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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 
In opdracht van Bouwbedrijf Bootsma is door Enviso Ingenieursbureau een verkennend 
asbestbodemonderzoek conform de NEN 5707 ‘Bodeminspectie, monsterneming en analyse van 
asbest in bodem’ uitgevoerd ter plaatse van de locatie Thaborwei 6 te Tirns. 
 
Op een deel van de locatie heeft een klein boerderijtje gestaan met er omheen een aantal schuren. Deze 
opstallen zijn reeds gesloopt. De rest van de locatie bestaat uit weiland. 
 
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1. 
 

1.2 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding voor het uitvoeren van het asbestonderzoek zijn de bevindingen uit het verkennend 
bodemonderzoek (WMR Rinsumageest bv, rapportnummer 123006/JvA, d.d. 20 april 2012), waarbij 
op het noordelijk deel van de onderzoekslocatie enkele fragmenten asbestverdacht materiaal op het 
maaiveld zijn waargenomen.  
 
Het doel van het verkennend asbestbodemonderzoek is het bepalen van de eventuele concentratie(s) aan 
asbest in de grond ter plaatse van kadastraal perceel nr. 33 (Nieuwland, sectie K) rondom de voormalige 
boerderij en opstallen. 
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2 VOORONDERZOEK  

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

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

Gemeente Súdwest-Fryslân 
Adres Thaborwei 6 te Tirns  
Kadastraal Gemeente: Nieuwland Sectie: K Nummers: 33 (deels) 

Oppervlakte onderzoeksgebied 2.145 m2 

 
Op een deel van de locatie heeft een klein boerderijtje gestaan met er omheen een aantal schuren. Deze 
opstallen zijn reeds gesloopt. De rest van de locatie bestaat uit weiland.  
 
Ten noordoosten van de onderzoekslocatie bevindt zich de straat Thaborwei. De locatie wordt aan de 
noordwestzijde begrensd door twee woningen met erf. Aan de overige zijden is weiland gelegen. Een 
overzicht van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 3. 
 

2.3 Bodemopbouw 

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

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

Bodemopbouw 

0 - 0,40 Klei, bruingrijs, zwak siltig, zwak humeus 
0,40 - 0,95 Klei, grijs, zwak siltig 
0,95 - 1,40 Klei, blauwgrijs, zwak siltig 
1,40 - 1,50 Veen, kleiig, bruin 
1,50 - 4,10 Klei, blauwgrijs, zwak siltig 
4,10 - 4,65 Veen, bruin 
4,65 - 4,80 Zand, zeer fijn, bruin, matig humeus 

 
Het maaiveld ter plaatse van de locatie bevindt zich op een hoogte van ca. 0,20 meter + N.A.P.  
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2.4 Historisch onderzoek 
Op de locatie heeft in 2009, voorafgaand aan de sloop van de opstallen, een asbestverwijdering 
plaatsgevonden door ASM Asbestsanering & Milieutechniek. Navolgend is het kenmerk van de 
eindcontrole na asbestverwijdering weergegeven: 
 
• Eindcontrole na asbestverwijdering Thaborwei 6 te Tirns, ASM Asbestsanering & 

Milieutechniek, proj.nr. P2011-0700-1, d.d. 06-10-2009; 
 
Uit de eindcontrole blijkt dat de locatie vrij is van asbesthoudend materiaal en de onderzoekslocatie 
zonder persoonlijke beschermingsmiddelen betreden mag worden. Het rapport “Eindcontrole na 
asbestverwijdering Thaborwei 6 te Tirns” is opgenomen in bijlage 2. 
 
Daarnaast is op de locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het kenmerk is navolgend 
weergegeven: 
 
• Verkennend bodemonderzoek Thaborwei 6 te Tirns, WMR Rinsumageest bv, proj.nr. 

123006/JvA, d.d. 20 april 2012. 
 
Uit het verkennend bodemonderzoek is gebleken dat op het noordelijk deel van de onderzoekslocatie 
enkele fragmenten asbestverdacht materiaal op het maaiveld zijn waargenomen, welke mogelijk 
verspreid zijn tijdens de sloop van de opstallen. Ter plaatse van boring twee blijkt een puinverharding 
aanwezig te zijn, welke asbestverdacht is. Daarnaast blijkt dat zowel in de grond als het grondwater geen 
tot slechts licht verhoogde gehalten aan enkele parameters zijn vastgesteld ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. 
 

2.5 Conclusie vooronderzoek 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat er aanleiding is om asbesthoudend materiaal in de bodem te 
verwachten. Dit blijkt uit het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek, waarbij ter plaatse van het 
noordelijk deel van de onderzoekslocatie asbestverdacht materiaal is aangetroffen op het maaiveld. 
Daarnaast is ter plaatse van boring 2 een puinverharding aangetroffen. Op basis van het vooronderzoek 
wordt het terrein rondom de voormalige boerderij en schuren als ‘verdacht’ aangemerkt met 
betrekking tot eventuele aanwezigheid van asbest. 
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3 ONDERZOEKSPROGRAMMA 

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

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

Oppervlakte 
locatie (m2) 

Strategie Aantal te inspecteren 
meetpunten van het 
maaiveld (minmaal) 

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

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

2.145 m2 VED-HE 11 11 2 

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

4.1 Visuele inspectie 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 14 mei 2012. Voorafgaande aan het graven van gaten en 
het verrichten van boringen is het maaiveld visueel geïnspecteerd op eventuele aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen. Uit de visuele inspectie is gebleken dat er zintuiglijk geen asbestverdacht 
materiaal is aangetroffen op het maaiveld.  
 

4.2 Grondonderzoek 
Na de visuele inspectie is gestart met het (handmatig) graven van gaten en het verrichten van 
grondboringen. Hiertoe zijn in totaal 11 gaten (30 x 30 cm; 0,5 m-mv) gegraven. De proefgaten 3 en 8 
zijn doorgeboord tot een diepte van 2,0 m-mv. Ter plaatse van het aangetroffen asbestverdacht 
materiaal door WMR is gat 5 gegraven. 
 
De opgegraven en opgeboorde grond is uitgeharkt en zorgvuldig geïnspecteerd op de aanwezigheid 
van asbestverdacht materiaal. Uit de zintuiglijke waarnemingen kan worden geconcludeerd dat de 
bodemopbouw ter plaatse van het gehele onderzoeksterrein nagenoeg gelijk is en er nergens 
asbestverdachte materialen zijn aangetroffen in de grond. Zintuiglijk zijn in de bovengrond lichte 
bijmengingen met puin aangetroffen. Voor een overzicht van de bodemopbouw wordt verwezen naar 
bijlage 4. 
 
Van de fractie < 16 mm is van de bovengrond van alle sleuven een grondmengmonster samengesteld 
(MM1) voor de analyse op asbest in bodem conform de NEN 5707 ‘Bodeminspectie, monsterneming 
en analyse van asbest in bodem’.  
 
Alle sleuven en gaten zijn conform VKB-protocol 2018 geïnspecteerd en bemonsterd. Foto’s van het 
opgegraven materiaal uit de proefgaten zijn opgenomen in bijlage 8. 
 

4.3 Analyse 
Het samengestelde grondmengmonster is opgestuurd voor vezelonderzoek naar het laboratorium Al-
West, dat geaccrediteerd is volgens het accreditatieschema “AS 3000” onder nr. L005. Van het 
samengestelde grondmengmonster is vastgesteld of het asbesthoudend is, of het hechtgebonden asbest of 
niet-hechtgebonden asbest betreft, welke asbestsoort het betreft en wat de vastgestelde gehalten zijn. Het 
analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5.  
 
Een overzicht van de samenstelling van het grondmonster, inclusief de monstercode, het bijbehorende 
meetpunt en de diepte van de monstername, de analysemethode en de reden van de selectiekeuze is 
weergegeven in tabel 4.3.1.  
 
Tabel 4.3.1: Samenstelling en analyses materiaalmonsters en grondmonsters 

Monstercode Meetpunt  Diepten  
(cm-mv) 

Analysemethode Reden monsterselectie 

MM1 Proefgaten 2, 3, 5, 6, 8, 9 
Proefgaten 4, 7, 11 
Proefgaten 1, 10 

0-30 
0-40 
0-50 

NEN-5707 Indicatief, asbestverdacht 

 
Om de resultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals die 
door het ministerie van VROM in de ‘Circulaire bodemsanering 2009’ zijn opgesteld. Een toelichting op 
de toetsing van de analyseresultaten aan de circulaire is opgenomen in bijlage 7. 
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN 

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

5.2 Analyseresultaten 
In tabel 5.2.1 is een overzicht van de onderzoeksresultaten weergegeven. In bijlage 6 is de berekening 
van het asbestgehalte in het mengmonster opgenomen. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage 5. 
 
Tabel 5.2.1: Analyseresultaat asbestgehalte 

Ruimtelijke eenheid Diepte 
(cm-mv) 

Gewogen gehalte 
< 16mm 

Gewogen gehalte > 
16mm 

Totaal gehalte 
asbest (gewogen) 

 cm-mv mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds 
MM1: proefgat 1 t/m 11 0-50 0,8 - 0,8 

 
Uit de verkregen analyseresultaten van het samengestelde grondmengmonster (MM1) en de zintuiglijke 
waarnemingen kan worden geconcludeerd dat er ter plaatse van de onderzoekslocatie een totaal 
asbestgehalte van 0,8 mg/kg ds is vastgesteld. De som van het asbestgehalte (0,8 mg/kg ds.) overschrijdt 
daarmee niet de norm van  100 mg/kg ds. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

6.1 Samenvatting 
In opdracht van Bouwbedrijf Bootsma is door Enviso Ingenieursbureau een verkennend 
asbestbodemonderzoek conform de NEN 5707 ‘Bodeminspectie, monsterneming en analyse van 
asbest in bodem’ uitgevoerd ter plaatse van de locatie Thaborwei 6 te Tirns. 
 
Op een deel van de locatie heeft een klein boerderijtje gestaan met er omheen een aantal schuren. Deze 
opstallen zijn in 2009 gesloopt. De rest van de locatie bestaat uit weiland. 
 
Aanleiding voor het uitvoeren van het asbestonderzoek zijn de bevindingen uit het verkennend 
bodemonderzoek (WMR Rinsumageest bv, rapportnummer 123006/JvA, d.d. 20 april 2012), waarbij 
op het noordelijk deel van de onderzoekslocatie enkele fragmenten asbestverdacht materiaal op het 
maaiveld zijn waargenomen.  
 
Het doel van het verkennend asbestbodemonderzoek is het bepalen van de eventuele concentratie(s) aan 
asbest in de grond ter plaatse van kadastraal perceel nr. 33 (Nieuwland, sectie K) rondom de voormalige 
boerderij en opstallen.  
 
Uit het verkennend asbestbodemonderzoek blijkt dat er zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal in/op 
de bodem zijn aangetroffen. In het grondmengmonster MM1 is een marginaal verhoogd gehalte aan 
asbest (0,8 mg/kg ds) aangetroffen, maar blijft ruimschoots onder de interventiewaarde (100 mg/kg ds).  
 

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

Ligging en Kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie 
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1235&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=716&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=929&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1236&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1387&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1386&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=739&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1353&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=838&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=737&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=733&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=867&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=736&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=738&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=868&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=735&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=869&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1123&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=396&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1030&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1122&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1272&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1273&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1276&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1061&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=992&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1062&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1022&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1102&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1074&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1103&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=447&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=446&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=445&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=444&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=443&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=442&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=B&perceelnummer=1234&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=33&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=459&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=460&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=35&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=448&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=68&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=71&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NLD01&sectie=K&perceelnummer=34&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNE00&sectie=H&perceelnummer=156&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zrecvK4mOjDiH9f8eYfr&referentie=


Omgevingskaart

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object NIEUWLAND (FR) K 33
Thaborwei 6, 8632 WG TIRNS
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Bijlage 2 
 

Rapport “Eindcontrole na asbestverwijdering” 
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Bijlage 3 
 

Overzicht onderzoekslocatie met situering proefgaten en boringen 
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Bijlage 4 
 

Bodemprofielen 
 



Projectcode: EN01876
Projectnaam: Thaborwei 6 Tirns

getekend volgens NEN 5104

Gat 1

0

50

100

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs, 
Graven

-50

Klei, zwak siltig, Edelmanboor

-100

Gat 2

0

50

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs, 
Graven

-30

Klei, zwak siltig, donkergrijs, Graven

-50

Gat 3

0

50

100

150

200

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
matig puinhoudend, donkergrijs, 
Graven

-30

Klei, zwak siltig, donkergrijs, Graven

-50

Klei, zwak siltig

-200

Gat 4

0

50

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
resten puin, donkergrijs, Graven

-40

Klei, zwak siltig, Edelmanboor

-60



Projectcode: EN01876
Projectnaam: Thaborwei 6 Tirns

getekend volgens NEN 5104

Gat 5

0

50

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs, 
Graven

-30

Klei, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-80

Gat 6

0

50

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs, 
Graven

-30

Klei, zwak siltig, Edelmanboor

-50

Gat 7

0

50

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs, 
Graven

-40

Klei, matig siltig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-60

Gat 8

0

50

100

150

200

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
matig puinhoudend, donkergrijs, 
Graven

-30

Klei, matig siltig

-200



Projectcode: EN01876
Projectnaam: Thaborwei 6 Tirns

getekend volgens NEN 5104

Gat 9

0

50

100

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs, 
Graven

-30

Klei, matig siltig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-100

Gat 10

0

50

100

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs, 
Graven

-50

Klei, zwak siltig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-100

Gat 11

0

50

100

0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs, 
Graven

-40

Klei, zwak siltig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-100
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Bijlage 5 
 

Analysecertificaat asbest 



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

21.05.2012Datum
35006381Relatienr
308822Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   308822   Bodem / Eluaat

ENVISO B.V. ,   l. Boerma
Distributeur

Opdrachtgever 35006381 ENVISO B.V.
Referentie EN01876 Thaborwei 6 Tirns
Opdrachtacceptatie 14.05.12
Monsternemer Opdrachtgever

ENVISO B.V. 
POSTBUS 508
9200 AM DRACHTEN

Blad 1 van 2



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Overig onderzoek
Asbest (som)

740921

--zie bijlage

Eenheid

Begin van de analyses: 15.05.12
Einde van de analyses: 21.05.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5707, 2003/C1: 2006 nl;: (SA)Asbest (som)
Grond

Asbest (som) Sanitas Inspecties & Analyses B.V., Gouderakstraat 40b, 3079 DB Rotterdam 

Extern lab

Uitbestede analyses

Parameter

740921 14.05.2012

Monstername Monsteromschrijving

MM1

Monsternr.

MM1

ENVISO B.V. ,   l. Boerma
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   308822   Bodem / Eluaat Blad 2 van 2
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Bijlage 6 
 

Berekening asbest
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projectnr. EN01876    
Projectnaam Thaborwei 6 te Tirns   
monsternaam MM1    
     
Verzameld asbesthoudend materiaal visueel (asbesthoudend materiaal > 16 
mm)  
     
 eenheid    
lengte sleuf m 3,3   
breedte sleuf m 0,3   
laagdikte onderzocht m 4   
volume onderzocht m3 3,96   
dichtheid grond kg/l 1,7   
gewicht onderzochte grond kg 6732   
onderzoeksefficiency % 80   
droge stofgehalte % 76,5   
drooggewicht veldmonster kgds 4119,98   
     
aantal delen chrysotielhoudend materiaal (> 16 mm)  0   
gewicht chrysotielhoudend materiaal (> 16 mm) g 0   
% chrysotiel % 12,5   
gewicht chrysotiel > 16 mm mg 0   
     
aantal delen crocidoliethoudend materiaal (> 16 
mm)  0   
gewicht crocidoliethoudend materiaal (> 16 mm) g 0   
% crocidoliet % 0   
gewicht crocidoliet > 16mm mg 0   
     
aantal delen amosiethoudend materiaal (> 16 mm)  0   
gewicht amosiethoudend materiaal (> 16 mm) g 0   
% amosiet % 0   
gewicht amosiet > 16mm mg 0   
     
gehalte chrysotiel mg/kgds 0,00   
gehalte crocidoliet mg/kgds 0   
gehalte amosiet mg/kgds 0   
     
Gehalte aan asbest bepaald in het laboratorium (asbesthoudend materiaal < 16 mm) 
     
gehalte chrysotiel mg/kgds 0,8   
gehalte crocidoliet mg/kgds 0   
gehalte amosiet mg/kgds 0   
     
Totaal gehalte aan asbest     
     
gehalte chrysotiel mg/kgds 0,80   
gehalte crocidoliet mg/kgds 0 #  
gehalte amosiet mg/kgds 0 #  
     
Gewogen gehalte aan asbest in de bodem mg/kgds 0,80   
     
# amfiboolasbest (vermeerderd met factor 10)      
# amfiboolasbest (vermeerderd met factor 10)      
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Bijlage 7 
 

Toelichting ‘Circulaire bodemsanering 2012’ 
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Algemene toelichting toetsingskader 
Om de analyseresultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals die door 
het ministerie van VROM in de Circulaire bodemsanering 2012 zijn opgesteld. De toetsingswaarden zijn geen 
'harde' criteria. Rekening dient te worden gehouden met het feit, dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en 
daardoor de verspreiding in het milieu afhankelijk is van allerlei bodemkenmerken. Tevens is van belang, dat het 
risico van blootstelling van de bevolking mede afhankelijk is van de bestemming en het gebruik van de grond in 
de huidige situatie en de toekomst. 
 
In de ‘Circulaire bodemsanering 2012’ van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) is een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling van de milieukwaliteit van een 
bodem. Dit toetsingskader is vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en geldt voor landbodems. In de 
circulaire worden voor grond AW2000- en interventiewaarden en voor grondwater worden streef- en 
interventiewaarden als volgt onderscheiden: 
 
AW2000 (grond) of Streefwaarde (grondwater) 
Referentiewaarde, het gehalte dat op grond van natuurlijk voorkomen maximaal is te verwachten of overeenkomt 
met de detectiegrens van de huidige analysemethodiek. De AW2000 danwel streefwaarde geeft het 
milieukwaliteitsniveau aan van een "schone" bodem, die alle mogelijke functies kan vervullen; 
 
Tussenwaarde (grond en grondwater) 
De tussenwaarde is het gemiddeld van de AW2000- en interventiewaarde danwel van de streef- en 
interventiewaarden. De tussenwaarde geeft het gemiddelde aan van het milieukwaliteitstraject waarin sprake is van 
een zekere, maar niet ernstige, vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem. Bij een 
overschrijding van de tussenwaarde is in principe een nader onderzoek noodzakelijk; 
 
Interventiewaarde (grond en grondwater) 
Toetsingswaarde voor saneringsonderzoek, waaronder een sanering gewoonlijk niet op korte termijn noodzakelijk 
is, maar waarboven een sanering(s)(onderzoek) bij voorkeur wel op korte termijn wordt uitgevoerd nadat het 
onderzoek is afgerond. Indien de interventiewaarde gemiddeld in een bodemvolume van 25 m3 in grond of in een 
poriënverzadigde bodemvolume van 100 m3 in grondwater wordt overschreden, is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 
 
Toelichting  
De AW2000 danwel streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus waarboven 
wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare beïnvloeding van de bodemkwaliteit (verontreiniging). 
Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat de lokale achtergrondgehalten kunnen 
afwijken van de gemiddelde achtergrondgehalten in de Nederlandse bodem, waarop de referentiewaarden zijn 
gebaseerd. 
 
Voor veel stoffen zijn de referentiewaarden van grond afhankelijk gesteld van het lutumgehalte en/of het 
organische stofgehalte in de bodem. Het lutumgehalte is de minerale bestandsdelen kleiner dan 2 µm als 
gewichtspercentage van het totale drooggewicht. Het organische stofgehalte is het gloeiverlies als 
gewichtspercentage van het totale drooggewicht. 
 
Voor meer achtergrondinformatie en de berekeningswijze wordt verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering 
2012’. 
 
Asbest 
De interventiewaarde voor asbest is vastgesteld op 100 mg/kgds gewogen (gewogen wil zeggen de 
serpetijnasbest-concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbest-concentratie). Voor asbest wordt geen 
streefwaarde vastgesteld omdat de interventiewaarde reeds op niveau van verwaarloosbaar risico ligt. Er is geen 
bodemtype-correctie van toepassing op de interventiewaarde van asbest. Voor informatie over asbest wordt 
verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering 2012’.  
 
Ernst en spoed 
Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (zie voor toelichting ‘interventiewaarde’) dient te 
worden vastgesteld of er al dan niet spoedig dient te worden gesaneerd. Hiertoe worden de locatiespecifieke risico’s 
bepaald. Indien de locatiespecifieke risico’s onaanvaardbaar zijn dient met spoed te worden gesaneerd. Saneren wil 
zeggen dat maatregelen worden getroffen om de onaanvaardbare risico’s in voldoende mate tegen te gaan. 
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Milieuhygiënische saneringscriterium 
Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te worden bepaald of 
de sanering al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd. Voor landbodems dient hiervoor de systematiek van 
de milieuhygiënische saneringscriterium te worden gevolgd. Deze systematiek is beschreven in de Circulaire 
bodemsanering 2012 en bestaat uit drie stappen:  
1. het vaststellen van het geval van ernstige verontreiniging; 
2. standaard risico beoordeling bij het huidig of toekomstig gebruik; 
3. locatiespecifieke risico beoordeling bij het huidig of toekomstig gebruik. 
 
De stappen 1 en 2 dienen altijd uitgevoerd te worden indien een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld. 
Stap 3 kan worden uitgevoerd indien er in stap 2 is bepaald dat sprake is van onaanvaardbare risico’s maar de 
standaard risico beoordeling sluit niet voldoende aan bij het huidig of toekomstig gebruik van de locatie. Het 
resultaat van stap 3 is bepalen voor de beslissing omtrent de spoed van de sanering.  
 
Bij de risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico’s voor de mens, risico’s voor de ecologie en risico’s 
van verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 1 van deze circulaire is de methode uitgewerkt. Ter 
ondersteuning is het computermodel Sanscrit door het Van Hall Instituut ontwikkeld.  
 
In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging spoedig te worden uitgevoerd tenzij is 
aangetoond dat er in de huidige of toekomstige situatie géén sprake is van onaanvaardbare risico’s. Er moet dan 
aan alle drie de hieronder beschreven criteria worden voldaan: 
Humane risico’s 
- het MTRhumaan wordt ten gevolge van deze verontreiniging in de locatiespecifieke situatie niet overschreden; 
- mensen ondervinden géén aantoonbare hinder (o.a. huidirritatie en stank) van de verontreiniging. Dit geldt 

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

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

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

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

 
Saneringstijdstip  
Een geval van ernstige bodemverontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico’s dient spoedig te 
worden gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare risico’s zo snel mogelijk dienen te worden weggenomen. 
Als indicatie voor de termijn waarop de sanering dient aan te vangen geldt als richtlijn: binnen 4 jaar na het afgeven 
van de beschikking ernst en spoed. 
 
Zorgplicht 
Los van het toetsingskader is in 1987, bij de inwerktreding van de Wet bodembescherming, het zorgplichtartikel 
van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de bodem (verder) verontreinigen, is 
verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de oude situatie wordt hersteld. 
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Bijlage 8 
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