevraag, die resulteert uit trede 2 is kwalitatief 
en kwantitatief.

Afweging ladder duurzame verstedelijking

Gezien de kleinschaligheid van de ontwikkeling kan er van worden uitgegaan 
dat dit plan niet voorziet in een uitbreiding van een bedrijfsbestemming of 
bedrijfsuitbreiding als bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1, onder i Bro en heeft dit 
plan dus geen betrekking op een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in
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artikel 3.1.6, lid 2 Bro. Op grond van het vigerende bestemmingsplan was 
op de locatie Kannegietweg 10a reeds een woning toegestaan. Gelet op de 
beperkte omvang van het plan (gedeelte van het) gebouw waarvan de 
gebruiksmogelijkheden verruimd worden, voorziet het plan niet in een 
(uitbreiding van een) bedrijventerrein of een andere stedelijke ontwikkeling 
en de ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als een stedelijke 
ontwikkeling zodat artikel 3.1.6, lid 2 Bro niet van toepassing is.

Er is derhalve sprake van een continuering met een beperkte intensivering 
van een planologische regeling zoals in het vigerende bestemmingsplan al 
mogelijk wordt gemaakt met een vernieuwbouw van het woonhuis met per 
saldo een afname van de bebouwde oppervlakte. Dit levert geen nieuwe 
stedelijke ontwikkeling op. De functie verandert niet in relevant opzicht en 
de bebouwing neemt ook niet toe.

3.1.3 BESLUIT EN REGELING ALGEMENE REGELS RUIMTELIJKE

ORDENING (BARRO EN RARRO)

In het Barro zijn een aantal onderwerpen opgenomen waarvoor het rijk uit 
het oogpunt van de nationale belangen in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte ruimtelijke regels stelt:

» rond rijksvaarwegen wordt ruimte geborgd voor de veiligheid van 
scheepvaart;

» rond de Maastakken wordt ruimte gereserveerd voor toekomstige 
rivierverruiming;

» rond verschillende hoofdwegen en op enkele locaties wordt ruimte 
gereserveerd voor toekomstige uitbreiding van het hoofdwegennet 
en hoofdspoorwegennet;

» op verschillende locaties wordt ruimte gereserveerd voor
(kern)energiecentrales en zones onder hoogspanningsverbindingen 
worden gevrijwaard;

» de provincies wordt opgedragen de ecologische hoofdstructuur te 
beschermen;

» primaire waterkeringen buiten het kustfundament krijgen ruimtelijke 
bescherming;

» in het IJsselmeer wordt verstedelijkingsruimte beperkt mogelijk 
gemaakt;

» het erfgoed van de Stelling van Amsterdam, de Beemster, de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes worden 
ruimtelijk beschermd;

» rond militaire radarposten worden voorwaarden gesteld aan 
windmolens en hoge bebouwing.

Voor een aantal van de genoemde Barro-onderwerpen, waaronder de 
uitbreiding van het hoofdwegennet, het hoofdspoorwegennet en de militaire 
radars, geldt dat de regels worden uitgewerkt in de Rarro.

Op onderhavig project werken geen van de in het Barro genoemde 
rijksbelangen rechtstreeks door.
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3.2 PROVINCIAAL BELEID

3.2.1 PROVINCIAAL OMGEVINGSPLAN

Op 12 december 2014 is het nieuwe provinciaal omgevingsplan Limburg 
vastgesteld. Belangrijke principes in dit nieuwe omgevingsbeleid zijn:
1. Kwaliteit. Dat komt tot uiting in het koesteren van de gevarieerdheid van 
Limburg onder het motto 'meer stad, meer land', het bieden van ruimte voor 
verweving van functies, in kwaliteitsbewustzijn, en in dynamisch 
voorraadbeheer dat moet resulteren in een nieuwe vorm van groeien.
2. Algemene principes voor duurzame verstedelijking. De ladder van 
duurzame verstedelijking en de prioriteit voor herbenutting van 
cultuurhistorische en beeldbepalende gebouwen.
3. Uitnodigen. De manier waarop de provincie samen met de partners het 
voortreffelijke leef-

en vestigingsklimaat willen realiseren. Met instrumenten op maat en ruimte 
om te experimenteren. De Provincie wil hierbij selectief zijn: het POL richt 
zich alleen op die zaken die er op provinciaal niveau echt toe doen en 
vragen om regionale oplossingen.
Voor wat betreft de projectlocatie geeft het POL 2014 aan dat de omgeving 
getypeerd kan worden als ’buitengebied’.

De gronden in het landelijk gebied zonder nadere zonering hebben de 
typering buitengebied gekregen en hebben vaak met een agrarisch 
karakter, met ruimte voor dóórontwikkeling van agrarische bedrijven. De 
accenten liggen op de ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe 
bedrijfslocaties landbouw, terugdringen van milieubelasting vanuit landbouw 
en op de kwaliteit en het functioneren van de ondergrond.

De provincie wil dat mogelijkheden om functies te mengen, al dan niet 
tijdelijk, meer dan nu benut worden. Te vaak vindt er een strikte scheiding 
van functies plaats zonder dat daar goede redenen voor zijn. Verweving van 
functies kan juist de vitaliteit en aantrekkelijkheid van gebieden vergroten, 
het leidt ook tot meervoudig ruimtegebruik (bijvoorbeeld van 
parkeervoorzieningen). Uiteraard moeten functies elkaar niet in de weg 
zitten, bijvoorbeeld vanwege hun milieu-impact.

Het project tot sloop en gedeeltelijke herbouw van betere kwaliteit en 
tevens de wijziging van de bestemming van het perceel in wonen is dermate 
beperkt van omvang dat dit niet in strijd is met het provinciale ruimtelijke 
beleid.

3.3_____________GEMEENTELIJKE BELEID

3.3.1 BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HORST 2009

Op 10 november 2009 is het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de 
Maas (deelgebied 3)' vastgesteld. Het perceel is hierin bestemd als 
'agrarisch doeleinden met landschappelijke- en natuurwaarden' + 'agrarische 
bouwkaveľ.

Op figuur 3.3.1 is een uitsnede te zien uit de verbeelding van het vigerende 
bestemmingsplan. De Kannegietweg 10a is hierop met een rode pijl 
aangeduid.
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Figuur 3.3.1:
Uitsnede bestemmingsplan 
Buitengebied Horst 2009.

Alle bestaande bebouwing is gelegen binnen de bestemming agrarisch 
bouwvlak. Voor alle bebouwingen zijn in het verleden allemaal vergund.

Op de tot "Agrarische doeleinden met landschappelijke- en natuurwaarden" 
bestemde gronden zijn, onder voorwaarden, uitsluitend toegestaan 
gebouwen ten behoeve van agrarische bedrijven en openbaar nut alsmede 
andere bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.

De bij de inrichting behorende omgevingsvergunning milieu is ingetrokken 
en er worden geen agrarische activiteiten meer uitgeoefend. De bestemming 
'agrarisch doeleinden met landschappelijke- en natuurwaarden' + 'agrarische 
bouwkaveľ is derhalve niet meer noodzakelijk. Voor de verplaatsing van de 
woning is enkel een bestemming 'woondoeleinden' noodzakelijk.
De voor 'woondoeleinden' aangegeven gronden zijn bestemd voor wonen, al 
dan niet in combinatie met aan huis verbonden beroepen en 
recreatiewoningen. Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en 
bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen en erven.

3.3.2 VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED

HORST AAN DE MAAS

Op 21 juni 2016 is het voorontwerp wijziging bestemmingsplan 
'Buitengebied Horst aan de Maas', NL.IMRO.1507.HMBUn"ENGEBIED-BPC.l, 
gepubliceerd. Hierbij is het perceel bestemt als 'agrarisch met waarden', 
'bouwvlak' en de dubbelbestemmingen 'bronsgroene landschapszone', 
archeologie 6, en de overige zone: velden.
Tegen dit voorontwerp heeft de heer Driessen zienswijzen ingebracht waarin 
hij vraagt om de een nieuwe woning te mogen bouwen achter de bestaande 
gebouwen en de voormalige champignonkwekerij en bedrijfswoning te 
slopen. Tevens vraagt hij om een deel van het perceel de bestemming te 
veranderen in 'wonen'. Zie voor een kopie van de zienswijzen bijlage 2.
In de regels behorende bij voornoemd voorontwerp bestemmingsplan zijn in 
het hoofdstuk Wijzigingsbevoegdheden, artikel 3.8.5 Wijziging in de 
bestemming Wonen, regels opgenomen om de bestaande bestemming 
'agrarisch met waarden' te wijzigen naar de bestemming "Wonen". Aan deze 
regels zal bij de wijziging rekening mee worden gehouden. Ook met de 
regels in artikel 22 "Wonen" zal rekening worden gehouden.
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Figuur 3.3.2:
Uitsnede voorontwerp 
bestemmingsplan Horst aan 
de Maas

3.3.3

Figuur 3.3.3.1: 
Uitsnede kaart bij 
Structuurvisie

Op figuur 13 is een uitsnede te zien uit de verbeelding van het voorontwerp 
bestemmingsplan buitengebied. De Kannegietweg 10a is hierop met een
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INTEGRALE STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS

Op 9 april 2013 is de Integrale Structuurvisie Horst aan de Maas vastgesteld. 
Het betreft een integrale structuurvisie voor het gehele grondgebied van 
de gemeente Horst aan de Maas. De structuurvisie geeft een integraal 
beeld van de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die de 
gemeente op haar grondgebied voor ogen staat voor de langere termijn. 
Verder is de integrale structuurvisie opgesteld om maximaal gebruik te 
maken van de mogelijkheid tot het plegen van kostenverhaal die de Wet 
ruimtelijke ordening biedt. De structuurvisie bestaat uit een beleidskader 
en een uitvoeringsparagraaf waarin het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) 
wordt geïmplementeerd.
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Het projectgebied is gelegen in deelgebied 3D: Beekdalen - Voor de 
vernieuwbouw van gebouwen geldt een voorwaardelijke grondhouding.

Via kwaliteitsverbeteringen wordt de (ruimtelijke) ingreep, die door een 
ontwikkeling plaatsvindt, altijd gecompenseerd.

De hoogte van de kwaliteitsbijdragen hangt af van het type ontwikkeling, 
de situering binnen of buiten de 'rode contouren', alsmede de grondhouding 
van de gemeente Horst aan de Maas. Met betrekking tot de type 
ontwikkeling wordt gewerkt met gespecificeerde kwaliteitsbijdragen 
(normen). Deze staan benoemd in tabel 14 en komen voort uit het 
provinciale kwaliteitsmenu.

Figuur 3.3.3.2:
Kwaliteitsverbetering bij rode 
ontwikkelingen

Het project is derhalve niet strijdig met de geest van de Structuurvisie.

3.4_____________ CONCLUSIE
In de afzonderlijke beleidsparagrafen wordt de conclusie getrokken dat het 
vernieuwen en verplaatsen van de woning en het slopen van de bestaande 
gebouwen op deze locatie past in het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk 
planologisch beleid, althans niet ervoor zorgt dat de planologische 
overheidsbelangen in het grote geheel worden geschaad.

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing 'Kannegietweg 10a Meterik'van 
de gemeente Horst aan de Maas voorziet in een adequate planologisch- 
juridische regeling voor het project.
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HOOFDSTUK 4 SECTORALE ASPECTEN

4.1_____________ INLEIDING

Milieuaspecten spelen een rol in de ruimtelijke planvorming wanneer aan 
een gebied functies worden toegekend die een milieubelasting doen 
ontstaan of doen toenemen. Door middel van een goede ruimtelijke 
ordening kan een milieubelasting ook worden beperkt of worden 
voorkomen, zodat wordt bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van de 
gemeente.
Milieuaspecten worden daartoe integraal en vanaf een zo vroeg mogelijk 
stadium in het planvormingsproces betrokken. Hierdoor wordt het 
milieubelang volwaardig afgewogen tegen andere belangen die evenzeer 
claims leggen op de beschikbare ruimte. De integratie van het milieubeleid 
in andere beleidssectoren leidt ertoe dat de milieuaspecten van dit plan niet 
alleen in deze paragraaf aan de orde komen. Daarom wordt in het 
onderstaande alleen ingegaan op de meest belangrijke milieudoelstellingen.

4.2FLORA EN FAUNA EN NATUURBESCHERMINGSWET

4.2.1 Flora en fauna
In april 2002 is de Flora- en faunawet (Ff) in werking getreden. In deze wet 
zijn de onderdelen uit de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn die de 
bescherming van soorten betreft geïmplementeerd. Op basis van de Ff-wet 
moet bij alle geplande ruimtelijke ingrepen nagegaan worden of er schade 
wordt toegebracht aan beschermde dier- en plantensoorten. In de artikelen 
8 t/m 12 van de Ff-wet is vastgelegd welke handelingen ten aanzien van 
beschermde soorten verboden zijn. Bij ontwikkelingen waarbij een 
schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten is een ontheffing nodig 
op grond van artikel 75 Ff. Bij de ontheffingsverlening geldt voor bepaalde 
soorten een lichte toets en voor andere soorten een uitgebreide toets.

De beschermde soorten kunnen worden verdeeld in:
» strengbeschermde soorten overige beschermde soorten 
» algemeen beschermde soorten

Strengbeschermde soorten
Het betreft hier Rode lijst-soorten (bijlage IV Habitatrichtlijn), alle 
vogelsoorten in Nederland (behalve exoten) en inheemse plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in bijlage 1 van het Besluit vrijstelling 
beschermde dier- en plantensoorten/tabel 3 van de Regeling vrijstelling 
beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet. Aantasting van 
strengbeschermde soorten is alleen mogelijk na ontheffing ex art. 75 Ff. 
Hiervoor geldt de zogenaamde uitgebreide toets. Dat wil zeggen dat 
ontheffing alleen wordt verleend als: 
er geen alternatief is voor de geplande activiteit 
er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang 
activiteit niet leidt tot aantasting van de gunstige staat van instandhouding 
van de soort

Overige beschermde soorten
Het betreft hier de soorten die genoemd zijn in tabel 2 van de Regeling 
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet. 
Aantasting van deze soorten is alleen mogelijk na ontheffing, doch hier
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geldt slechts een lichte toets. Ontheffing is mogelijk indien de activiteit niet 
leidt tot aantasting van de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Algemeen beschermde soorten
Het betreft hier de soorten die genoemd zijn in tabel 1 van de Regeling 
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet. Als een 
initiatiefnemer activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig 
beheer en onderhoud, bestendig gebruik of een ruimtelijke ontwikkeling, 
geldt een algemene vrijstelling voor de soorten uit tabel 1. Wel blijft te 
allen tijde de algemene zorgplicht uit art. 2 Ff op de initiatiefnemer rusten. 
Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd, blijft wel ontheffing 
noodzakelijk. Hiervoor geldt de lichte toets.

Quickscan flora en fauna
Het projectgebied is op dit moment in gebruik voor woondoeleinden; woning 
en bijgebouwen voor opslag van diverse materialen, tuin. Water is binnen 
het projectgebied aanwezig in de vorm van een infiltratievijver. De gehele 
tuin is de laatste járen aangelegd, daarvoor werd het perceel gebruikt als 
landbouwgrond. Door het bestaande gebruiken inrichting van het 
projectgebied en de omgeving daarvan - en de verstoring die hierdoor 
plaatsvindt (menselijke activiteiten)- vormt het projectgebied e.o. in 
beginsel geen geschikte biotoop voor streng- en overige beschermde 
zoogdieren, (broed)vogels, amfibieën en reptielen.

Gelet op het bovenstaande is een significante verstoring van flora en fauna 
door onderhavig project niet te verwachten, waardoor er geen noodzaak is 
tot het uitvoeren van een uitgebreidere toets als bedoeld in de Flora- en 
faunawet.

4.2.2 Natuur en landschap
Getoetst is of de voorgenomen ontwikkeling invloed kan hebben op 
natuurgebieden of landschapselementen die beschermd zijn op grond van 
de Natuurbeschermingswet, Boswet, Algemene Plaatselijke Verordening,
Wet ammoniak en veehouderij en bestemmingsplan (EHS, provinciale 
beschermingszones en gemeentelijke waarden). Bij een negatieve invloed 
kan een meldings-, herplant-, compensatie- en/of 
omgevingsvergunningplicht gelden.

Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), Natura 2000-gebieden zoals Habitatrichtlijn- of 
Vogelrichtlijngebieden en beschermde natuurmonumenten (in het kader van 
de Natuurbeschermingswet 1998) en (zeer) kwetsbare gebieden in het 
kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Het projectgebied 
omvat evenmin landschapselementen of bomen met een beschermde status.

Ook voor plannen buiten Natura 2000-gebieden die afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen 
hebben voor het desbetreffende gebied moet alvorens het plan wordt 
vastgesteld een passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied 
worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de 
instandhoudingsdoel- stellingen, tenzij de gevolgen kunnen worden 
uitgesloten.

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Deurnesche peel en Mariapeel) ligt 
op een afstand van ruim 5,5 km van het projectgebied verwijderd.
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Op basis van de effecten indicator 'Natura 2000 - ecologische 
randvoorwaarden en storende factoren' blijkt dat onderstaande verstorende 
effecten als gevolg van 'woningbouw' en 
'bedrijventerrein' kunnen voorkomen:

Figuur 4.2.2:
Effectenindicator Deurnesche 
Peel 81 Mariapeel
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1 Oppervlakteverlies
Kenmerk: afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of 
habitattypen. Relevantie voor wat betreft het project: geen, omdat het 
leefgebied niet kleiner wordt.

2 Versnippering
Kenmerk: van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het 
leefgebied van soorten. Relevantie voor wat betreft het project: geen, 
omdat het leefgebied in oppervlakte niet wordt aangetast.

3 Verzuring door N-depositie uit de lucht
Kenmerk: verzuring bodem door uitstoot van N-depositie. Relevant voor het 
project: geen, omdat geen uitstoot plaatsvindt.

4 Vermesting door N-depositie uit de lucht
Het effect vermesting treedt op als gevolg van depositie van ammoniak als 
gevolg van het houden van dieren. Dit effect is te kwantificeren gelijk aan 
het effect verzuring. Voor dit effect wordt dan ook verwezen naar het 
beschrevene bij het effect verzuring.
Relevant voor het project: geen, omdat geen uitstoot plaatsvindt.

5 Verzoeting
Verzoeting treed op als het chloridegehalte in het water afneemt en niet 
meer geschikt is voor de beoogde zoute of brakke natuurtypen. De 
aangevraagde situatie heeft geen betrekking op een lozing van oplosbare 
zouten. Relevant voor het project: geen, omdat geen lozing plaatsvindt.

6 Verzilting
Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem, water 
of lucht. Dat kan komen door overstromingen vanuit zee, door zoute kwel 
(opwelling) waarbij zeewater.

19-8-2016, R.J. W. Driessen ruimtelijke onderbouwing, concept



Relevant voor het project: geen, omdat door het project geen overstroming 
plaatsvindt.

7 Verontreiniging
Kenmerk: Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties 
van stoffen in een gebied voorkomen, welke stoffen onder natuurlijke 
omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Bij 
verontreiniging is sprake van een zeer brede groep van 
ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen: organische verbindingen, zware 
metalen, schadelijke stoffen die ontstaan door verbranding of 
productieprocessen, straling (radioactief en niet radioactief), 
geneesmiddelen, endocrien werkende stoffen etc. Deze stoffen werken in 
op de bodem, grondwater, lucht.
Relevantie voor wat betreft het project: geen, omdat de woning en 
bewoning geen verontreiniging van de op 5,5 km gelegen Deurnesche Peel 
8i Maria peel tot gevolg heeft.

8 Verdroging
Kenmerk: Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende 
kwel. De actuele grondwaterstand is zo lager dan de gewenste/benodigde 
grondwaterstand.
Relevantie voor wat betreft het project: geen, omdat er door de bebouwing 
en het gebruik geen wijzigingen zijn die de grondwaterstand zouden kunnen 
beïnvloeden.

9 Vernatting
Vernatting manifesteert zich in hogere grondwaterstanden en/of toenemende 
kwel veroorzaakt door menselijk handelen. Onder de beschrijving van de factor 
verdroging is reeds aangegeven dat de voorgenomen activiteit geen invloed 
heeft op de grondwaterhuishouding ter plaatse van de relevante 
natuurgebieden.

10 Verandering stroomsnelheid
Verandering van de stroomsnelheid van beken en rivieren kan optreden door 
menselijke ingrepen zoals het plaatsen van stuwen, kanaliseren of weer 
laten meanderen. Door de voorgenomen activiteit worden geen beken of 
andere waterlopen negatief beïnvloed door een veranderende afstroming.
De activiteiten vinden niet plaats in het directe stromingsgebied van de rivier 
in het natuurgebied.

11 Verandering overstromingsfrequentie
De aard van de activiteiten, het bouwen en bewonen van de woning, heeft 
geen invloed op het aspect 'overstroming'.

12 Verandering dynamiek substraat
De aard van de activiteiten, het bouwen en bewonen van de woning, heeft 
geen invloed op een verandering van bodemdichtheid of 
bodemsamenstelling. Een verandering in substraat is derhalve niet te 
verwachten.

13 Verstoring door geluid
Kenmerk: verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals 
geluid wegverkeer dan wel tijdelijk zoals geluidsbelasting bij evenementen. 
Geluid is een hoorbare trilling, gekenmerkt door geluidsdruk en frequentie. 
Relevantie voor wat betreft het project: geen, omdat de 
verkeersaantrekkende werking zelfs minder wordt dan in de huidige situatie 
waardoor er geen nieuwe verstoringspunten ontstaan.
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14 Verstoring door licht
Kenmerk: verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit 
woonwijken en industrieterreinen, glastuinbouw etc.
Relevantie voor wat betreft het project: geen, omdat het hiervoor te beperkt 
van omvang is en de afstand tot de Deurnesche Peel 81 Mariapeel te groot.

15 Verstoring door trilling
Kenmerk: Er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke 
trillingen door menselijke activiteiten veroorzaakt worden, zoals bij boren, 
heien, draaien van rotorbladen etc. Relevantie voor wat betreft het project: 
geen, omdat er geen trilling veroorzaakt wordt.

16 Optische verstoring
Kenmerk: optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of 
beweging van mensen dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het 
natuurlijke systeem.
Relevantie voor wat betreft het project: geen, omdat het hiervoor te beperkt 
van omvang is en de afstand tot de Deurnesche Peel 8i Mariapeel te groot 
is.

17 Verstoring door mechanische effecten
Kenmerk: Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, 
golfslag, luchtwervelingen etc. die optreden ten gevolge van menselijke 
activiteiten. De oorzaken en gevolgen zijn bij deze storende factor zeer 
divers.
Relevantie voor wat betreft het project: geen, omdat er als gevolg van de 
kleinschalige, aan huis verbonden bedrijvigheid geen mechanische effecten 
over een afstand van 5,5 km op de Deurnesche Peel 8i Mariapeel 
veroorzaakt worden.

18 Verandering in populatiedynamiek
Het storende effect populatiedynamiek treedt op indien er een direct effect 
is van een activiteit op de populatieopbouw en/of populatiegrootte. Er moet 
hierbij gedacht worden aan sterfte van individuen door wegverkeer, 
windmolens of door de jacht of visserij. De voorgenomen activiteit leidt niet 
tot een toename van verkeer langs het natuurgebied, en is dus niet 
significant ten opzichte van de bestaande situatie en achtergrondbelasting.

19 Bewuste verandering soortensamenstelling
Gezien de ligging van het projectgebied buiten de Deurnesche Peel 8i 
Mariapeel, de aard en relatief beperkte omvang van het project zijn 
negatieve effecten op Natura 2000-gebied Deurnesche Peel 8l Mariapeel 
uitgesloten. Immers, het project heeft absoluut geen oppervlakteverlies tot 
gevolg (activiteiten vinden plaats op 5,5 km van de Deurnesche Peel 8i 
Mariapeel), verontreiniging zoals bedoeld in de effectenindicator vindt 
evenmin plaats en voor mogelijke verstoring door geluid, licht, optisch en als 
gevolg van mechanische effecten op de Deurnesche Peel 8i Mariapeel hoeft 
evenmin gevreesd te worden gezien de beperkte omvang van het project en 
de grote afstand tot de Deurnesche Peel 8l Mariapeel. Bij de activiteiten 
'woningbouw' zoals in de effecten indicator vermeld, wordt uitgegaan van 
nieuwbouw in een grotere omvang dan als bedoeld in onderhavig project.

4.3BODEM- EN GRONDWATERKWALITEIT
In het kader van deze omgevingsvergunning dient aangetoond te worden 
dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater in het besluitgebied in
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overeenstemming is met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet 
Bodembescherming. De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de 
beoogde functie van het besluitgebied. Indien sprake is van herbouw en 
een functiewijziging zal er in veel gevallen een bodemonderzoek moeten 
worden uitgevoerd binnen het besluitgebied. Middels dit onderzoek kan in 
beeld worden gebracht of de bodemkwaliteit en de beoogde functie van het 
besluitgebied bij elkaar passen.

De beoogde sloop van de bestaande gebouwen en de nieuwbouw van het 
woonhuis worden als bodembedreigend aangemerkt. Deze activiteiten 
kunnen de bodemkwaliteit ter plaatse negatief beïnvloeden. Dit dient 
ondervangen te worden door bodembeschermende voorzieningen te treffen. 
Het is wenselijk om voor de start van de werkzaamheden een nulsituatie 
bodemonderzoek uit te voeren voor het vastleggen van de nulsituatie van de 
bodemkwaliteit.

Het nulsituatie-onderzoek is tegelijkertijd met het verkennend 
bodemonderzoek door Econsultancy BV uitgevoerd. Gelet op de aard en 
mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek 
en bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënisch kwaliteit van de 
bodem géén belemmeringen voor de voorgenomen nieuwbouw op de 
onderzoekslocatie.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de 
grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De 
regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing.

De resultaten van dit onderzoek zijn integraal als bijlage bij de ruimtelijke 
onderbouwing gevoegd.

4.4_____________ GELUIDHINDER
De Wet geluidhinder (Wgh) is van toepassing op woningen, andere 
geluidsgevoelige gebouwen (onder meer onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en andere gezondheidszorggebouwen) en geluidsgevoelige 
terreinen (onder meer woonwagenstandplaatsen). Uit art. 74 Wgh vloeit 
voort dat in principe alle wegen voorzien zijn van een geluidzone, met 
uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid 
gebied of wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. De 
zonebreedte is afhankelijk van het gebied (stedelijk of buitenstedelijk) en 
het aantal rijstroken. Binnen de zones moet een akoestisch onderzoek 
worden verricht. De voorkeursgrenswaarde voor woningen en andere 
geluidsgevoelige gebouwen en terreinen bedraagt in die zone op de 
buitengevel 48 dB (art. 82 Wgh).

Een woning heeft een geluidgevoelige functie zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder en wordt beschermd tegen geluidhinder. Een akoestisch 
onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder is dan ook noodzakelijk. Dit 
onderzoek zal worden opgesteld wanneer de aanvraag voor een 
bouwvergunning wordt ingediend.

4.5_____________ LUCHTKWALITEIT
Kleine en grote projecten
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De regels inzake luchtkwaliteit kennen het onderscheid tussen 'kleine' en 
grote' projecten. Kleine projecten dragen niet in betekenende mate bij aan 
de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in 
betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat 
vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). Wat het begrip 
'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in het Besluit "Niet in 
betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen)".

Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten - die jaarlijks meer 
dan 3 procent van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie 
van PM10 en N02 bijdragen- een 'betekenend' negatief effect hebben op de 
luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die minder dan 3 procent bijdragen, kunnen 
doorgaan zonder toetsing.

Aangezien de sloop van het bestaande bedrijf en de verplaatsing van de 
woning onder de kleine projecten valt hoeft verder geen aandacht aan de 
luchtkwaliteit worden geschonken.

4.6_____________ GEURHINDER
In de omgeving van de nieuw op te richten woning zijn diverse 
veehouderijen gelegen. Op ca 130 meter liggen twee 
melkrundveehouderijen, op respectievelijk 270 en 390 meter liggen twee 
intensieve veehouderijen. Op ca 100 meter ligt een kas en op 210 meter ligt 
een tuindersbedrijf voor grove tuinbouw. Geen van deze bedrijven 
ondervinden een belemmering in de bedrijfsvoering door de verplaatsing 
woning en bestemmingswijziging.

4.7_____________ WATER
Binnen het projectgebied vindt geen toename van het (potentieel) afvoerend 
verhard oppervlak plaats, maar doordat er na sloop een volledige 
nieuwbouw wordt gepleegd, dient deze ook geheel te worden afgekoppeld. 
Het af te voeren hemelwater wordt opgevangen in de al aanwezige 
infiltratievijver.

4.8_____________ KABELS EN LEIDINGEN
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in 
werking getreden. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer (artikelen
5.1 lid 1, 5.2 lid 1, 5.3 lid 1 en 2 en 9.2.2.1) en de Wet ruimtelijke ordening 
(artikelen 3.37 en 4.3 lid 1 en 2). Het Bevb regelt onder andere welke 
veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met 
gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Bevi en bevat, analoog 
aan het Bevi, normen voor het plaatsgebonden risico en een 
verantwoordingsplicht voor het groepsrisico.

Het projectgebied is niet gelegen binnen een (hinder)zone of werkstrook van 
hoofdleidingen voor gas, olie of water en hoogspanningsleidingen.

Het projectgebied is verder niet gelegen binnen een obstakel beheer- of 
radarverstoringsgebied van een civiel of militair luchtvaartterrein en over het 
plangebied loopt geen straalpad van telecomaanbieders.

4.9ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE
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Figuur 4.8.1:
Uitsnede Archeologische 
Maatregelenkaart

Figuur 4.8.2: 
Maatregelcategorieën.

Ten aanzien van archeologie is het uitgangspunt dat het archeologisch 
erfgoed moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. 
Dit vloeit voort uit het Europese Verdrag van Valetta (1992) inzake de 
bescherming van het archeologisch erfgoed en de Wet op de 
archeologische monumentenzorg die de Monumentenwet 1988 deels heeft 
aangepast. Gezien dit uitgangspunt mogen bekende archeologische 
monumenten niet aangetast worden en moet in geval van voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een hoge of middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde, in principe een inventariserend en 
waarderend vooronderzoek plaatsvinden. Eventueel aangetroffen waarden 
dienen primair ter plekke (in situ) beschermd te worden dan wel - indien dat 
redelijkerwijs niet mogelijk is- door een opgraving (ex situ) te worden veilig 
gesteld. In gebieden met een lage indicatieve archeologische waarde is er 
een geringe kans op het aantreffen van archeologische waarden.

De raad van Horst aan de Maas heeft op 26 mei 2015 de 'Archeologische 
Maatregelenkaart Horst aan de Maas' vastgesteld. Het gemeentelijk 
grondgebied wordt hier opgedeeld in verschillende categorieën. Per 
categorie maakt het gemeentelijk archeologiebeleid inzichtelijk of, en zo ja 
waar en wanneer archeologisch (voor)onderzoek nodig is bij ruimtelijke 
planvorming en bodemingrepen, en welke onderzoekseisen en ontheffingen 
daarbij gelden.
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Figuur 16: Archeologische Maatregelenkaart

Uit bovenstaande uitsnede van de maatregelenkaart (figuur 4.8.1) blijkt dat 
het projectgebied is gelegen in het gebied aangeduid als categorie ' 5, met 
een lage archeologische verwachting
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Het projectgebied valt volgens de Archeologische Maatregelen kaart onder 
categorie 5. Ingrepen met verstoringsdiepte van niet meer dan 50 cm 
kunnen doorgang vinden zonder archeologisch (voor)onderzoek. Zie in de 
lijst van Maatregelcategorieën. Zie bovenstaande afbeelding.

Cultuurhistorische waarden van een gebied worden bepaald door de 
aanwezigheid van historisch bouwkunst (rijks - en/of gemeentelijke 
monumenten), historische stedenbouw (historische ruimtelijke structuren), 
oude of jonge cultuurlandschappen, archeologische vindplaatsen en/of 
archeologische verwachtingswaarden.

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Limburg is op het 
projectgebied geen indicator aangegeven.

4.10____________ VERKEER
Het plangebied is gelegen aan de Kannegietweg welke een secundaire weg 
is voor regionaal landbouwverkeer waar 60 km/uur gereden mag worden. 
De ontsluiting van het perceel is goed. Het perceel wordt ontsloten op de 
Kannegietweg waarbij sprake is van een redelijk overzichtelijke 
verkeerssituatie.

Door de verkeerskundige kleinschaligheid heeft het project geen of 
nauwelijks consequenties voor verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en 
het gebruik van openbare parkeerplaatsen. Aanpassingen in de openbare 
ruimte als gevolg van dit plan zijn niet noodzakelijk.
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HOOFDSTUK .9 UITVOERBAARHEID

5.1 ECONOMISCHE EN FINANCIËLE HAALBAARHEID

5.2

De realisatie van het project geschiedt voor rekening van de initiatiefnemer. 
De gemeentelijke financiën zijn hierbij niet in het geding; er zijn geen kosten 
die de gemeente via een kostenverhaalovereenkomst op de initiatiefnemer 
hoeft te verhalen. Verder zijn de gronden eigendom van de initiatiefnemer. 
Deze gronden zijn niet belast met beperkt zakelijke rechten van derden. 
Hierdoor is dit plan economisch uitvoerbaar.

Via een planschadeovereenkomst zal het planschadeverhaal zoals bedoeld in 
art. 6.4a Wro worden geregeld. Hiermee wordt gewaarborgd dat eventueel 
te vergoeden planschade niet voor rekening van de gemeente Horst aan de 
Maas komt maar voor rekening van de initiatiefnemer.

MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID
In het kader van het wettelijk overleg zal onder meer overleg plaatsvinden 
met de provincie Limburg en met de omwonenden. De resultaten hiervan 
zullen te zijner tijd hieronder opgenomen worden.

Het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning heeft met 
ingang van voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode zijn <wel/geen> zienswijzen ingebracht.
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HOOFDSTUK 6 CONCLUSIE

Uit deze ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het initiatief niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening en er hierdoor geen beletselen zijn om de in 
relatief slechte staat verkerende bestaande bebouwing en inpandige 
bedrijfswoning te slopen (807 m2) en de aanwezige ververharding (600 m2) 
te verwijderen en te vervangen door één nieuwe woning met ontsluiting op 
de Kannegietweg.
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BIJLAGE 1 SITUATIESCHETSEN
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Cronmentuijnstraat

1B78Ū00ŨÜ

HŪRŪIL 01277G0Ū00
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Kabroeksebeek
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verharding

rEJROlL ŪŪ8B7GŪŪDD

[ \/ | alle bestaande gebouwen te slopen, ca 807 m2

alle bestaande verhardingen te verwijderen ca 600 m2

Frederix Advies
Ben Frederix 

Het Zandt 9 

5861 CW Wanssum 

06-27537338 

frederixadv ies® xs4a ll.nl
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Kannegietweg 10 
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Frederix Advies
Ben Frederix
Het Zandt 9
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alle bestaande gebouwen te slopen, ca 807 m2 

gronden toe te voegen aan Kannegietweg 10 

resterende gronden behoren bij Kannegietweg 10a

SITUATIE:
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Sektie : L
Perceelnummer : 887
Schaal : i:iooo



BIJLAGE 2 INGEBRACHTE ZIENSWIJZEN
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College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas 

t.a.v. cluster Ruimte 

Postbus 6005 

5960 AA Horst

Meterik, 21 juli 2016 

Geachte dames en heren,

Bij deze maak ik gebruik van de gelegenheid in te spreken op het ter inzage liggende 
voorontwerp bestemmingsplan buitengebied.

Sinds januari 2006 ben ik eigenaar van de panden Kannegietweg 10 en 10a in Meterik. Nummer 
10 is een burgerwoning en nummer 10a betreft een woning bij een agrarisch bedrijf 
(bedrijfswoning).

Graag zou ik deze agrarische bedrijfswoning om willen zetten naar een burgerwoning. In dit 
kader ben ik bereid de bestaande bebouwing voorzien van asbestplaten, mede met het oog op 
wetgeving die voorziet in verwijdering per uiterlijk 2024, te slopen. De bestaande bebouwing heeft 
een oppervlakte van 750 m2.

Het voornemen is een burgerwoning te bouwen op de op de bijgevoegde situatieschets 
aangegeven plek met een oppervlakte van maximaal 300 m2. Daarmee zou er 450 m2 aan 
bedrijfsbebouwing worden weggenomen hetgeen vanuit ruimtelijke kwaliteit en uit een oogpunt 
van het voorkomen van verrommeling van het buitengebied naar mijn mening toe te juichen is. 
Want ik voorzie naar de toekomst toe dat deze bebouwing incourant zal gaan worden.

Mijn verzoek is dus concreet de bestemming voor de bedrijfswoning te wijzigen in burgerwoning 
op de aangegeven plek. De hiervoor benodigde gegevens zal ik conform afspraak met uw 
medewerkers vóór 1 september 2016 indienen zodat dit initiatief meegenomen kan worden bij de 
verdere procedure van het bestemmingsplan buitengebied.

Uiteraard ben ik bereid mijn verzoek indien nodig (mondeling) toe te lichten.

let vriendeiijke greet,
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BIJLAGE 3 VOORMALIG BEPLANTINGSPLAN
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5975 NS Swraulit
Tel. 077-467 2790 
K.vJC.Venİ0 I2016S51 
BTW nr, NL01462145yB01 
RiilļolĴíinJ; 147222546 
Ē-mņil Jo^gļeürtsShūtmail.tom

BULAGE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING BU VERVANGING VAN CHAMPIONSCELLEN NAAR WONING 
BU R. DRIESSEN EN W. GIELENS KANNE6IETWEG 10 IN METERIK:

MOTIVATIE :

In 2006 heb ik voor de heren reeds een erfbeptantingsplan gemaakt wat ze zorgvuldig hebben 
uitgevoerd. De toen al bestaande boomgaard is aangevuld en ziet er nog redelijk uit. Door enkele 
hagen toe te voegen komen hier 2 mooie woonkavels die ook goed te onderhouden zijn. Doordat 
het perceel in het beekdal van de Kabroekse beek ligt is bet er nat en dat vraagt veel onderhoud. 
Wilgen en de els groeien op deze grond goed. Het is daarom beter de els In de haag met de buren nr. 
12.te verwijderen ofte knotten zodat zij minder overlast ondervinden, kort bij de woning.

De nieuwbouw krijgt een stoer schuurachtjg karakter wat ook goed aansluit bij de sfeer van de ruige 
boomgaard. Ook een gemengde haag sluit bij deze sfeer aan.

UITVOERING BEPLANTING:

Met het inieveren van de sortimentslijst bij Landschap Horst a/d Maas kunnen ze meedraaien met 
de jaarlijkse levering van de andere erfbeplantingsplannen. Dit is goedkoop en er is tevens controle 
op kwaliteit en de juiste soorten die op de lijst staan. Ook geeft de stichting voorlichting in het 
aanpianten en onderhoud van de beplanting.

ONDERHOUD BEPLANTING:

Om goed bij het karakter van de schuurachtige woning aan te sluiten Is het passend om de haag 
nonchalant, rond te knippen en juist niet recht en strak. Ook de boomgaard is een altergaard van 
bomen met allerlei vormen en soorten fruit. Een paar weide schapen maken het mooier dan een 
zftmaaier.

—ík heb alle vertrouwen In een mooi eindresultaat en wens jullie veel succes met de nieuwbouw en de

aanleg van de beplanting.

rii___
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Kwaliteitszorg
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 

en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe

passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits

systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.

Betrouwbaarheid
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een 
bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, 

waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op 
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ
sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor 

de juistheid en volledigheid van deze informatie.
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1 INLEIDING
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Econsultancy heeft van de heer R.J.W. Driessen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ver
kennend bodemonderzoek aan de Kannegietweg 10-A te Meterik.

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de 
onderzoekslocatie, alsmede een bestemmingsplanwijziging.

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast 
te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein
de te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen nieuwbouw op de 
onderzoekslocatie en de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie.

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De 
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013) 
en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 
2007.

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.

2 VOORONDERZOEK

2.1 Geraadpleegde bronnen

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Horst aan de Maas 
aanwezige informatie (contactpersoon mevrouw E. Zacholi en mevrouw E. Janssen), informatie ver
kregen van Frederix Advies (contactpersoon de heer B. Frederix), informatie verkregen van de huidi
ge eigenaar van de onderzoekslocatie, de heer R.J.W. Driessen, en informatie verkregen uit de op 28 
juli en 19 augustus 2016 uitgevoerde terreininspectie.

Van de onderzoekslocatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens 
verzameld over:

^ het historische, huidige en toekomstige gebruik;
^ eventuele calamiteiten;
^ eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
^ de bodemopbouw en geohydrologie;
^ verhardingen, kabels en leidingen.

Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen.
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen binnen een 
afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (± 4.500 m2) ligt aan de Kannegietweg 10-A, ten zuidwesten van de kern van 
Meterik (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Horst, sectie L, nummer 
887.

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) bevindt het maaiveld zich op een hoog
te van circa 26 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X s 198.475, Y s 384.735.

2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie is deels bebouwd met een woonhuis (Kannegietweg 10-A) en een grote loods. 
Beide gebouwen zijn in het verleden in gebruik geweest als champignonkelder. Deze bebouwing is 
volledig voorzien van een betonnen verharding. Bovendien is ter plaatse van het woonhuis de beton
nen verharding ook voorzien van een andere vloerafwerking. Direct ten noorden van het woonhuis 
bevindt zich een grote overkapping aan het gebouw en direct ten zuidwesten van het woonhuis be
vindt zich eveneens een overkapping. De kleine overkapping is voorzien van een tegelverharding. In 
het verleden tot 2006 heeft bovendien ten noorden van het woonhuis aan de Kannegietweg 10 een 
3de champignonkelder op de onderzoekslocatie gelegen.

Tussen de gebouwen en ten noorden van de grote loods bevindt zich grotendeels een betonnen ver
harding. Verder bevindt zich vanaf de openbare weg Kannegietweg en de betonnen verharding een 
grindverharding. Het overig deel van het onbebouwd deel van de onderzoekslocatie is vrijwel geheel 
in gebruik als siertuin. Slechts een heel klein deel van de onderzoekslocatie is braakliggend. In bijlage 
2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de 
onderzoekslocatie.

Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1815 tot en met medio jaren ’50 van de vorige eeuw 
was de onderzoekslocatie, alsmede de directe omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik en werd 
extensief bewoond. Vanaf eind jaren ’40 I begin jaren ’50 van de vorige eeuw is de onderzoekslocatie 
geleidelijk aan deels qua gebruik veranderd. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is namelijk in 1948 
een bouwvergunning verleend voor een kippenhok en in 1950 voor een broeikas (zie bijlage 6). Uit 
historisch kaartmateriaal uit de jaren ’50 blijkt, dat het kippenhok en het woonhuis aan de Kannegiet
weg 10 nagenoeg gelijktijdig zijn gerealiseerd. Verder blijkt uit historisch kaartmateriaal, dat later in de 
jaren ’50 (omstreeks 1954 à 1955) de voormalige 3de champignonkelder is gerealiseerd. Bovendien 

blijkt uit dit historisch kaartmateriaal, dat centraal op de huidige onderzoekslocatie een broeikas aan
wezig is. Deze broeikas was volgens historisch kaartmateriaal eind jaren ’70 van de vorige eeuw weer 
gesloopt. Hoogstwaarschijnlijk is vlak daarna champignonkelder 2 ter plaatse gerealiseerd. De cham
pignonkelder, welke tegenwoordig als woonhuis in gebruik is, begin jaren ’60 van de vorige eeuw 
gerealiseerd.

Voor zover bij Frederix Advies (contactpersoon de heer B. Frederix) bekend, heeft er op de onder
zoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks 
plaatsgevonden. Bij de gemeente Horst aan de Maas is echter wel bekend, dat in het verleden op de 
onderzoekslocatie een 3.000 liter, bovengrondse olietank aanwezig is geweest. Deze tank bevond 
zich in het verleden ter plaatse van de overkapping direct ten noorden van de voormalige champig
nonkelder, welke momenteel als woonhuis in gebruik is.

Verder zijn in het verleden op 2 verschillende plaatsen op de onderzoekslocatie bestrijdingsmiddelen
kasten aanwezig geweest. Bestrijdingsmiddelenkast 1 bevond zich in het huidige woonhuis en be- 
strijdingsmiddelenkast 2 bevond zich in de huidige loods.
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In het verleden heeft lozing van het afvalwater afkomstig van de champignonkelder, welke momenteel 
in gebruik is als loods via een septictank (2.000 liter) en vervolgens een zinkput plaatsgevonden.

Bij de gemeente Horst aan de Maas zijn gegevens aanwezig waaruit blijkt, dat er asbesthoudende 
materialen zijn toegepast op of in de (voormalige) bebouwing. Er zijn echter géén aanwijzingen ge
vonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging in de bodem op de onderzoekslocatie te 
verwachten. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, 
(sloot)dempingen of stortingen.

In bijlage 6 is een overzicht gegeven van de verleende bouw- en milieuvergunningen met betrekking 
tot de onderzoekslocatie.

2.4 Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Horst aan de Maas blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben 
voorgedaan.

2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

2.6 Belendende percelen/terreindelen

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Meterik.

In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de belendende percelen binnen 25 meter 
van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de belendende percelen is als volgt:

^ aan de noordzijde bevindt zich een woonhuis met opstallen en een bijbehorende siertuin;
^ aan de oostzijde bevindt zich akkerland;
^ aan de zuidzijde bevindt zich eveneens akkerland;
^ aan de westzijde bevindt zich een woning met bijbehorende siertuin (Kannegietweg 10) en de 

openbare weg Kannegietweg.

Van de belendende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.

Het is wel bekend, dat direct ten noorden van de huidige onderzoekslocatie aan de Kannegietweg 12 
zich een voormalige champignonkwekerij bevindt met een of meerdere gebouwen met champignon- 
kelders. Aangezien deze locatie aan de Kannegietweg 12 zich min of meer stroomafwaarts van de 
huidige onderzoekslocatie bevindt, acht Econsultancy de kans klein, dat vanuit dit perceel grensover
schrijdende verontreinigingen zijn te verwachten naar de huidige onderzoekslocatie.

Uit de verzamelde informatie blijkt niet, dat er vanuit de overige, belendende percelen grens
overschrijdende verontreinigingen zijn te verwachten.
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2.7 Terreininspectie

Voorafgaand aan het verkennend bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is 
gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond
en/of grondwaterverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3.

Afgezien van de potentiële bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging, die in de voor
gaande paragrafen zijn beschreven, zijn er tijdens de terreininspectie geen aanvullende potentiële 
bronnen aangetroffen.

Op de betonnen vloeren in de loods zijn geen olie- en/of vetsporen waargenomen. De gehele onder- 
zoekslocatie ziet er ordentelijk uit.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte (plaat)-materialen waargenomen.

2.8 Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens een nieuw woonhuis op de onderzoekslocatie te realiseren, waarbij 
tevens de bestemming van de onderzoekslocatie binnen het bestemmingsplan wordt gewijzigd.

2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

Regionaal komen verhoogde concentraties van zware metalen in het grondwater voor. De provincie 
Limburg heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde 
concentraties van zware metalen in het grondwater (zie “Beleidskader bodem 2010”, vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van Limburg op 28 september 2010).

2.10 Bodemopbouw

De originele bodem bestaat volgens de digitale bodemkaart van Nederland uit een beekeerdgrond, 
die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzet
tingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel met 
daarboven een holocene afzetting van 1 meter dikte.

2.11 Geohydrologie

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie op de Peelhorst. Deze horst wordt aan de zuidwestzijde 
begrensd door de Peelrandbreuk en aan de noordoostzijde door de Tegelenbreuk. Beide breuken zijn 
noordwest-zuidoost gericht.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 24 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 2,0 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 52 Oost, 1978 (schaal 
1:50.000), in noordoostelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie, die van invloed zouden kunnen 
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.
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3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSSTRATEGIEËN)

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is, op basis van het vooronderzoek, een aantal 
deellocaties geïdentificeerd. In tabel I zijn de onderzoeksstrategieën, die van toepassing zijn op de 
betreffende deellocaties, weergegeven.

Tabel I. Onderzoeksstrategieën

Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeks

strategie

Deellocatie A:

Champignonkelders 1 en 2 ± 725 m2 OCB’s en pentachloorfenol VEP

Deellocatie B:

Overig terreindeel ± 3.775 m2 --- ONV

Deellocatie C (*):

Voormalige bovengrondse olietank (3.000 liter) < 10 m2 minerale olie en vluchtige aromaten VEP

Deellocatie D (*):

Bestrijdingsmiddelenkast 1 < 10 m2 zware metalen, OCB’s en pentachloorfenol VEP

Deellocatie E (*):

Bestrijdingsmiddelenkast 2 < 10 m2 zware metalen, OCB’s en pentachloorfenol VEP

Deellocatie F (*):

Champignonkelder 3 ± 110 m2 OCB’s en pentachloorfenol VEP

Deellocatie G (*):

Septictank (2000 liter) en zinkput < 100 m2 zware metalen, OCB’s en pentachloorfenol VEP-OO

* aangezien deellocaties C t/m G pas tijdens het inzien van de dossiers van de onderzoekslocatie bij de gemeente Horst aan de Maas op 30 augustus 2016 bekend zijn 
geworden bij Econsultancy en de opdrachtgever de rapportage in eerste instantie uiterlijk op 31 augustus 2016 wilde ontvangen, zijn deze deellocaties vooralsnog niet 
onderzocht.

Onderzoeksstrategieën volgens NEN-5740:

ONV : Onverdacht
VEP : Verdacht, plaatselijke bodembelasting, uitgezonderd ondergrondse opslagtanks 
VEP-OO : Verdacht, plaatselijke bodembelasting, één of meer ondergrondse opslagtank(s)

Na het uitvoeren van de veldwerkzaamheden is door de heer R.J.W. Driessen aangegeven, dat de 
grindverharding in feite een erfverharding betreft bestaande uit korrelmix, waarbij de toplaag is voor
zien van grind. De korrelmix is aangebracht omstreeks april 2006 na de sloop van de voormalige 3de 

champignonkelder. Destijds is tevens een direct ten zuiden van deze voormalige champignonkelder 
aanwezige erfverharding bestaande uit betonplaten op geel zand verwijderd. In 2006 is de nieuwe 
erfverharding bestaande uit korrelmix iets naar het noorden verplaatst op de huidige locatie. Tevens 
is destijds een laag korrelmix aangebracht richting de grote overkapping ten noorden van het woon
huis. Volgens een afleverbon van Driessen Tranport is destijds 22,42 ton aan korrelmix geleverd ten 
behoeve van de huidige erfverharding. Aangezien de korrelmix in 2006 is aangebracht, acht Econsul
tancy deze korrelmix ‘niet-asbest verdacht’ aangezien destijds al meer dan 10 jaar geen puin met 
asbest mocht worden toegepast.

4 VELDWERK

4.1 Uitgevoerde werkzaamheden

Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige 
bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla
gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten 
worden op kaart vastgelegd.

Rapport 2332.001 versie D1 Pagina 5 van 12



EcqÁsu Itancy nî

De zintuiglijke beoordeling van de grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische 
analyse. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt gebruik 
gemaakt van te plaatsen peilbuizen.

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de onderzoeksprotocollen, 
zoals weergegeven in tabel I en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets 
met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofie- 
len opgenomen.

Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in 
tabel II zijn vermeld. Het veldwerk is op 19 augustus 2016 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoorde- 
lijkheid van de heer D.F.H. Schell. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als erva
ren veldwerker voor het protocol 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodem- en waterbodemonderzoek". De grondwaterbemonstering is op 26 augustus 2016 uitgevoerd, 
eveneens door de heer D.F.H. Schell.

Tabel II. Uitgevoerde werkzaamheden

Deellocatie Veldwerk Analyses

Boringen/peilbuizen Verharding Grond Grondwater

Deellocatie A: 

Champignonkelders 4 (1,0 m -mv) (*F)

1 (peilbuis) (*E)

beton (*A) en 

beton (*B)

OCB’s en pentachloorfenol (1x) (*D) OCB’s en chloorfenolen (1x) + 

standaardpakket (1x)

Deellocatie B:

Overig terreindeel 10 (0,5 m -mv)

3 (2,0 m -mv)

beton (*B), 

tegels, split en 

onverhard

standaardpakket (3x) (*C) gecombineerd met deellocatie A

(*A) In verband met de aanwezigheid van een woonhuis op een deel van deze deellocatie zijn de desbetreffende boringen langs de

gevel van het woonhuis geplaatst 

(*B) Door deze verharding is geboord

(*C) Inclusief organische stof en lutum (1x)

(*D) Inclusief organische stof (1x)
(*E) De bovenkant van het peilfilter (met een lengte van 1 meter) is 0,5 m onder de grondwaterspiegel geplaatst.

(*F)______ Bemonstering van de grond is tevens deels uitgevoerd met behulp van steekbussen (ongeroerde monsters)

De boringen zijn geplaatst met behulp van een edelmanboor en een zuigerboor. Van het opgeboorde 
materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen 
over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een 
afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Tevens is ter plaatse van deellocatie A gebruik gemaakt 
van een steekbusset ten behoeve van het nemen van ongeroerde monsters van maximaal 0,2 m 
lengte voor het analyseren van de vluchtige parameter pentachloorfenol. Voor de geplaatste peilbuis 
geldt, dat het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de 
wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag 
zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. 
De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamhe- 
den op 19 augustus 2016 is ingeschat. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wacht
tijd van minimaal een week is het grondwater bemonsterd.

4.2 Zintuiglijke waarnemingen

4.2.1 Grond

De bodem bestaat uit zwak siltig, matig grof zand. Bovendien is de bovengrond vrijwel overal zwak 
humeus.
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Alleen ter plaatse van de betonverharding en direct onder de tegelverharding (vullaag) is de boven
grond niet humeus. Verder is de ondergrond tot maximaal 1,0 m -mv plaatselijk zwak humeus. De 
bodem is plaatselijk eveneens tot maximaal 1,0 m -mv zwak tot sterk grindig.

De bovengrond ter plaatse van boring A04 is over het traject 0,0-0,3 m -mv sterk puinhoudend en 
over het traject 0,3-0,5 m -mv zwak puinhoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen 
waargenomen.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo
dem, geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt, dat gelet op de 

doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspec
tie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst 
van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief.

4.2.2 Grondwater

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat de EGV een constante waarde werd 
bereikt, met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het 
voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunst- 
stofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermon
ster ten behoeve van de analyse op zware metalen is in het veld gefiltreerd. Tabel III geeft een over
zicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid.

Tabel III. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 

(m -mv)

Grondwaterstand

26 augustus 2016 

(m -mv)

Electrisch

Geleidingsvermogen

(EGV)

Troebelheid

(NTU)

PB A1 stroomafwaarts van de 

champignonkelders

1,8-2,8 1,45 845 48

5 LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 Uitvoering analyses

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium, dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 
laboratorium zijn in totaal 5 grond(meng)monsters samengesteld (4 grond(meng)monsters van de 
bovengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 5 grond(meng)monsters en het grond- 

watermonster zijn geanalyseerd op een of meerdere van de volgende pakketten:

Grond:
- standaardpakket:

droge stof, organische stof- en lutumgehalte, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 
lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwa
terstoffen (PAK) en minerale olie;

- OCB’s:
droge stof en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's);

- pentachloorfenol:
droge stof, organische stofgehalte en pentachloorfenol (PCP);
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Grondwater:
- standaardpakket:

metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aro
maten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie;

- OCB’s en chloorfenolen (incl. pentachloorfenol): 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's) en chloorfenolen (incl. pentachloorfenol (PCP)).

Tabel IV geeft een overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analyse- 
pakketten.

Tabel IV. Overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten

Grond(meng)-

monster

T raject 

(m -mv)

Analysepakket Bijzonderheden

Deellocatie A: Champignonkelders

M1 (steekbus) A03 (0,20 - 0,40) pentachloorfenol (PCP) + 

organische stof

bovengrond 

(zintuiglijk schoon)

MM-A1 A01 (0,10 - 0,50) A02 (0,12 - 0,50) A03 (0,12 - 0,30) A03 (0,30 - 0,50) 

A05 (0,03 - 0,50)

OCB's bovengrond 

(zintuiglijk schoon)

Deellocatie B: Overig terreindeel

MM-B1 A04 (0,00 - 0,30) standaardpakket + 

lutum en organische stof

bovengrond 

(sterk puinhoudend)

MM-B2 B01 (0,00 - 0,50) B02 (0,00 - 0,50) B03 (0,03 - 0,50) B05 (0,18 - 0,50) 

B06 (0,00 - 0,50) B09 (0,00 - 0,50) B12 (0,00 - 0,50)

standaardpakket + 

lutum en organische stof

bovengrond 

(zintuiglijk schoon)

MM-B3 A01 (1,00 - 1,50) A04 (0,50 - 1,00) B01 (1,50 - 2,00) B03 (1,00 - 1,50) 

B11 (0,50 - 1,00)

standaardpakket + 

lutum en organische stof

ondergrond 

(zintuiglijk schoon)

5.2 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder
scheiden waarden met de verschillende niveaus:

- achtergrondwaarde:
deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver- 
ontreinigingsbronnen;

- streefwaarde:
deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 
waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;

- tussenwaarde:
deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grond
water de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waar
boven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat;
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- interventiewaarde:
deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 
ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie
waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed
eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventie
waarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek 
meestal niet noodzakelijk.

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (1ü07o organische stof en 
250Zo lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en/of lutumgehalte, omgerekend naar 
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

Grond:
- niet verontreinigd:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd:
- sterk verontreinigd:

gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
gehalte > achtergrondwaarde en 5 tussenwaarde; 
gehalte > tussenwaarde 5 interventiewaarde; 
gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:
- niet verontreinigd:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd:
- sterk verontreinigd:

concentratie 5 streefwaarde en/of detectielimiet; 
concentratie > streefwaarde en 5 tussenwaarde; 
concentratie > tussenwaarde 5 interventiewaarde; 
concentratie > interventiewaarde.

5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel V geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over
schrijden.

Tabel V. Overschrijdingen toetsingskaders grond

Grond(meng)-

monster

Traject 

(m -mv)

Gehalte > AW 

(licht verontreinigd)

Gehalte > T 

(matig verontreinigd)

Gehalte > I 

(sterk verontreinigd)

Deellocatie A: Champignonkelders

M1 (steekbus) A03 (0,20 - 0,40) - - -

MM-A1 A01 (0,10 - 0,50) A02 (0,12 - 0,50)

A03 (0,12 - 0,30) A03 (0,30 - 0,50)

A05 (0,03 - 0,50)

alfa-endosulfan 

som aan drins

DDD

- -
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Grond(meng)-

monster

Traject 

(m -mv)

Gehalte > AW 

(licht verontreinigd)

Gehalte > T 

(matig verontreinigd)

Gehalte > I 

(sterk verontreinigd)

Deellocatie B: Overig terreindeel

MM-B1 A04 (0,00 - 0,30) lood

zink

minerale olie

PCB

PAK

MM-B2 B01 (0,00 - 0,50) B02 (0,00 - 0,50)

B03 (0,03 - 0,50) B05 (0,18 - 0,50)

B06 (0,00 - 0,50) B09 (0,00 - 0,50)

B12 (0,00 - 0,50)

cadmium

zink

MM-B3 A01 (1,00 - 1,50) A04 (0,50 - 1,00)

B01 (1,50 - 2,00) B03 (1,00 - 1,50)

B11 (0,50 - 1,00)

- - -

Tabel VI geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 
overschrijden.

Tabel VI. Overschrijdingen toetsingskader grondwater

Grondwater- Situering Concentratie > S Concentratie > T Concentratie > I

monster peilbuis (licht verontreinigd) (matig verontreinigd) (sterk verontreinigd)

PB A01 stroomafwaarts van de 

champignonkelders

som aan trichloofenolen (*) - -

* Het grondwater is mogelijk (zeer) licht verontreinigd met de som aan trichloorfenolen. In het grondwater is een concentratie van < 0,11 pg/l aan

trichloorfenolen gerapporteerd, terwijl de streefwaarde 0,03 pg/l bedraagt.

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge
toetste analyseresultaten.
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Econsultancy heeft van de heer R.J.W. Driessen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ver
kennend bodemonderzoek aan de Kannegietweg 10-A te Meterik.

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de 
onderzoekslocatie, alsmede een bestemmingsplanwijziging.

De bodem bestaat uit zwak siltig, matig grof zand. Bovendien is de bovengrond vrijwel overal zwak 
humeus. Alleen ter plaatse van de betonverharding en direct onder de tegelverharding (vullaag) is de 
bovengrond niet humeus. Verder is de ondergrond tot maximaal 1,0 m -mv plaatselijk zwak humeus. 
De bodem is plaatselijk eveneens tot maximaal 1,0 m -mv zwak tot sterk grindig.

De bovengrond ter plaatse van boring A04 is over het traject 0,0-0,3 m -mv sterk puinhoudend en 
over het traject 0,3-0,5 m -mv zwak puinhoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen 
waargenomen.

Er zijn op basis van het vooronderzoek en tijdens de terreininspectie géén aanwijzingen gevonden, 
die aanleiding geven een asbestverontreiniging in de bodem op de onderzoekslocatie te verwachten. 
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn in eerste instantie echter wel aanwijzingen gevon
den, die aanleiding geven mogelijk een asbestverontreiniging in de bodem op de onderzoekslocatie te 
verwachten. Ter plaatse van boring A04 is namelijk over het traject 0,0-0,3 m -mv sterk puin aange
troffen en over het traject 0,3-0,5 m -mv zwak puin. Aangezien dit puin behoort tot de korrelmix, welke 
in 2006 is aangebracht, acht Econsultancy deze korrelmix ‘niet-asbest verdacht’ aangezien destijds al 
meer dan 10 jaar geen puin met asbest mocht worden toegepast en acht Econsultancy een verken
nend onderzoek asbest in bodem ter plaatse van en in de directe omgeving van boring A4, waar over 
het traject 0,0-0,3 m -mv sterk puin in de bodem is aangetroffen, niet noodzakelijk.

Op de onderzoekslocatie zijn de volgende deellocaties onderzocht:

Deellocatie A: Champignonkelders
De bovengrond is licht verontreinigd met alfa-endosulfan, de som aan drins en DDD. De aangetoonde 
lichte verontreinigingen houden hoogstwaarschijnlijk direct verband met de voormalige bedrijfsactivi
teiten ter plaatse van de onderzoekslocatie (champignonkwekerij).

Het grondwater is mogelijk (zeer) licht verontreinigd met de som aan trichloorfenolen. Deze mogelijk, 
aangetoonde lichte verontreiniging houdt hoogstwaarschijnlijk direct verband met de voormalige be
drijfsactiviteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie (champignonkwekerij).

De vooraf gestelde hypothese, dat dit deel van de onderzoekslocatie als "verdacht" dient te worden 
beschouwd, wordt op basis van de onderzoeksresultaten bevestigd. Gelet op de aard en mate van 
verontreiniging, bestaat er echter géén reden voor een nader onderzoek.

Deellocatie B: Overig terreindeel
De sterk met puin verontreinigde bovengrond is licht verontreinigd lood, zink, minerale olie, PCB en 
PAK. De zintuiglijk schone bovengrond is licht verontreinigd met cadmium en zink. In de zintuiglijk 
schone ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd.

Het grondwater is in combinatie met deellocatie A onderzocht.

De vooraf gestelde hypothese, dat dit deel van de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden 
beschouwd, wordt op basis van de aangetoonde lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op 
de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader bodemonderzoek.
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Er bestaan met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de gehele 
onderzoekslocatie vooralsnog géén belemmeringen voor de voorgenomen nieuwbouw op de onder- 
zoekslocatie, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Hierbij dient echter opgemerkt te worden, dat 
in het kader van de voorgenomen plannen een aanvullend bodemonderzoek verricht dient te worden 
ter plaatse van de in het onderhavig verkennend bodemonderzoek niet onderzochte deellocaties 
(deellocatie C t/m G). Indien de gemeente Horst aan de Maas de wijziging van het bestemmingsplan 
mogelijk acht en het niet bekend zijn van de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van deellocatie C 
t/m G de enige beperkende factor is voor het wijzigen van het bestemmingsplan, zullen deze deello
caties alsnog onderzocht worden.

Econsultancy
Swalmen, 19 september 2016
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Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie
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(nr. 12)

voormalige 
champignonkelder 3

--B2

loods— hondenhok 
champignonkelder 1

(nr. 10)

akker

woonhuis
champignonkelder 2

septic-tank
(2.000 I.

akker

25 m

Legenda
q Voormalige bovengrondse 

olietank (3.000 I.)

D Bestrijdingsmiddelenkast 1 

E Bestrijdingsmiddelenkast 2

Titel: locatieschets; Kannegietweg 10-A te Meterik

PROJECT: 2332.001

SCHAAL: 1:500 DATUM: 14-9-2016
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Legenda

Boringen

Omschrijving Symbool

Boring tot 0,5 m -mv CD
Boring tot 1,0 m -mv 0

Boring tot 1,5 m -mv ©

Boring tot 2,0 m -mv 3
Boring tot 2,5 m -mv C
Boring tot 3,0 m -mv 3
Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv ©

Boring tot 4,5 m -mv 9

Boring tot 5,0 m -mv 9
Peilbuis çj l
Peilbuis (diep) ^ f
Voorgaande 
boring tot 0,5 m -mv 4-

Voorgaande 
boring tot 1,0 m -mv 4-
Voorgaande 
boring tot 1,5 m -mv 4-
Voorgaande 
boring tot 2,0 m -mv 4-
Voorgaande 
boring tot 2,5 m -mv 4-
Voorgaande 
boring tot 3,0 m -mv 4-

Voorgaande 
boring tot 3,5 m -mv 4-

Voorgaande 
boring tot 4,0 m -mv 4-

Voorgaande 
boring tot 4,5 m -mv 4-

Voorgaande 
boring tot 5,0 m -mv 4-

Voorgaande peilbuis
4

Voorgaande peilbuis (diep) ^ í-
Kernboring 80 mm O
Kernboring 120 mm + 
boring tot 0,5 m -mv

/žįS\

Kernboring 120 mm + 
boring tot 1,0 m -mv 4
Kernboring 120 mm + 
boring tot 1,5 m -mv 4i-
Kernboring 120 mm + 
boring tot 2,0 m -mv 4e
Kernboring 120 mm + 
boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm + 
boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm + 
boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm + 
boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm + 
boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm + 
boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 120 mm

Boringen

Omschrijving Symbool

Asbestgat 30x30x50 D
Asbestgat 30x30x50 + 
boring tot 0,5 m -mv [®1
Asbestgat 30x30x50 + 
boring tot 1,0 m -mv El
Asbestgat 30x30x50 + 
boring tot 1,5 m -mv Ē1
Asbestgat 30x30x50 + 
boring tot 2,0 m -mv m
Asbestgat 30x30x50 + 
boring tot 2,5 m -mv m
Asbestgat 30x30x50 + 
boring tot 3,0 m -mv m
Asbestgat 30x30x50 + 
boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 + 
boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 + 
boring tot 4,5 m -mv m
Asbestgat 30x30x50 + 
boring tot 5,0 m -mv *
Asbestgat 30x30x50 + 
peilbuis icŕ
Asbestgat 30x30x50 + 
peilbuis (diep)

Asbestgat 100x100x50 EI

Asbestgat 100x100x50 + 
boring tot 0,5 m -mv n
Asbestgat 100x100x50 + 
boring tot 1,0 m -mv n
Asbestgat 100x100x50 + 
boring tot 1,5 m -mv n
Asbestgat 100x100x50 + 
boring tot 2,0 m -mv m
Asbestgat 100x100x50 + 
boring tot 2,5 m -mv Ei
Asbestgat 100x100x50 + 
boring tot 3,0 m -mv

BI

Asbestgat 100x100x50 + 
boring tot 3,5 m -mv E
Asbestgat 100x100x50 + 
boring tot 4,0 m -mv 0
Asbestgat 100x100x50 + 
boring tot 4,5 m -mv

BI

Asbestgat 100x100x50 + 
boring tot 5,0 m -mv

BI

Asbestgat 100x100x50 + 
peilbuis □j
Asbestgat 100x100x50 + 
peilbuis (diep) d
Kernboring + asbestgat 30x30 + r?
Boring tot 0,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 + ľ?
Boring tot 1,0 m -mv +

E

Kernboring + asbestgat 30x30 + rs
Boring tot 1,5 m -mv + T5

E

Kernboring + asbestgat 30x30 + f?
Boring tot 2,0 m -mv +

E

Kernboring + asbestgat 30x30 + rÿšļ
Boring tot 2,5 m -mv + L^J

Kernboring + asbestgat 30x30 + J^ļ. 
Boring tot 3,0 m -mv + L^J

Kernboring + asbestgat 30x30 + ľ^ÑI
Boring tot 3,5 m -mv + L^i-I

Kernboring + asbestgat 30x30 + ľįū.
Boring tot 4,0 m -mv + 1 ţN

Kernboring + asbestgat 30x30 + .ūtl 
Boring tot 4,5 m -mv + 1^1

Kernboring + asbestgat 30x30 + r^i
Boring tot 5,0 m -mv + t^T

Kernboring + asbestgat 30x30 + 
peilbuis Ţţ

Kernboring + asbestgat 30x30 + 
peilbuis (diep) ţ!

Symbolen

Omschrijving Symbool

Asfalt

Beton —|—

Boom O
Bos

Braak

Depothoogte Ľxzx
Fotoname A
Mangat

Gras wi//

Grind

Haag îaŵšSaŵl

Klinker

Olie/vetafscheider E

Ontgravingsdiepte

Ontluchtingspunt m

Onverhard ÜvİČî.

Parkeerplaats m
Pomp KI
Puinverharding @
Sleuf 200x40x50cm —

Spoorbaan - -

Stelconplaat H
Struik Ä)
Talud LU
Tegel w
Vloeistofdichte vloer

Vulpunt O

Water

Zeshoek tegel ÓÒ
Zinkput 0
Asbestverdacht
plaatmateriaal op maaiveld X

Hekwerk

Toekomstige bebouwing Ĺl:
Voormalige bebouwing ļ ;

Bebouwing n
Locatiegrens D

Verontreiniging

Omschrijving Symbool

Ontgravingsvak m
Niet verontreinigd m
AW/S-waarde contour D
T-waarde contour D
I-waarde contour m
Niet verontreinigd o
Licht verontreinigd o
Matig verontreinigd o
Sterk verontreinigd o
Verspreiding
verontreiniging onbekend

?
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Foto 1.
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Foto 2.
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Foto 3.

Foto 4.
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Foto 5.
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Foto 6.
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Foto 7.

Foto 8.
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Foto 9.

Foto 10.
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Lrommentuljnstraat
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L
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Sektie
Perceelnummer 
Schaal

Kannegietweg 10 -10a 
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bestaande situatie
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Legenda (conform NEN 5104) 

grind
Grind, liltiq Klef. rwak s*tig geen geur

300 00

*} zwakke geur

Grind, rwak zandig

sterke geur

rţrefţrōTT Grind, matig zandig Klei. sterk s*Mig300000
OĢ.OQ-9.

Grind, sterk zandig
O geen olie-waler reactie

Klei, /wak zandig "a matige olie water reactie3 O O O O C .
OOOOO

Klei, mabg zandig

p i d.-waardeKiel, sterk zandig

Zand, kleiig

Zand, matig ailttg leem, rwak zandig 10000

Zand, sterk silt* monsters

geroerd monster

overige toevoegingen

I zwak humeus
voiumerlng

overig
Veen, nwneraalarm matig humeus

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstandVeen, rwak kleiig sterk humeus
grondwaterstand {tijdens veldwerk)

Gemiddeld laagste grondwaterstand
Vaan, sterk kleiig zwak grlndig

Veen, zwak zandig matig grlndig

Veen, sterk zandig sterk grlndig

peilbuis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

zand afdichting

bentonietmikolietklei afdschtmg

grind afdichting
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Boring: A01 Boring: A02

ïï:

I!

—I 0

50

2

3

100

4

150

5

200

250

o______ beton

1________________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

50________________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

70________________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig

0

50

2

100

280

0______ beton

12________________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

50________________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Boring: A03 Boring: A04

0

4

2

50

3

100

o______ beton

1________________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

1

0

2

50

3

100

0______ braak____________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

30________________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
A humeus, sterk grindig, zwak

50__ puinhoudend, donkerbruin,
\ Edelmanboor_____________________

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraal geelbeige, Edelmanboor

100

Projectcode: 2332.001

Getekend volgens NEN 5104
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Boring: A05 Boring: B01

0

50

2

100

tegel

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor, vullaag

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, beigebruin, 
Edelmanboor

100

0-

50-

100-

150-

200-

r
c
i

ř

1

2

3

4

0______ gazon____________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50________________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100_________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: B02 Boring: B03

0

50

o______ groenstrook______________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

0

50-

2

100

3

150-

4

200

split

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100______________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

200

Projectcode: 2332.001

Getekend volgens NEN 5104
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Boring: B04 Boring: B05

0-
o______ beton

0-
o______ beton

50-

13__________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

50
50

18________________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: B06 Boring: B07

0

50

1

o______ groenstrook_______________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

r
o

F

:

0

50

0______ gazon____________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: B08 Boring: B09

0

50

o______ gazon____________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

)

:

0

50

0______ gazon____________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Projectcode: 2332.001

Getekend volgens NEN 5104
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Boring: B10 Boring: B11

0

50

o______ gazon____________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

r

i
21

0

50

2

100

3

150-

4

200

0______ gazon____________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50__________________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

200

Boring: B12 Boring: B13

0

50

o______ gazon____________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

0

50

0______ gazon____________________________

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Projectcode: 2332.001

Getekend volgens NEN 5104
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ÿ eurofins
analytico

Econsultancy 
T.a.v. R.T.M. Peeters 
Rijksweg Noord 39 
6071 KS SWĤLMEN

Analysecertificaat

Datum: 29-Ĥug-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 201609 52 29/1

Uw project/verslagnummer 2332.001

Uw projectnaam 

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Ĥug-2016

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.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

P.O. Box 459

3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25

Fax +31 (0)34 242 63 99 VĤT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623

Site www.eurofins.nl IBĤN: NL71BNPĤ0227924525

BIC: BNPĤNL2Ĥ

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



ÿ eurofins
analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2332.001 

Uw projectnaam 

Uw ordernummer

Monsternemer Schell

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2016095229/1

22-Aug-2016

29-Aug-2016/09:01

A,B,C

1/3

Analyse Eenheid 12 3 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Q Verkleinen brekermolen (cryogeen) Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 

S Organische stof 

Q Gloeirest

S Korrelgrootte C 2 pm (Lutum)

Metalen

S Barium (Ba)

S Cadmium (Cd)

S Kobalt (Co)

S Koper (Cu)

S Kwik (Hg)

S Molybdeen (Mo)

S Nikkel (Ni)

S Lood (Pb)

S Zink (Zn)

0A (m/m) 88.5 90.3 87.0 84.3

(m/m) ds 2.3 5.3 C0.7

(m/m) ds 97.6 94.5 99.1

(m/m) ds 2.0 2.7 5.0

mg/kg ds 80 30 C20

mg/kg ds C0.20 0.54 C0.20

mg/kg ds 4.2 C3.0 C3.0

mg/kg ds 9.0 13 C5.0

mg/kg ds C0.050 C0.050 0.10

mg/kg ds C1.5 C1.5 C1.5

mg/kg ds 9.1 C4.0 C4.0

mg/kg ds 53 24 C10

mg/kg ds 64 82 C20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40) 

Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 

beta-HCH

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds

C3.0 

C5.0 

12 

41 

19 

8.0

C3.0 

C5.0 

C5.0 

15 

14 

C6.0

mg/kg ds 

mg/kg ds

C3.0

C5.0

C5.0

C11

7.1

C6.0

C0.0010

C0.0010

Nr. Monsteromschrijving
1 MM-A1 A01 (10-50) A02 (12-50) A03 (12-30) A03 (30-50) A05 (3-50)

2 MM-B1 A04 (0-30)

3 MM-B2 B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (3-50) B05 (18-50) B06 (0-50) B09 (0-50) B12 (0-50)

4 MM-B3 A01 (100-150) A04 (50-100) B01 (150-200) B03 (100-150) B11 (50-100)

Datum monstername

19-Aug-2016

19-Aug-2016

19-Aug-2016

19-Aug-2016

Monster nr. 

9150341 

9150342 

9150343 

9150344

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 

3771 NB Barneveld 

P.O. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00 

Fax +31 (0)34 242 63 99 

E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 

A: AP04 erkende verrichting 

S: AS 3000 erkende verrichting 

V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8 043.14.883.B01 

KvK No. 09088623 

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN 
RvA L010

S



ÿ eurofins
analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2332.001 

Uw projectnaam 

Uw ordernummer

Monsternemer Schell

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2016095229/1

22-Aug-2016

29-Aug-2016/09:01

A,B,C

2/3

Analyse Eenheid 1

S gamma-HCH mg/kg ds ^.0010

S delta-HCH mg/kg ds ^.0010

S Hexachloorbenzeen mg/kg ds ^.0010

S Heptachloor mg/kg ds ^.0010

S Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds <0.0010

S Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds ^.0010

S Hexachloorbutadieen mg/kg ds ^.0010

S Aldrin mg/kg ds ^.0010

S Dieldrin mg/kg ds 0.0045

S Endrin mg/kg ds ^.0010

S Isodrin mg/kg ds ^.0010

S Telodrin mg/kg ds ^.0010

S alfa-Endosulfan mg/kg ds 0.0083

Q beta-Endosulfan mg/kg ds 0.0056

S Endosulfansulfaat mg/kg ds 0.0067

S alfa-Chloordaan mg/kg ds ^.0010

S gamma-Chloordaan mg/kg ds ^.0010

S o,p’-DDT mg/kg ds 0.0014

S p,p’-DDT mg/kg ds 0.0076

S o,p’-DDE mg/kg ds ^.0010

S p,p’-DDE mg/kg ds 0.020

S o,p’-DDD mg/kg ds 0.0034

S p,p’-DDD mg/kg ds 0.011

S HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0021

S Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0059

S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014

S DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.014

S DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.021

S DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0090

S DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.044

S Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername

1 MM-A1 A01 (10-50)A02 (12-50) A03 (12-30) A03 (30-50) A05 (3-50) 19-Aug-2016

2 MM-B1 A04 (0-30) 19-Aug-2016

3 MM-B2 B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (3-50) B05 (18-50) B06 (0-50) B09 (0-50) B12 (0-50) 19-Aug-2016

4 MM-B3 A01 (100-150) A04 (50-100) B01 (150-200) B03 (100-150) B11 (50-100) 19-Aug-2016

Monster nr. 

9150341 

9150342 

9150343 

9150344

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00

3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 

A: AP04 erkende verrichting 

S: AS 3000 erkende verrichting 

V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL 8 043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A

TESTEN 
RvA L010

42 3
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1)
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ÿ eurofins
analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2332.001 

Uw projectnaam 

Uw ordernummer

Monsternemer Schell

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2016095229/1

22-Aug-2016

29-Aug-2016/09:01

A,B,C

3/3

Analyse
Eenheid 1 2 3 4

S OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0.066

S OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0.072

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 mg/kg ds ^.0010 ^.0010 ^.0010

S PCB 52 mg/kg ds ^.0010 ^.0010 ^.0010

S PCB 101 mg/kg ds ^.0010 ^.0010 ^.0010

S PCB 118 mg/kg ds 0.0012 ^.0010 ^.0010

S PCB 138 mg/kg ds 0.0011 ^.0010 <0.0010

S PCB 153 mg/kg ds 0.0011 ^.0010 <0.0010

S PCB 180 mg/kg ds ^.0010 ^.0010 <0.0010

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0062 0.0049 1) 0.0049

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen mg/kg ds 0.051 ^.050 ^.050

S Fenanthreen mg/kg ds 0.33 0.066 <0.050

S Anthraceen mg/kg ds 0.12 ^.050 <0.050

S Fluorantheen mg/kg ds 0.95 0.14 <0.050

S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.76 0.066 <0.050

S Chryseen mg/kg ds 0.95 0.093 ^.050

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.37 ^.050 <0.050

S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.57 0.057 <0.050

S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.51 0.060 <0.050

S Indeno(12 3-cd)pyreen mg/kg ds 0.59 0.070 <0.050

S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 5.2 0.66 0.35

1)

1)

Nr.

1

2

3

4

Monsteromschrijving

MM-A1 A01 (10-50) A02 (12-50) A03 (12-30) A03 (30-50) A05 (3-50)

MM-B1 A04 (0-30)

MM-B2 B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (3-50) B05 (18-50) B06 (0-50) B09 (0-50) B12 (0-50) 

MM-B3 A01 (100-150) A04 (50-100) B01 (150-200) B03 (100-150) B11 (50-100)

Datum monstername

19-Aug-2016

19-Aug-2016

19-Aug-2016

19-Aug-2016

Monster nr. 

9150341 

9150342 

9150343 

9150344

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 

A: AP04 erkende verrichting 

S: AS 3000 erkende verrichting 

V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

VAT/BTW No. NL 8 043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A

Akkoord

Pr.coörd.

VA

TESTEN 
RvA L010
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Bijlage (ĥ) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016095229/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

9150341 A01 1 10 50 0533236971 MM-A1 A01 (10-50) A02 (12-50) f

9150341 A02 1 12 50 0533236970

9150341 A03 1 12 30 0533237493

9150341 A05 1 3 50 0533237106

9150341 A03 2 30 50 0533237457

9150342 A04 1 0 30 0533237107 MM-B1 A04 (0-30)

9150343 B01 1 0 50 0533236984 MM-B2 B01 (0-50) B02 (0-50) B03

9150343 B02 1 0 50 0533236978

9150343 B03 1 3 50 0533236979

9150343 B05 1 18 50 0533236981

9150343 B06 1 0 50 0533236980

9150343 B09 1 0 50 0533236976

9150343 B12 1 0 50 0533236975

9150344 B11 2 50 100 0533236804 MM-B3 A01 (100-150) A04 (50-10

9150344 A04 3 50 100 0533236801

9150344 B03 3 100 150 0533236797

9150344 A01 4 100 150 0533236798

9150344 B01 4 150 200 0533236794

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016095229/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016095229/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Malen cryogeen, max 250 gram W0106 Crushen Cf. NVN 7313

Cryogeen malen AS3000 W0106 Voorbehandeling Cf. AS3000

Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeirest) W0109 Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie C 2 pm) W0171 Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (C10 - C40) W0202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO'16703

Chromatogram MO (GC) W0202 GC-FID Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

OCB (25) W0262 GC-MS Cf. pb 3020-1/2/3

OCB som AP04/AS3X W0262 GC-MS Cf. pb 3020-1/2/3

PCB (7) W0271 GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04 W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10 VROM) W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

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.

Gildeweg 44-46

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

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
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Econsultancy 
T.a.v. R.T.M. Peeters 
Rijksweg Noord 39 
6071 KS SWĤLMEN

Analysecertificaat

Datum: 24-Ĥug-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2016094 977/1

Uw project/verslagnummer 2332.001

Uw projectnaam 

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Ĥug-2016

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.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

P.O. Box 459

3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25

Fax +31 (0)34 242 63 99 VĤT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623

Site www.eurofins.nl IBĤN: NL71BNPĤ0227924525

BIC: BNPĤNL2Ĥ

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2332.001 

Uw projectnaam 

Uw ordernummer

Monsternemer Schell

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Analyse
Eenheid 1

Bodemkundige analyses

S Droge stof y (m/m) 86.0

S Organische stof y (m/m) ds 3.5

Q Gloeirest y (m/m)ds 96.1

Fenolen

Q Pentachloorfenol mg/kg ds ^.0030

Certificaatnummer/Versie

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2016094977/1

19-Aug-2016

24-Aug-2016/12:59

A,B,C

1/1

Nr. Monsteromschrijving 

1 M1 A03 (20-40)

Datum monstername Monster nr.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 

3771 NB Barneveld 

P.O. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00 

Fax +31 (0)34 242 63 99 

E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 

A: AP04 erkende verrichting 

S: AS 3000 erkende verrichting 

V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL 8 043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A

Akkoord 

Pr.coörd.

VA
Ŵv

TESTEN 
RvA L010

1)
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Bijlage (ĥ) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016094977/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

9149522 A03 4 20 40 0550079512 M1 A03 (20-40)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016094977/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016094977/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Droge Stof W0104 Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeirest) W0109 Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Pentachloorfenol W0267 GC-MS gw. NEN-EN 14154

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.

Gildeweg 44-46

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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Econsultancy 
T.a.v. Ruud Peeters 
Rijksweg Noord 39 
6071 KS SWĤLMEN

Analysecertificaat

Datum: 31-Ĥug-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2016097618/1

Uw project/verslagnummer 2332.001

Uw projectnaam 

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Ĥug-2016

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.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

P.O. Box 459

3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25

Fax +31 (0)34 242 63 99 VĤT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623

Site www.eurofins.nl IBĤN: NL71BNPĤ0227924525

BIC: BNPĤNL2Ĥ

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2332.001 

Uw projectnaam 

Uw ordernummer

Monsternemer

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2016097618/1

26-Aug-2016

31-Aug-2016/14:29

A,B,C

1/4

Analyse 

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

o-Xyleen 

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7 

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

Dichloormethaan 

Trichloormethaan 

Tetrachloormethaan 

Trichlooretheen 

Tetrachlooretheen

1.1- Dichloorethaan

1.2- Dichloorethaan

1.1.1- Trichloorethaan

1.1.2- Trichloorethaan 

cis 1,2-Dichlooretheen

Eenheid

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L 

pg/L 

pg/L

pg/L 

pg/L 

pg/L

48

^.20

^.0

^.0

^.050

^.0

<3.0

^.0

<10

<0.20

0.49

<0.20

<0.10

^.20

0.21

<0.90

<0.020

<0.20

C0.20

C0.20

C0.10

C0.20

C0.10

C0.20

C0.20

C0.10

C0.10

C0.10

Nr. Monsteromschrijving 

1 PB A1

Datum monstername Monster nr.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00

3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 

A: AP04 erkende verrichting 

S: AS 3000 erkende verrichting 

V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL 8 043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A

TESTEN 
RvA L010

1
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2332.001 

Uw projectnaam 

Uw ordernummer

Monsternemer

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2016097618/1

26-Aug-2016

31-Aug-2016/14:29

A,B,C

2/4

S

S

S

S

S

S

S

S

Q

S

S

S

Nr.

1

Analyse

trans 1,2-Dichlooretheen 

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1.1- Dichlooretheen

1.2- Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1.1- Dichloorpropaan

1.2- Dichloorpropaan

1.3- Dichloorpropaan 

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 

beta-HCH 

gamma-HCH 

delta-HCH 

Hexachloorbenzeen 

Heptachloor

Heptachloorepoxide (cis,beta) 

Heptachlorepoxide (trans,alfa) 

Hexachloorbutadiëen 

Aldrin 

Dieldrin 

Endrin

Eenheid

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L 

pg/L

1

^.10

^.6

^.20

^.10

^.10

0.14

^.20

<0.20

<0.20

0.42

^0

<10

<10

<15

<10

^0

<50

<0.010

<0.0080

<0.0090

^.0080

<0.0050

<0.010

<0.010

Monsteromschrijving 

PB A1

Datum monstername Monster nr.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00

3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 

A: AP04 erkende verrichting 

S: AS 3000 erkende verrichting 

V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL 8 043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A

TESTEN 
RvA L010

S
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2332.001 

Uw projectnaam 

Uw ordernummer

Monsternemer

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2016097618/1

26-Aug-2016

31-Aug-2016/14:29

A,B,C

3/4

Q

Q

S

Q

Q

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Nr.

1

Analyse

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

alfa-Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o, p-DDT

p, p-DDT

o, p-DDE

p, p-DDE

o, p-DDD

p, p-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7) 

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) (factor 0,7)

Chloorfenolen

o-Chloorfenol 

m-Chloorfenol 

p-Chloorfenol 

Monochloorfenolen (som)

2.3- Dichloorfenol 

2,4/2,5-Dichloorfenol 

2,6-Dichloorfenol

3.4- Dichloorfenol

Eenheid

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

i

^.030

^.030

^.010

^.010

^.010

^.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

^.010

<0.010

<0.010

0.024

0.021

0.014

0.014

0.014

0.014

0.042

0.014

0.18

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

C0.10

C0.02

C0.02

C0.14

C0.02

0.04

C0.03

C0.02

Monsteromschrijving 

PB A1

Datum monstername Monster nr.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00

3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 

A: AP04 erkende verrichting 

S: AS 3000 erkende verrichting 

V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL 8 043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A

TESTEN 
RvA L010
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Analysecertificaat

2016097618/1 

26-Ĥug-2016 

31-Ĥug-2016^4:29 

Ĥ,B,C 

4/4

Monstermatrix Water; Water (ĤS3000)

Uw project/verslagnummer 

Uw projectnaam 

Uw ordernummer

2332.001

Monsternemer

Certificaatnummer/Versie

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid 1

Q 3,5-Dichloorfenol pg/L ^.03

Q Dichloorfenolen (som) pg/L ^.10

Q 2,3,4-Trichloorfenol pg/L ^.02

Q 2,3,5 + 2,4,5-Trichloorfenol pg/L ^.02

Q 2,3,6-Trichloorfenol pg/L ^.01

Q 2,4,6-Trichloorfenol pg/L ^.05

Q 3,4,5-Trichloorfenol pg/L <0.01

Q Trichloorfenolen (som) pg/L <0.11

Q 2,3,4,5-Tetrachloorfenol pg/L <0.01

Q 2,3,4,6 + 2,3,5,6-Tetrachloorfenol pg/L ^.020

Q Tetrachloorfenolen (som) pg/L <0.03

Q Pentachloorfenol pg/L <0.010

Q 4-Chloor-3-methylfenol pg/L <0.02

Nr. Monsteromschrijving 

1 PB Ĥ1

Datum monstername Monster nr. 

26-Ĥug-2016 9157627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

P.O. Box 459

3770 ĤL Barneveld NL

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

Ĥ: ĤP04 erkende verrichting 

S: ĤS 3000 erkende verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

Fax +31 (0)34 242 63 99 VĤT/BTW No. NL 8 043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. LNE),

E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

Site www.eurofins.nl IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPĤNL2Ĥ

'^ŵehee*

Akkoord

Pr.coörd.

VA

TESTEN 
RvA L010
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Bijlage (ĥ) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016097618/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

9157627 0600850805 PB A1

9157627 0650044474

9157627 0650044475

9157627 0680191542

9157627 0680191537

9157627 0800479490

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016097618/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016097618/1
Pagina 1/1

Analyse

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Aromaten (BTEXN)

Xylenen som AS3000

Styreen

VOCl (11)

Tribroommethaan (Bromoform) 

Vinylchloride

1.1- Dichlooretheen 

DiClEtheen som AS3000

1.1- Dichloorpropaan

1.2- Dichloorpropaan

1.3- Dichloorpropaan 

DiChlprop. som AS3000 

Minerale Olie (GC) (C10 - C40) 

OCB som AS3000

OCB (23)

Chloorfenolen (20)

Methode

W0421

W0421

W0421

W0421

W0421

W0421

W0421

W0421

W0421

W0254

W0254

W0254

W0254

W0254

W0254

W0254

W0254

W0254

W0254

W0254

W0254

W0215

W0265

W0265

Techniek

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

LVI-GC-FID

GC-MS

GC-MS

Methode referentie

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680 

Cf. pb 3110-5

Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468 

Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468

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.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00

3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

P.O. Box 459 

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2332.001

19-08-2016
Schell
2016095229
22-08-2016
29-08-2016

Analyse Eenheid | MM-A1 | GSSD | Oordeel RG AW t| i|

Bodemtype correctie
Organische stof 3,5
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 
Voorbehandeling

10

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

0/ (m/m) 88,5 88,5

alfa-HCH mg/kg ds ^,0010 0,0020 - 0,001 0,001 8,5 17
beta-HCH mg/kg ds ^,0010 0,0020 - 0,001 0,002 0,801 1,6
gamma-HCH mg/kg ds ^,0010 0,0020 - 0,001 0,003 0,602 1,2
delta-HCH mg/kg ds ^,0010 0,0020
Hexachloorbenzeen mg/kg ds ^,0010 0,0020 - 0,003 0,0085 1 2
Heptachloor mg/kg ds ^,0010 0,0020 - 0,001 0,0007 2 4
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds ^,0010 0,0020
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds ^,0010 0,0020
Hexachloorbutadieen mg/kg ds ^,0010 0,0020 - 0,001 0,003
Aldrin mg/kg ds ^,0010 0,0020 0,001 0,32
Dieldrin mg/kg ds 0,0045 0,0128
Endrin mg/kg ds ^,0010 0,0020
Isodrin mg/kg ds ^,0010 0,0020
Telodrin mg/kg ds ^,0010 0,0020
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0083 0,0237 * 0,001 0,0009 2 4
beta-Endosulfan mg/kg ds 0,0056 0,0056
Endosulfansulfaat mg/kg ds 0,0067 0,0191
alfa-Chloordaan mg/kg ds <0,0010 0,0020
gamma-Chloordaan mg/kg ds <0,0010 0,0020
o,p'-DDT mg/kg ds 0,0014 0,0040
p,p'-DDT mg/kg ds 0,0076 0,0217
o,p'-DDE mg/kg ds <0,0010 0,0020
p,p'-DDE mg/kg ds 0,02 0,0571
o,p'-DDD mg/kg ds 0,0034 0,0097
p,p'-DDD mg/kg ds 0,011 0,0314
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0059 0,0168 * 0,003 0,015 2,01 4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0040 - 0,002 0,002 2 4
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,014 0,0411 * 0,002 0,02 17 34
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,021 0,0591 - 0,002 0,1 1,2 2,3
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,009 0,0257 - 0,006 0,2 0,95 1,7
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,044
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0040 - 0,002 0,002 2 4
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,066 0,1886 - 0,0056 0,4
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,072

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 9150341 MM-A1: A01 (10-50) A02 (12-50) A03 (12-30) A03 (30-50) A05 (3-50)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD

RG

AW

T

I

Gestandaardiseerd gehalte 

Vereiste Rapportagegrens 

Achtergrondwaarde 

Tussenwaarde 

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum * * ** ***

2332.001

19-08-2016
Schell
2016095229
22-08-2016
29-08-2016

Analyse Eenheid | MM-B1 | GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 2,3
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Verkleinen brekermolen (cryogeen) Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof 0/ (m/m) 90,3 90,30
Organische stof (m/m) ds 2,3 2,300
Gloeirest / (m/m) ds 97,6
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)
Metalen

/ (m/m) ds 2 2

Barium (Ba) mg/kg ds 80 310 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds ^,20 0,2377 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 4,2 14,77 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 9 18,43 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds ^,050 0,0501 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds ^,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 9,1 26,54 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 53 82,97 * 10 50 290 530
Zink (Zn)
Minerale olie

mg/kg ds 64 150,7 * 20 140 430 720

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds ^,0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds ^,0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 12
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 41
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 19
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 8
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 85 369,6 * 35 190 2600 5000
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

Zie bijl.

PCB 28 mg/kg ds ^,0010 0,0030
PCB 52 mg/kg ds ^,0010 0,0030
PCB 101 mg/kg ds ^,0010 0,0030
PCB 118 mg/kg ds 0,0012 0,0052
PCB 138 mg/kg ds 0,0011 0,0047
PCB 153 mg/kg ds 0,0011 0,0047
PCB 180 mg/kg ds ^,0010 0,0030
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0062 0,0269 * 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 0,051 0,0510
Fenanthreen mg/kg ds 0,33 0,3300
Anthraceen mg/kg ds 0,12 0,1200
Fluorantheen mg/kg ds 0,95 0,9500
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,76 0,7600
Chryseen mg/kg ds 0,95 0,9500
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,37 0,3700
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,57 0,5700
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,51 0,5100
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,59 0,5900
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 5,2 5,201 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

2 9150342 MM-B1: A04 (0-30)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD

RG

AW

T

I

Gestandaardiseerd gehalte 

Vereiste Rapportagegrens 

Achtergrondwaarde 

Tussenwaarde 

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum * ** ***

2332.001

19-08-2016
Schell
2016095229
22-08-2016
29-08-2016

Analyse Eenheid | MM-B2 | GSSD | Oordeel RG AW t| I

Bodemtype correctie
Organische stof 5,3
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 
Voorbehandeling

2,7

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Uitgevoerd

Droge stof 0/ (m/m) 87 87
Organische stof (m/m) ds 5,3 5,300
Gloeirest / (m/m) ds 94,5
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)
Metalen

/ (m/m) ds 2,7 2,700

Barium (Ba) mg/kg ds 30 106,9 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,54 0,7995 * 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds ^,0 6,858 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 13 23,64 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds ^,050 0,0484 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds ^,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds ^,0 7,717 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 24 35,17 - 10 50 290 530
Zink (Zn)
Minerale olie

mg/kg ds 82 173,8 * 20 140 430 720

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds ^,0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds ^,0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds ^,0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 15
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 14
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds ^,0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 38 71,70 - 35 190 2600 5000
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

Zie bijl.

PCB 28 mg/kg ds ^,0010 0,0013
PCB 52 mg/kg ds ^,0010 0,0013
PCB 101 mg/kg ds ^,0010 0,0013
PCB 118 mg/kg ds ^,0010 0,0013
PCB 138 mg/kg ds ^,0010 0,0013
PCB 153 mg/kg ds ^,0010 0,0013
PCB 180 mg/kg ds ^,0010 0,0013
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0092 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds ^,050 0,0350
Fenanthreen mg/kg ds 0,066 0,0660
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350
Fluorantheen mg/kg ds 0,14 0,1400
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,066 0,0660
Chryseen mg/kg ds 0,093 0,0930
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds ^,050 0,0350
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,057 0,0570
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06 0,0600
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,07 0,0700
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,66 0,6570 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

3 9150343 MM-B2: B01 (0-50) B02 (0-50) B03 (3-50) B05 (18-50)B06 (0-50) B09 (0-50) B12 (0-50)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD

RG

AW

T

I

Gestandaardiseerd gehalte 

Vereiste Rapportagegrens 

Achtergrondwaarde 

Tussenwaarde 

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum * ** ***

2332.001

19-08-2016
Schell
2016095229
22-08-2016
29-08-2016

Analyse Eenheid | MM-B3 | GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 0,7
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Uitgevoerd

Droge stof 0/ (m/m) 84,3 84,30
Organische stof (m/m) ds ^,7 0,4900
Gloeirest / (m/m) ds 99,1
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)
Metalen

/ (m/m) ds 5 5

Barium (Ba) mg/kg ds ^0 39,45 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds ^,20 0,2304 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds ^,0 5,559 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds ^,0 6,563 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,1 0,1370 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds ^,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds ^,0 6,533 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds ^0 10,44 - 10 50 290 530
Zink (Zn)
Minerale olie

mg/kg ds ^0 28,82 - 20 140 430 720

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds ^,0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds ^,0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds ^,0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds ^1
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7,1
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds ^,0
Minerale olie totaal (C10-C40) 
Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds ^5 122,5 - 35 190 2600 5000

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 52 mg/kg ds ^,0010 0,0035
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035
PCB 180 mg/kg ds ^,0010 0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350
Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350
Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds ^,050 0,0350
Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds ^,050 0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

4 9150344 MM-B3: A01 (100-150) A04 (50-100) B01 (150-200) B03(100-150) B11 (50-100)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD

RG

AW

T

I

Gestandaardiseerd gehalte 

Vereiste Rapportagegrens 

Achtergrondwaarde 

Tussenwaarde 

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

2332.001

19-08-2016

Schell

2016094977

19-08-2016

24-08-2016

Analyse Eenheid | M1 (steekbus) | GSSD | Oordeel RG AW t| i|

Bodemtype correctie

Organische stof 3,5

Korrelgrootte c 2 pm (Lutum)

Bodemkundige analyses

25

Droge stof X (m/m) 86 86

Organische stof X (m/m) ds 3,5 3,5

Gloeirest X (m/m) ds 96,1

Fenolen

Pentachloorfenol mg/kg ds c0,0030 0,0060 - 0,01 0,003 6 12

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 9149522 M1: A03 (20-40)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD

RG

AW

T

I

Gestandaardiseerd gehalte 

Vereiste Rapportagegrens 

Achtergrondwaarde 

Tussenwaarde 

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certifi caatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum

2332.001

26-08-2016

2016097618
26-08-2016
31-08-2016

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen
Barium (Ba) Pg/L 48 48 - 20 50 338 625
Cadmium (Cd) Pg/L ^,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) Pg/L <2,0 1,400 - 2 20 60 100
Koper (Cu) Pg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) Pg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) Pg/L '■2,0 1,400 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) Pg/L <3,0 2,100 - 3 15 45 75
Lood (Pb) Pg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75
Zink (Zn) Pg/L <10 7- 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen Pg/L ^,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen Pg/L 0,49 0,4900 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen Pg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen Pg/L <0,10 0,0700
m,p-Xyleen Pg/L <0,20 0,1400
Xylenen (som) factor 0,7 Pg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) Pg/L <0,90 0,6300
Naftaleen Pg/L ^,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70
Styreen Pg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan Pg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan Pg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan Pg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen Pg/L ^,20 0,1400 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen Pg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan Pg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan Pg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan Pg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan Pg/L ^,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen Pg/L <0,10 0,0700
trans 1,2-Dichlooretheen Pg/L <0,10 0,0700
CKW (som) Pg/L <1,6 1,120
Tribroommethaan Pg/L <0,20 0,1400 630
Vinylchloride Pg/L ^,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen Pg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 Pg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan Pg/L <0,20 0,1400
1,2-Dichloorpropaan Pg/L <0,20 0,1400
1,3-Dichloorpropaan Pg/L <0,20 0,1400
Dichloorpropanen som factor 0.7 Pg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) Pg/L ^0
Minerale olie (C12-C16) Pg/L <10
Minerale olie (C16-C21) Pg/L <10
Minerale olie (C21-C30) Pg/L <15
Minerale olie (C30-C35) Pg/L <10
Minerale olie (C35-C40) Pg/L ^0
Minerale olie totaal (C10-C40) Pg/L <50 35 - 50 50 325 600
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH Pg/L <0,010 0,0070 - 0,01 0,033
beta-HCH Pg/L <0,0080 0,0056 - 0,008 0,008
gamma-HCH Pg/L <0,0090 0,0063 - 0,009 0,009
delta-HCH Pg/L ^,0080 0,0056
Hexachloorbenzeen Pg/L <0,0050 0,0035 - 0,005 0,00009 0,25 0,5
Heptachloor Pg/L <0,010 0,0070 - 0,01 0,000005 0,15 0,3
Heptachloorepoxide (cis,beta) Pg/L <0,010 0,0070
Heptachlorepoxide (trans,alfa) Pg/L <0,010
Hexachloorbutadiëen Pg/L ^,010 0,0070
Aldrin Pg/L <0,010 0,0070 - 0,01 0,000009
Dieldrin Pg/L <0,010 0,0070 - 0,01 0,0001
Endrin Pg/L <0,010 0,0070 - 0,01 0,00004
Isodrin Pg/L <0,030 0,0210
Telodrin Pg/L ^,030 0,0210
alfa-Endosulfan Pg/L <0,010 0,0070 - 0,01 0,0002 2,5 5
beta-Endosulfan Pg/L <0,010 0,0070
alfa-Endosulfansulfaat Pg/L <0,010 0,0070
alfa-Chloordaan Pg/L ^,010 0,0070
gamma-Chloordaan Pg/L <0,010 0,0070
o,p-DDT Pg/L <0,010 0,0070
p,p-DDT Pg/L <0,010 0,0070
o,p-DDE Pg/L <0,010 0,0070
p,p-DDE Pg/L ^,010 0,0070
o,p-DDD Pg/L <0,010 0,0070
p,p-DDD Pg/L <0,010 0,0070
HCH (som) (factor 0,7) Pg/L 0,024 0,0245 - 0,05 0,05 0,525 1
Drins (som) (factor 0,7) Pg/L 0,021 0,0210 0,03 0,1
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) Pg/L 0,014 0,02 0,000005 1,5 3
DDD (som) (factor 0,7) Pg/L 0,014
DDE (som) (factor 0,7) Pg/L 0,014
DDT (som) (factor 0,7) Pg/L 0,014
DDX (som) (factor 0,7) Pg/L 0,042 0,0420 - 0,06 0,000004 0,005 0,01
Chloordaan (som) (factor 0,7) Pg/L 0,014 0,0140 - 0,02 0,00002 0,1 0,2
OCB (som) (factor 0,7) Pg/L 0,18
Chloorfenolen
o-Chloorfenol Pg/L <0,10 0,0700
m-Chloorfenol Pg/L <0,02 0,0140
p-Chloorfenol Pg/L ^,02 0,0140
Monochloorfenolen (som) Pg/L <0,14 0,0980 - 0,3 50,1 100
2,3-Dichloorfenol Pg/L <0,02 0,0140
2,4/2,5-Dichloorfenol Pg/L 0,04 0,0400
2,6-Dichloorfenol Pg/L <0,03 0,0210
3,4-Dichloorfenol Pg/L <0,02 0,0140
3,5-Dichloorfenol Pg/L ^,03 0,0210
Dichloorfenolen (som) Pg/L <0,10 0,1100 - 0,2 15,1 30
2,3,4-Trichloorfenol Pg/L <0,02 0,0140
2,3,5+2,4,5-T richloorfenol Pg/L <0,02 0,0140
2,3,6-Trichloorfenol Pg/L <0,01 0,0070
2,4,6-Trichloorfenol Pg/L ^,05 0,0350
3,4,5-Trichloorfenol Pg/L <0,01 0,0070
Trichloorfenolen (som) Pg/L <0,11 0,0630 * 0,03 5,01 10
2,3,4,5-Tetrachloorfenol Pg/L <0,01 0,0070
2,3,4,6 + 2,3,5,6-Tetrachloorfenol Pg/L <0,020 0,0140
Tetrachloorfenolen (som) Pg/L ^,03 0,01 5 10
Pentachloorfenol Pg/L <0,010 0,0070 - 0,04 1,52 3
4-Chloor-3-methylfenol Pg/L <0,02 0,0140
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen Pg/L 1,12 en toasoordeel mogelijk

Leeenda

N r. An alytico-nr Monster
1 9157627 PB A1

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen
- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

Gestan daardiseerd geh alte 
Vereiste Rapportćgegren s 
Streefwaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/



Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering

AW s achtergrondwaarde 

S s streefwaarde
I s interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)

voorkomen in:

Stof/niveau

Grond/sediment 
(mg/kg droge stof)

Grondwater 
(pg/l opgelost, tenzij 

anders vermeld)

AW I S I

I. Metalen
antimoon (Sb) 4,0 22 20
arseen (As) 20 76 10 60
barium (Ba) 920* 50 625
cadmium (Cd) 0,60 13 0,4 6
chroom (Cr) 55 1 30
chroom III -1 80
chroom VI 78
cobalt (Co) -1 5 190 -20 -1 00

koper (Cu 
kwik (Hg)

40
0,15

190 15
0,05

75
0,3

kwik (anorganisch) -3 6

kwik (organisch) 4
lood (Pb) -5 0 530 15 -7 5
molybdeen (Mo) 1,5 190 5 300
nikkel (Ni) 35 100 15 75
tin (Sn) 6,5
vanadium (V) 80
zink (Zn) 140 -7 20 -65 -8 00

II.

III.

IV.

V.

Anorganische verbindingen
chloride
cyaniden-vrij
cyaniden-complex
thiocyanaat

Aromatische verbindingen
benzeen
ethylbenzeen
tolueen
xylenen
styreen (vinylbenzeen) 
fenol
cresolen (som) 
dodecylbenzeen
aromatische oplosmiddelen (som)

Polycyclische aromatische kool
waterstoffen (PAK's)
naftaleen
antraceen
fenantreen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
benzo(k)fluoranteen
indeno(1,2,3cd)pyreen
PAK (som 10)

Gechloreerde koolwaterstoffen
vinylchloride
dichloormethaan
1.1- dichloorethaan
1.2- dichloorethaan
1.1- dichlooretheen
1.2- dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform)
1.1.1- trichloorethaan
1.1.2- trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per)

monochloorbenzeen
dichloorbenzenen
trichloorbenzenen
tetrachloorbenzenen
pentachloorbenzeen
hexachloorbenzeen

monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol

PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ)

pentachlooraniline

3
5,5
6,0

20
50
20

0,20 1,1
0,20 110
0,20 32
0,45 17
0,25 86
0,25 14
0,30 13
0,35
2,5

100 (mg/l)

10
1500
1500
1500

0,2 30
4 150
7 1000
0,2 70
6 300
0,2 2000
0,2 200

1,5 40

0,01
0,0007
0,003
0,003
0,0001
0,003
0,0005
0,0003
0,0004
0,0004

70
5
5
1
0,5
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05

0,10 0,1 0,01 5
0,10 3,9 0,01 1000
0,20 15 7 900
0,20 6,4 7 400
0,30 0,3

1
0,01 10

0,30 0,01 20
0,80 2 0,8 80
0,25 5,6 6 400
0,25 15 0,01 300
0,3 10 0,01 130
0,25 2,5 24 500
0,30 0,7 0,01 10
0,15 8,8 0,01 40

0,20 15 7 180
2,0 19 3 50
0,015 11 0,01 10
0,0090 2,2 0,01 2,5

10,0025 6,7 0,003
0,0085 2,0 0,0009 0,5

0,045 54 0,3 100
0,20 22 0,2 30
0,0030 22 0,03 10
0,015 21 0,01 10
0,0030 12 0,04 3

0,020 1 0,01 0,01
0,070 23 6
0,20

0,000055

50
0,00018

30

0,15

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.



Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering

voorkomen in:

Stof/niveau

Grond/sediment 
(mg/kg droge stof)

Grondwater 
(pg/l opgelost, tenzij 

anders vermeld)

AW I S I

VI. Bestrijdingsmiddelen
chloordaan 0,0200 4 0,02 ng/l 0,2
DDT (som) 0,20 1,7
DDE (som) 0,10 2,3
DDD (som) 0,020 34
DDT/DDE/DDD (som) 0,004 ng/l 0,01
aldrin 0,32 0,009 ng/l
dieldrin 0,1 ng/l
endrin 0,04 ng/l
drins (som) 0,015 4 0,1
a-endosulfan 0,00090 4 0,2 ng/l 5

a-HCH 0,0010 17 33 ng/l

p-HCH 0,0020 1,6 8 ng/l

%-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 9 ng/l

HCH-verbindingen (som) 0,05 1

heptachloor 0,00070 4 0,005 ng/l 0,3

heptachloorepoxide (som) 0,0020 4 0,005 ng/l 3

hexachloorbutadieen 0,003

organochloorhoudende 0,40

bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
azinfos-methyl 0,0075

organotin verbindingen (som) 0,15 2,5 0,05-16 ng/l 0,7

tributyltin (TBT) 0,065

MCPA 0,55 4 0,02 50

atracine 0,035 0,71 29 ng/l 150

carburyl 0,15 0,45 2 ng/l 50

carbofuran 0,017 0,017 9 ng/l 100

4-chloormethylfenolen (som) 0,60

niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 0,090

VII.
Overige verontreinigingen
asbest 100
cyclohexanon 2,0 150 0,5 15000
dimethyl ftalaat 0,045 82
diethyl ftalaat 0,045 53
di-isobutylftalaat 0,045 17
dibutyl ftalaat 0,070 36
butyl benzylftalaat 0,070 48
dihexyl ftalaat 0,070 220
di(2-ethylhexyl)ftalaat 0,045 60
ftalaten (som) 0,5 5
minerale olie 190 5000 50 600
pyridine 0,15 11 0,5 30
tetrahydrofuran 0,45 7 0,5 300
tetrahydrothiofeen 1,5 8,8 0,5 5000
tribroommethaan 0,20 75 630
ethyleenglycol 5,0
diethyleenglycol 8,0
acrylonitril 2,0
formaldehyde 2,5
isopropanol (2-propanol) 0,75
methanol 3,0
butanol (1 -butanol) 2,0
butylacetaat 2,0
ethylacetaat 2,0
methyl-tert-butyl ether (MTBE) 0,20
methylethylketon 2,0

Bodemtypecorrectie

Anorganische verbindingen

Ti t + b * 0Zo lut. + c * 0Zo org.st. 
Lb = Lst *------------------------------------------------------------2—

a + b * 25 + c * 10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg^/o lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; ®/ org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.



Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering

STOF a b c

arseen 15 0,4 0,4
barium 30 5 0
beryllium 8 0,9 0
cadmium 0,4 0,007 0,021
chroom 50 2 0
cobalt 2 0,28 0
koper 15 0,6 0,6
kwik 0,2 0,0034 0,0017
lood 50 1 1
nikkel 10 1 0
tin 4 0,6 0
vanadium 12 1,2 0
zink 50 3 1,5

Organische verbindingen

Lb . LSI . ^ ^ 
10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); y0 org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 300Zo respectievelijk minder dan 
207o, worden gehalten van respectievelijk 3007o en 207o aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde.

Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk

T = 0,5* (AW +1)

T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen

Geraad-

Informatiebron pleegd Toelichting
(ja/nee)

Informatie uit kaartmateriaal etc.
Datum

kaartmateriaal

Opmerkingen

Historische topografische kaart ja 1815 -heden

Informatie uit themakaarten
Jaar bron/ 

kaartmateriaal

Opmerkingen

Bodemkaart Nederland ja digitaal

Grondwaterkaart Nederland ja 1978 kaartblad 52 Oost

Bodemloket.nl nee -- gegevens alleen bij de 

gemeente te verkrijgen

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / Datum Contactpersoon Opmerkingen

opdrachtgever uitgevoerd

Historisch gebruik locatie ja

Huidig gebruik locatie ja

Huidig gebruik belendende percelen ja dhr. R.J.W. Driessen

(vanuit onderzoekslocatie) juli en augustus en Frederix Advies

2016 (contactpersoon de

Toekomstig gebruik locatie ja heer B. Frederix)

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken ja

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja

Informatie van gemeente
Datum

uitgevoerd

Contactpersoon Opmerkingen

Archief Bouw- en woningtoezicht ja

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja
Mevr. E. Zacholi en 

mevr. E. Janssen
Archief ondergrondse tanks ja

augustus 2016

Archief bodemonderzoeken ja

Informatie uit terreininspectie
Datum

uitgevoerd

Opmerkingen

Historisch gebruik locatie ja

Huidig gebruik locatie ja

28 juli en 19

Huidig gebruik belendende percelen 

(vanuit onderzoekslocatie)

ja augustus 2016

Verhardingen ja



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen

Tabel I geeft een opsomming van de verleende bouwvergunningen voor de onderzoekslocatie. 
Tevens is aangegeven of er in de bouwvergunning vermeld is of asbest als bouwmateriaal is toe
gepast.

Tabel I. Verleende bouwvergunningen

Naam aanvrager Datum Omschrijving Asbest toegepast in:

J.A. v/d Beuken 13 februari 1948 bouwen van een kippenhok uitgevoerd in steen geen melding

J. v/d Beuken 29 november 1950 bouwen van een broeikast geen melding

J. v/d Beuken 28 april 1954 bouwen van een champignonschuur 

(voormalige champignonkelder 3)

geen asbest toegepast

J.A. v/d Beuken 25 februari 1961 bouwen van een champignonkwekerij 

(gehele champignonkelder 1)

(kippenhok en broeikas staan niet meer op tek.)

dakbedekking met eternite golfplaten

J. v/d Beuken 17 april 1961 bouwen van een champignonkwekerij 

(noordelijk deel van champignonkelder 1)

(kippenhok en broeikas staan niet meer op tek.)

dakbedekking blauwe asbestplaten

J. v/d Beuken 25 mei 1964 uitbreiden van een champignonkwekerij

(geen tekening aanwezig, maar vermoedelijk het

zuidelijk deel van champignonkelder 1)

dakbedekking blauwe asbestgolfplaten

G. v/d Beuken 2 maart 1979 oprichten van een champignonkwekerij 

(champignonkelder 2)

dakbedekking blauw/zwarte golfplaten

Uit het milieudossier van de gemeente Horst aan de Maas blijkt verder, dat er in het verleden een 
vergunning is verleend voor de (gevoerde) bedrijfsactiviteiten. Tabel II geeft een opsomming van de 
verleende vergunning.

Tabel II. Verleende milieuvergunning

Naam aanvrager Datum vergunning Omschrijving vergunning

G.P.J. v/d Beuken 18 juli 1979 Oprichtingsvergunning voor het oprichten, in werking brengen en in 

werking houden van een champignonkwekerij

R.J.W. Driessen 11 mei 2007 Verzoek tot intrekking van de vigerende oprichtingsvergunning



Over Econsultancy.

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.

Diensten

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 
over de verschillende onderzoeken.

Werkwijze

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.

Kennis

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 
nieuwe verantwoordelijkheden.

Creativiteit

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 
opdrachtgever te bereiken.

Kwaliteit

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.

Opdrachtgevers

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op
drachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe
rentielijsten worden verschaft.
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Rijksweg Noord 39 

6071 KS Swalmen 

Tel. 0475 - 504961 

Swalmen@econsultancy.nl

Vestiging Gelderland
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7005 AP Doetinchem 

Tel. 0314 - 365150 

Doetinchem@econsultancy.nl

Vestiging Brabant

Rapenstraat 2 

5831 GJ Boxmeer 

Tel. 0485 - 581818 

Boxmeer@econsultancy.nl
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